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وف س البيض ء  الدار  بين  الرابط  السككي  الخط  من   149.111  و 

8 9 وتنزع بلوآبه القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض ................... 

استدراك تعد1ل وقع في نشر إعالن عن وضع ونشر مشروع املرسوم الص  ر 

واإل ارية  والقض ئية  الق نونية  اإلعالن ت  نشر8  الرسلية  ب لجريد8 
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الصخور - بإقليم الرح مية، وتنزع بلوآبه ملكية القطعتين األرضيتين 

9 9الالزمتين لهذا الغرض ..............................................................................



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) الجريدة الرسمية566  

MARIN’S BARBER
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 بشريك وحيد

 25 بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
نوفلبر 2122 بسال تم تأسيس شركة 
بشريك  محدو 8  مسؤولية  ذات 

وحيد ش.م.م ب ملواصف ت الت لية :
 MARIN’S BARBER  : التسلية 

.S.A.R.L AU
الهدف اإلآتل عي :

ص لون حالقة
بيع ميتج ت التجليل.

مسجد  بجوار   : اإلآتل عي  املقر 
الشيخ محلد املكتوم ب ب البحر رقم 

2 سال.
 111.111.11  : الشركة  رأسل ل 
 رهم مقسلة على 1111 حصة لكل 

واحد8 111  رهم.
محلد  السيد   : الشركة  مسير 

الداو ي، لفتر8 غير محدو 8.
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
اإلبتدائية  املحكلة   لدى  الق نوني 
بسال بت ريخ 21  يسلبر 2122 تحت 

رقم  4119.
1 P

NUTRI SHARPE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
بشريك وحيد

رأسل له  : 11.111.11  رهم
استثي ئي  ع م  عقد  بلقت�سى 
تم   2122 نوفلبر   25 في  مسجل 

اإلقرار بلقر الشركة على م  1لي :

زنقة   11 من  الشركة  مقر  نقل 

 5 شقة  الث لث  الط بق  الحرية 

إلى املقر الجد1د ش رع  الدارالبيض ء 

الجد1د8  سال  رقم    رشيد  موالي 

سال.
التج ري  السجل  إ1داع  تم 

للشركة بكت بة الضبط لدى املحكلة 

 22 بت ريخ  ب لدرالبيض ء  التج رية 

 يسلبر 2122 تحت رقم 851481.

2 P

 MY HEART
SARL AU

برأسل ل : 11111.11  رهم

6 مكرر، الط بق السفلي بلوك   

ش رع 21 غشت جريبكة

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 MY املسل 8  للشركة  اإلستثي ئي 

مؤرخ بخريبكة    HEART SARL AU

الس عة  على   2122 8  يسلبر  في 

الع شر8 صب ح  قرر شريكه  الوحيد.

امل لك  العي �سي  حلز8  السيد 

(شريك  إآتل عية  حصة   111 ل 

ومسير) م  1لي :

 MY الحل الس بق ألوانه لشركة 

رأسل ل  ذات   HEART  SARL AU

مقره   والواقع  11111.11  رهم 

الط بق  مكرر،   2 ب  اإلآتل عي 

غشت   21 ش رع  بلوك    السفلي 

جريبكة.

الجلع  قرر   : املصفي  تسلية 

الع م اإلستثي ئي تعيين السيد حلز8 

 MY لشركة  املصفي  هو  العي �سي 

.HEART  SARL AU

للتصفية   الشركة  مقر   تحد1د 

بلوك    السفلي  الط بق  مكرر،   6

ش رع 21 غشت جريبكة.

الق نوني لدى كت بة   تم اإل1داع 

الضبط ب ملحكلةاإلبتدائية بخريبكة 

بت ريخ  2  يسلبر 2122 تحت رقم 

رقم  تحت  التج ري  وب لسجل   651

.66(5

3 P

 LA SOCIETE OUARDIGHA

VERE
SARL

برأسل ل : 111111.11  رهم

عل ر8 ا شقة رقم 2 الط بق الث ني 

حي الهي ء جريبكة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

سنت   2122 نوفلبر   9 في  بخريبكة 

ذات  لشركة  األس سية  القوانين 

املليزات  له   محدو 8  مسؤولية 

الت لية :

 LA SOCIETE  : التسلية 

 OUARDIGHA VERE SARL

.L.A.S.O.V (ش.ذ.م.م) واملختصر في

املوضوع : 

 TRAVAUX DE أعل ل التشطيب

.FINITION

املقر اإلآتل عي : عل ر8 ا شقة رقم 

2 الط بق الث ني حي الهي ء جريبكة.

الشركة  صالحية  مد8   : املد8 

من ت ريخ  سية ابتداء   99 حد ت في 

في  إال  التج ري  السجل  في  تسجيله  

في  أو  ألوانه  الس بق  اإلنحالل  ح لة 

ح لة التلد1د.

 : اإلآتل عي  الرأسل ل 
111111.11  رهم موزعة إلى 1111 
للحصة  111  رهم  فئة  من  حصة 

واملنسوبة ك لت لي إلى :
 511 شه  ي  بوعبيد  السيد 

حصة.
 511 اإلله  عبد  رشيدي  السيد 

حصة.
بوعبيد  السيد  عين   : التسيير 
مسيران  اإلله  عبد  ورشيد  شه  ي 

للشركة ملد8 غير محد 8.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
اإلبتدائية  ب ملحكلة   الضبط 
 2122 21  يسلبر  بت ريخ  بخريبكة 
التج ري  وب لسجل   645 رقم  تحت 

تحت رقم 7997.
4 P

M’HAMMED LAHLOU
NOTAIRE

SOCIETE ABRAJ BOMIA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إنش ء  تم   2122 1وليو   4
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
التسلية : ABRAJ BOMIA شركة 

ذات مسؤولية محدو 8.
مختصر الهدف :

ميعش عق ري.
زنقة   45  : اإلآتل عي  املقر 
 4 رقم   2 ط بق  مفتكر  الق  ر  عبد 

الدارالبيض ء.

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

1لتزم املعليون في ميدان اإلشه ر الق نوني إثب ت هويتهم والسلط ت املسيد8 إليهم.
وال تتحلل اإل ار8 أ1ة مسؤولية فيل  1تعلق بلضلون اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية
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من  ابتداء  سية   99  : املد8 

تسجيله  ب لسجل التج ري .

111.111.11  رهم   : الرأسل ل 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسم 

الواحة مقسلة   111  رهم للحصة 

ك لت لي:

 511 ابراهيم  الغيدالي  السيد 

حصة.

 511 كوت ري  بوشعيب  السيد 

حصة.

السيد  الشركة  1د1ر   : اإل ار8 

الغيدالي ابراهيم ملد8 غير محدو 8.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة  

بت ريخ ب لدارالبيض ء   التج رية 

رقم  تحت   2122 أغسطس   8  

ب لسجل  مسجلة  الشركة   8  812

رقم  تحت  ب لدارالبيض ء  التج ري 

.5518 9

5 P

M’HAMMED LAHLOU

NOTAIRE

SOCIETE BEM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

شريك وحيد 

الدارالبيض ء 21 زنقة مو�سى بن 

نصير

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

فبرا1ر   (8 بت ريخ  املؤرخ  للشركة 

السجل  رقم  تصحيح  تم   2122

الجب ئي  التعريف  ورقم  التج ري 

للشركة في الوث ئق الت لية :

املؤرخ  الحصص  تفويت  عقد 

بت ريخ 9) 1وليو 2118.

الوحيد  للشريك  إستثي ئي  قرار 

املؤرخ بت ريخ 9) 1وليو 2118.

الق نون األس �سي للشركة املؤرخ 

بت ريخ 9) أغسطس 2118.

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية  ب ملحكلة   الضبط  كت بة 

ب لدارالبيض ء بت ريخ 25 م رس 2122 

تحت رقم  81918.

6 P

M’HAMMED LAHLOU

NOTAIRE

 SOCIETE LES BELLES
MEHDIA

شركة ذات مسؤولية محدو 8
تفويت حصص

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
سبتلبر   9 في  املؤرخ  اإلستثي ئي 

 211، تقرر م  1لي :
حصة   1411 تفويت  مع 1ية 
عبد  السيد  طرف  من  إآتل عية 
الرحيم عيشور لف ئد8 الس  8 محلد 
بنسبة  عيشور  ومصطفى  عيشور 

711 حصة لكل واحد منهل .
ب ملحكلة   الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ ب لدارالبيض ء   التج رية 
 8 أكتوبر  211 تحت عد  2992 5.

مقتطف للنشر

7 P

M’HAMMED LAHLOU

NOTAIRE

 SOCIETE LES BELLES
MEHDIA

شركة ذات مسؤولية محدو 8
تفويت حصص

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
اإلستثي ئي املؤرخ في 6) 1وليو 2117، 

تقرر م  1لي :
ع ئشة  السيد8  تفويت  مع 1ية 
بنسيلون ل 1511 حصة إآتل عية 
إآتل عية  حصة    111 أصل  من 

لف ئد8 السيد  افيد شيتر1ت.
ب ملحكلة   الق نوني  اإل1داع  وتم 
بت ريخ البيض ء  ب لدار   التج رية 
   فبرا1ر 2111 تحت عد   6 69 .

مقتطف للنشر

8 P

M’HAMMED LAHLOU

NOTAIRE

 SOCIETE LES BELLES
MEHDIA

شركة ذات مسؤولية محدو 8
تحويل املقر اإلآتل عي للشركة

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
اإلستثي ئي املؤرخ في 1  أبريل 2112، 
قرر املس هلون لشركة لبيل مهد1ة 
من  للشركة  اإلآتل عي  املقر  تحويل 

ش رع 11 م رس عل ر8 س 79  ط بق 

سيدي  رشيد  موالي   2 رقم  األول 

مكرر  إلى     الدارالبيض ء  عثل ن 

ش رع الحسن الصغير   ،( 5 (س بق  

زاوية زنقة انجو، الط بق الرابع، رقم 

11 الدارالبيض ء.

ب ملحكلة   الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ ب لدارالبيض ء   التج رية 

عد   تحت   2112 أغسطس   8  

.51517 
مقتطف للنشر

9 P

B COMME PEINTURE

SARL

ب كوم ب نتور ش.م.م

برأسل ل : 511.111  رهم

املقر اإلآتل عي : 81 زنقة ب تريس 

لومومب ، الشقة 5، الرب ط

I.C.E.N°111.961. 17.111.1 9

تغيير فرع الشركة
كوم  ب  شركة  مسير  من  بقرار 

أكتوبر    (5 بت ريخ  ش.م.م  ب نتور 

2122 وطبق  للصالحي ت املخولة له 

ب لق نون األس �سي للشركة تم م  1لي :

الك ئن  الشركة  فرع  إغالق 

بتل ر8، حي الوف ق عل ر8 رقم 1.171 

والتشطيب عليه من السجل التج ري 

ملد1ية تل ر8 رقم  124.21.

بدوار  للشركة  آد1د  فرع  فتح 

أوال  ت بر، سهول سال الجد1د8 وعين 

 ، السيد ب ح�سي اال ري�سي اسل عيل 

ب.و عد  A47.641، إل ارته وتلثيله.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

بلد1ية  اإلبتدائية  املحكلة   ضبط 

تل ر8 1وم 7 نوفلبر 2122 تحت رقم 

املحكلة   ضبط  كت بة  ولدى   217 

نوفلبر   11 1وم  ب لرب ط  التج رية 

2122  تحت عد  1.162 1.
مقتطف وبي ن لإلشه ر

10 P

STE. G24S
شركة ذات مسؤولية محدو 8

اإلستثي ئي  الع م  الجلع  إط ر  في 

بت ريخ وامليعقد   G24S  لشركة 

 4 نوفلبر 2122 تقرر م  1لي :

الحصص  تفويت  على  املص  قة 

الت لية :

يع  ل  م   سهل     41 تفويت  تم 

عبد  السيد  من  4111.11   رهم 

العزيز صعص ع إلى السيد عبد العزيز 

شريف.

يع  ل  م   سهل    161 تفويت  تم 

عبد  السيد  من  16111.11  رهم 

املخت ر  السيد  إلى  صعص ع  العزيز 

آوامعي.

سهل  م  يع  ل   171 تم تفويت   

17111.11  رهم من السيد امليلوني 

ص لح إلى السيد املخت ر آوامعي.

من   7 وامل  8   5 امل  8  تعد1ل 

الق نون األس �سي للشركة.

السيد ص لح امليلوني 111.11   

 رهم.

شريف  العزيز  عبد  السيد 

4111.11   رهم.

السيد املخت ر آوامعي 111.11   

 رهم.

111.111.11  رهم.

السيد  املش رك  املد1ر  استق لة 

عبد العزيز صعص ع ليصبح السيد 

الوحيد  املسير  امليلوني  ص لح 

للشركة.

تم اإل1داع الق نوني للشركة: لدى 

املحكلة  اإلبتدائية بنسليل ن بت ريخ 

ف تح  يسلبر 2122 تحت رقم   8.
مقتطف بلث بة إعالن

11 P

STE. HYMS 
شركة ذات مسؤولية محدو 8

اإلستثي ئي  الع م  الجلع  إط ر  في 

بت ريخ وامليعقد   HYMS  لشركة 

 4 نوفلبر 2122 تقرر م  1لي :

الحصص  تفويت  على  املص  قة 

الت لية :
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يع  ل  م   سهل     41 تفويت  تم 

عبد  السيد  من  4111.11   رهم 

العزيز صعص ع إلى السيد عبد العزيز 

شريف.

يع  ل  م   سهل    161 تفويت  تم 

عبد  السيد  من  16111.11  رهم 

املخت ر  السيد  إلى  صعص ع  العزيز 

آوامعي.

سهل  م  يع  ل   171 تم تفويت   

17111.11  رهم من السيد امليلوني 

ص لح إلى السيد املخت ر آوامعي.

من   7 وامل  8   5 امل  8  تعد1ل 

الق نون األس �سي للشركة.

السيد ص لح امليلوني 111.11   

 رهم.

شريف  العزيز  عبد  السيد 

4111.11   رهم.

السيد املخت ر آوامعي 111.11   

 رهم.

111.111.11  رهم.

السيد  املش رك  املد1ر  استق لة 

عبد العزيز صعص ع ليصبح السيد 

الوحيد  املسير  امليلوني  ص لح 

للشركة.

نقل مقر الشركة من تجزئة ابن 

الط بق 2 شقة 4   4 تومرت 2 عل ر8 

بوزنيقة إلى حي السالم 9)7 بوزنيقة.

تم اإل1داع الق نوني للشركة: لدى 

املحكلة  اإلبتدائية بنسليل ن بت ريخ 

ف تح  يسلبر 2122 تحت رقم 8 8.
مقتطف بلث بة إعالن

12 P

STE. SAMA GOLDEN
شركة ذات مسؤولية محدو 8

اإلستثي ئي  الع م  الجلع  إط ر  في 

وامليعقد   SAMA GOLDEN لشركة 

بت ريخ 7) أكتوبر 2122 تقرر م  1لي :

الحصص  تفويت  على  املص  قة 

الت لية :

تم تفويت 2511 سهل  م  يع  ل 

251.111.11  رهم من السيد عبد 

امليلوني  السيد  إلى  العزيز صعص ع 

ص لح.

من   7 وامل  8   6 امل  8  تعد1ل 

الق نون األس �سي للشركة.

امليلوني  ص لح  السيد 

511.111.11  رهم.

511.111.11  رهم.

صحيح،  بشكل  الشركة  تلتزم 

ب لنسبة لجليع األعل ل املتعلقة به ، 

بتوقيع املد1ر الوحيد السيد امليلوني 

ص لح.

تحويل الشكل الق نوني من شركة 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

وحيد.

تم اإل1داع الق نوني للشركة: لدى 

املحكلة  اإلبتدائية بنسليل ن بت ريخ 

24 أكتوبر 2122 تحت رقم 1 7.
مقتطف بلث بة إعالن

13 P

STE. LOULOUZ

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

شريك وحيد

السجل التج ري رقم 5 1627

نقل مقر الشركة
الجلع  من  قرار  صدور  عقب 

6  يسلبر  بت ريخ  اإلستثي ئي  الع م 

الشركة من  املقر  نقل  تقرر   ،2122

في  موطية  الس بق  اإلآتل عي  املقر 

WE CITY 12 قط ع 9، بلوك م، حي 

اإلآتل عي  املقر  إلى  الرب ط  الري ض 

إق مة   A بلوك   6 رقم  الجد1د 

أوال    MANGOLIA & LAURIERS

عليه تم التحد1ث  مط ع تل ر8 وبي ء 

املرتبط ب لق نون األس �سي بخصوص 

البيد رقم 4.

في  الق نوني  اإل1داع  إآراء  تم 

املحكلة  التج رية ب لرب ط بت ريخ 21 

 يسلبر 2122 تحت رقم  5 1 1.

14 P

FIDUCIAIRE EL ASAAD

 COMPTABILITE CONSTITUTION DE

SOCIETES CONSEILS

STE. GLOBALIUM SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك وحيد
1221 تجزئة الوف ق اراك تل ر8

بت ريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
الق نون  وضع   2122 سبتلبر   14  
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
تحلل  وحيد  بشريك  محدو 8 

الخص ئص الت لية :
 GLOBALIUM  : التسلية 

.SERVICES
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدو 8 بشريك وحيد.
الهدف اإلآتل عي :

مقهى.
مخبز8، بيع الحلوي ت.

111111.11  رهم   : الرأسل ل 
مقسلة إلى 1111 سهم من 111 لكل 

منهل .
املد8 : 99سية من ت ريخ تأسيسه .

تجزئة   1221  : اإلآتل عي  املقر 
الوف ق اراك تل ر8.

اإل ار8 : سوف تدار الشركة من 
قبل السيد عبد الرحل ن بيحسو.

بكت بة  الق نوني:  اإل1داع  تم 
اإلبتدائية  املحكلة   لدى  الضبط  
 2122 نوفلبر   21 بت ريخ  بتل ر8 
تحت رقم السجل التج ري 7767 1 

والرقم الترتيبي 12278.
إمض ء

15 P

FIDUCIAIRE EL ASAAD

 COMPTABILITE CONSTITUTION DE

SOCIETES CONSEILS

STE. MARBRE & MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك وحيد
حي النهضة سكتور ) عل ر8 47 شقة 

7 تل ر8
بت ريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
الق نون  وضع   2122 أبريل   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
تحلل  وحيد  بشريك  محدو 8 

الخص ئص الت لية :

 MARBRE &  : التسلية 
.MARBRE

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدو 8 بشريك وحيد.

الهدف اإلآتل عي :
ع مل رج م.

111111.11  رهم   : الرأسل ل 
مقسلة إلى 1111 سهم من 111 لكل 

منهل .
املد8 : 99سية من ت ريخ تأسيسه .

النهضة  حي   : اإلآتل عي  املقر 
سكتور ) عل ر8 47 شقة 7 تل ر8.

سوف تدار الشركة من   : اإل ار8 
قبل السيد عبد هللا اوتنرا1ت.

بكت بة  الق نوني:  اإل1داع  تم 
اإلبتدائية  املحكلة   لدى  الضبط  
 2122 14  يسلبر  بت ريخ  بتل ر8 
تحت رقم السجل التج ري 7957 1 

والرقم الترتيبي 2452.
إمض ء

16 P

FIDUCIAIRE EL ASAAD
 COMPTABILITE CONSTITUTION DE

SOCIETES CONSEILS

STE. PANTON BOAT RABAT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك وحيد
عل ر8 58 شقة أ  زنقة وا  سبو 

أكدال الرب ط
حل الشركة

الع م  الجلع  محضر  بلوآب 
اإلستثي ئي امليعقد بت ريخ 28 سبتلبر 

2122 تقرر م  1لي:
حل الشركة.

البز1وي  حلز8  السيد  تعيين 
مصفي للشركة.

 58 بعل ر8  التصفية  مقر  تعين 
شقة أ  زنقة وا  سبو أكدال الرب ط.

بكت بة  الق نوني:  اإل1داع  تم 
التج رية  املحكلة   لدى  الضبط  
 2122 نوفلبر   25 بت ريخ  ب لرب ط 
الترتيبي  1111  السجل  رقم  تحت 

والسجل التحليلي رقم 47 155.
إمض ء

17 P
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STE. JBU CONSULTING
SARL AU

لشركة الع م  الجلع   قرر 
امليعقد   JBU CONSULTING  
 2118 1ي 1ر   29 بت ريخ  ب لرب ط 
عيوانه   11.111.11  رهم  رأسل له  
زنقة موالي   8 شقة    1 رقم  عل ر8 

احلد لوكيلي حس ن الرب ط.
تحويل املقر اإلآتل عي : من عل ر8 
احلد  زنقة موالي   8 شقة    1 رقم 
لوكيلي حس ن الرب ط إلى ش رع حسن 
 7 تجزئة نخيلة عل ر8 رقم أ شقة   (

الط بق 2 تل ر8.
ب ملحكلة   الق نوني:  اإل1داع  تم 
أبريل 2122  التج رية ب لرب ط في 12 

تحت رقم )5)96.
18 P

 SOCIETE DE GESTION DU
 PORT DE TANGER VILLE

SGPTV SA
شركة مس هلة

رأسل له  : 4.955.911.11 6
املقر اإلآتل عي : ميي ء طيجة املد1ية

سجل تج ري  رقم :  5624
الزي  8 في رأسل ل الشركة

وفق  ملحضر مجلس إ ار8 شركة 
 SOCIETE DE GESTION DU
 PORT DE TANGER VILLE SGPTV
SA شركة مجهولة ذات مجلس إ ار8، 

فقد   2122 1ونيو   6 بت ريخ  امليعقد 

تقرر م  1لي :

اعتل   محضر اإلآتل ع األجير.

الشركة  رأسل ل  زي  8  اقتراح 

بلق صة الد1ون الس ئلة واملستحقة 

بلبلغ  الشركة  على  الدفع 

رأس  1رتفع  وبذلك   2 4.955.911

 2 4.955.911 م ل الشركة بلقدار 

411.111.111  رهم  من  1رتفع  ل 

جالل  من  4.655.911 6  رهم  إلى 

إصدار 49.559 .2 سهل  آد1دا.

مجلس  تقرير  بيو   على  املوافقة 

اإل ار8 للجلعية الع مة غير الع  1ة 

عن  الشركة  م ل  رأس  زي  8  بشأن 

الس ئلة  الد1ون  مق صة  طريق 

واملستحقة الدفع على الشركة.

 عو8 الجلعية الع مة غير الع  1ة 

آدول  ووضع  الشركة  ملس همي 

أعل له .

نص  مشروع  على  املوافقة 

الجلعية  إلى  املدفوعة  القرارات 

الع مة غير الع  1ة.

اإلآراءات  إلنج ز  السلط ت  ميح 

الق نونية.

بلوآب محضر إآتل ع الجلعية 

ملس همي شركة  الع  1ة  غير  الع مة 

 SOCIETE DE GESTION DU

 PORT DE TANGER VILLE SGPTV

SA شركة مجهولة ذات مجلس إ ار8، 

فقد   2122 1ونيو   24 امليعقد بت ريخ 

تقرر م  1لي :

اإل ار8  مجلس  قرار  اعتل   

املرتبط بزي  8 رأس م ل الشركة.

عن  الشركة  م ل  رأس  زي  8 

الس ئلة  الد1ون  مق صة  طريق 

الشركة  على  الدفع  واملستحقة 

لرفعه    2 4.955.911 بلبلغ 

إلى  من411.111.11  رهم 

4.955.911 6  رهم، وذلك بإصدار 

49.559 .2 سهل  آد1دا بقيلة 111 

 رهم القيلة اإلسلية للسهم.

اإل ار8  ملجلس  الصالحي ت  ميح 

لزي  8  نه ئي  بشكل  العللية  التل م 

رأس م ل الشركة عن طريق مق صة 

الدفع  واملستحقة  الس ئلة  الد1ون 

على الشركة.

اإل ار8  ملجلس  الصالحي ت  ميح 

للشركة  األس �سي  الق نون  لتحيين 

وتغيير امل  8 6 ميه.

املحين  األس �سي  الق نون  اعتل   

للشركة.

اإل ار8  مجلس  محضر  بلوآب 

 SOCIETE DE GESTION لشركة 

 DU PORT DE TANGER VILLE

ذات  مجهولة  شركة   SGPTV SA

بت ريخ امليعقد  إ ار8،   مجلس 

تقرر تم تحرير    2122 نوفلبر   14   

م  1لي :

اعتل   محضر اإلآتل ع األجير.
م ل  رأس  في  الفعلية  الزي  8 
 2 4.955.911 قدره  بلبلغ  الشركة 
إلى  411.111.11  رهم  من  لرفعه 
جالل  من  4.955.911 6  رهم 
آد1دا  سهل    2. 49.559 إصدار 
للسهم  111  رهم  إسلية  بقيلة 

الواحد.
الجد1د  التوزيع  بشأن  توضيح 

لرأسل ل امل ل.
مجلس  تقرير  بيو   على  املوافقة 
اإل ار8 لعرضه على إآتل ع الجلعية 

العلومية الق  مة لللس هلين.
اإلآراءت  إلنج ز  السلطة  ميح 

الق نونية.
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
الضبط   كت بة  لدى  الق نوني 
بت ريخ  بطيجة  التج رية   ب ملحكلة  
5)  يسلبر 2122 تحت رقم 14979.

 لإلستخراج واإل ارج
رئيس مجلس اإل ار8

19 P

ZRB GROUP MAROC
SARL AU

رأسل له  : 111.111  رهم
املقر االآتل عي : فيال ))، ش رع 

محلد VI - إم م م لك س بق  - 9.9 
كلم طريق زعير، السوي�سي الرب ط

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

شريك واحد والتي تتصف بل  1لي :
تم إنش ء الق نون األس �سي لشركة 
 ZRB GROUP MAROC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

شريك واحد التي تتصف كل  1لي :
 ZRB GROUP  : التسلية 

.MAROC
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
مسؤولية محدو 8 ذات شريك واحد.
ش رع   ،(( فيال   : املقر االآتل عي 
س بق   م لك  إم م  الخ مس،  محلد 
9.9 كم طريق زعير، السوي�سي الرب ط 
القدر8 هولد1ن  (موطن لدى شركة 

موروكو).

الغرض : التيفيذ، سواء في املغرب 

لحس ب  أو  لحس به   الخ رج  في  أو 

آجرين، ع م أو ج ص :

في  واالستش ر8  التسيير  جدم ت 

املج ل الفالحي.

االستغالل املب شر أوو غير املب شر 

عن  أن  املكتسبة  األموال  لجليع 

والتي  اال1ج ر أو التي 1تم آلبه  إليه ، 

تدجل في نط ق نش طه  أو أي أنشطة 

أجرى ذات صلة.

مش ركة الشركة بجليع الوس ئل 

في آليع الشرك ت التي تم إنش ؤه  

سيل   وال  إنش ؤه   سيتم  التي  أو 

آد1د8  شرك ت  إنش ء  طريق  عن 

مس هل ت عللي ت اندم ج تح لف ت 

حقوق  السيدات،  شراء  اكتت ب 

اآتل عية أو آلعي ت وأي نوع من 

املش ركة.

سية من   99 مد8 الشركة   : مد8 

ت ريخ تسجيله  في السجل التج ري.

ملد8  الشركة  يسير   : التسيير 

 BOONE السيد  محدو 8  غير 

بلجيكي   ،HERMAN RAF R

1ي 1ر    1 بت ريخ  املز ا   الجنسية، 

967) ببللجيك  أصيبرويك، والق طن 

ب زنقة سيض ض  و توند1ال -2691

ازوي ،  ا1ري   و  س نط    25  ،475

السفر رقم  البرتغ ل والح مل لجواز 

.EN985(8(

ق نون   ملزمة  الشركة   : االمض ء 

مسير  بتوقيع  مع مالته   آليع  في 

 BOONE HERMAN الشركة، السيد

الح مل  الجنسية  بلجيكي   ،RAF R

.EN985(8( لجواز السفر رقم

امل ل  رأس  تحد1د  تم   : رأسل له  

مقسم إلى  111.111  رهم،  في مبلغ 

1111 حصة اآتل عية بقيلة اسلية 

111  رهم للحصة وكله  مخصصة 

لللس هم الوحيد ب لنسب الت لية :

 ZRB GROUP شركة 

 MANAGEMENT &

DEVELOPMENT 1111 حصة.
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مجلوع الحصص 1111 حصة
من  تبتدئ   : املح سبية  السية 
1   يسلبر من  ف تح 1ي 1ر وتنتهي في 
كل سية مح سبية، ب ستثي ئ السية 
األولى التي تبتدئ من ت ريخ تأسيس 
من  1   يسلبر  في  وتنتهي  الشركة 

نفس السية.
اإل1داع الق نني : تم لدى املحكلة 
21  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 
واملسجل   117 7 تحت رقم   ،2122
ب لسجل   164987 رقم  تحت 

التج ري.
20 P

مكتب املح سبة إيه ب استش ر8 ش ذ م م
راسل ل الشركة : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : ش رع الحسن الث ني،
عل ر8 البيك املغربي للتج ر8 الخ رآية،

مكتب رقم 9، الي ظور
س ت : 5415

 ETABLISSEMENT
BOUHMIDI

SARL
رأسل ل الشركة : 511.111  رهم
مقره  االآتل عي : ش رع املسير8 

رقم 586 الي ظور
س ت : 175 

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
12  يسلبر  في  امليعقد  الع  ي 
شركة  مس هلو  قرر   ،2122
 ETABLISSEMENT BOUHMIDI

SARL م  1لي :
الزي  8 في رأسل ل الشركة حسب 
نسبة كل مس هم بلقدار 1.668.111 
511.111  رهم  من  برفعه   رهم 
طريق  عن  2.168.111  رهم،  إلى 
الج ري  الحس ب  من  املق صة 
 16.681 بخلق  الشركة  ملس همي 
 111 منه   كل  قيلة  آد1د8  حصة 

 رهم.
الشركة  راسل ل  جفض 
بلقدار  مس هم  كل  نسبة  حسب 
من  لييخفض  1.668.111  رهم 
511.111  رهم عن  إلى   2.168.111
طريق ابتالع الخس ئر املتراكلة وذلك 
بحذف 16.681 حصة قيلة كل منه  

111  رهم.

نتيجة لهذه التعد1الت لم 1طرأ أي 
تغيير في الق نون األس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2122 ب لي ظور بت ريخ  1  يسلبر 

تحت رقم 4989.
21 P

مكتب املح سبة إيه ب استش ر8 ش ذ م م
راسل ل الشركة : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : ش رع الحسن الث ني،
عل ر8 البيك املغربي للتج ر8 الخ رآية،

مكتب رقم 9، الي ظور
س ت : 5415

S.P. E. D.E. R
SARL AU

رأسل ل الشركة : 411.111  رهم
مقره  االآتل عي : 8 بئر انزاران، 

مض ر - الي ظور
س ت :   4 

توسيع النش ط
الوحيد  الشرك  قرار  بلقت�سى 
بت ريخ ف تح   S. P. E. D. E. R لشركة 

 يسلبر 2122، قرر م  1لي :
بإض فة  الشركة  توسيع موضوع 
والوس طة  السلسر8   : نش ط 

التج رية وطيي  و ولي .
من  البيد    محتوي ت  تغيير 

الق نون االس �سي للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2122 9)  يسلبر  ب لي ظور بت ريخ 

تحت رقم   51.
22 P

BFZ CONSULTING
زنقة  ك ر عل ر8 5 رقم 6 املحيط، 

الرب ط
 L’HEURE DE شركة

L’ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدو 8

وذات شريك ميفر 
راسل له  : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : عل ر8 21 الشقة 
5 املنزه عين عتيق تل ر8

رقم السجل التج ري : 7995 1
تأسيس شركة

.BFZ CONSULTING : التسلية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

شريك  وذات  محدو 8  مسؤولية 

ميفر 

السيد8   : الوحيد  الشريك 

الطيج وي ع ئشة.

اإلغ ثة،   : االآتل عي  الهدف 

املع 1ي ت  تدوين  على  املس عد8 

املس عد8 على آر العرب ت،  الو 1ة، 

مق ول في البي ء واألعل ل املختلفة.
راسل ل الشركة : 111.111  رهم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحد8.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

الت سيس النه ئي.

املقر االآتل عي : عل ر8 21 الشقة 

5 املنزه عين عتيق تل ر8.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

غير  ملد8  قبة  ف طية  السيد8  طرف 

محد 8.

ب ملحكلة  تم   : الق نوني  اإل1داع 

االبتدائية بتل ر8.
رقم التقييد في السجل التج ري : 

ب ملحكلة االبتدائية بتل ر8 تحت رقم 

7995 1 بت ريخ 22  يسلبر 2122.

23 P

BFZ CONSULTING
زنقة  ك ر عل ر8 5 رقم 6 املحيط 

الرب ط

 SURGELES ET PANIFICATION

DON FRIO

شركة ذات مسؤولية محدو 8
راسل له  : 111.111  رهم مقره  

االآتل عي : 1 ، زنقة صبرا تطوان
رقم السجل التج ري :  2698

بيع الحصص
استق لة مسير وتعيين مسير آد1د

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

شركة  شرك ء  قرر  االستثي ئي، 

 SURGELES ET PANIFICATION

مسؤولية  ذات  شركة   DON FRIO

 ، 1  : االآتل عي  مقره   محدو 8، 
زنقة صبرا تطوان.

التج ري  السجل  في  واملسجلة 
تحت رقم  2698،

تقرر م  1لي :
املص  قة واملوافقة على بيع 911 
حصة في ملكية السيد8 الوه بي كرم 

لف ئد8 السيد الوه بي ربيع.
قبول السيد الوه بي ربيع كشريك 

آد1د ب لشركة.
الوه بي  السيد8  مله م  حد  وضع 
كرم كلسير8 للشركة وتعيين السيد 
الوه بي ربيع كلسير ملد8 غير محد 8.
تعد1ل اليظ م االس �سي للشركة.

في  الق نوني  اإل1داع  تم  وقد 
بت ريخ  بتطوان  االبتدائية  املحكلة 

8  يسلبر 2122، تحت رقم 7 24.
24 P

 CAMAR INDUSTRIELLE
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 8 
بشريك وحيد

راسل له  : 511.111  رهم
املقر االآتل عي : 5)، ش رع األبط ل، 

شقة رقم 4،
أكدال، الرب ط

السجل التج ري رقم  11471، 
الرب ط

حل مسبق للشركة
قرر   ،2122 أغسطس    1 بت ريخ 

الشريك الوحيد م  1لي :
للشركة  املسبق  ب لحل  العلل 
من  ابتداء  الحبية  للتصفية  إح لته  

هذا اليوم.
اإلبراء  وميحه  املسير  مه م  إنه ء 

الت م والنه ئي ملد8 تسييره.
انجيل  م رتين  السيد  تعيين 
 M MARTIN ANGEL بيرن ل أبيالن 
اسب ني   BERNAL ABELLAN
 FERROL ب  مز ا   الجنسية، 
ACORUNA بت ريخ 12 1ونيو  197، 
 CARTHAGENE ب سب ني   ق طن 
 PLIGONO RESIDENCIAL SANTA
 ،ANA AVENIDA VENECIA N°(8
رقم  اسب ني  سفر  لجواز  ح مل 
AAI918196، أصدر بت ريخ  2 أبريل 
 ،DGP- 1  1L6P1 2114 من طرف
 ،2124 غ 1ة  2 أبريل  إلى  وص لح 
للق نون  تطبيق   كلف  كلصفي 

بتصفية الشركة.
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ب ملقر  التصفية  مقر  تحد1د 

االآتل عي.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط ب ملحكلة التج رية ب لرب ط، 

تحت رقم   ،2122 7  يسلبر  بت ريخ 

.1 11 2

السجل  بتعد1ل  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكت بة  التج ري 

بت ريخ ب لرب ط  التج رية   املحكلة 

 7  يسلبر 2122، تحت رقم 92 11، 

من السجل الترتيبي.

25 P

GFARMACIARB

آي ن الزهراء  ، عين عتيق عل ر8 

C( 22، محل

تأسيس شركة
املحرر  العرفي  العقد  بلقت�سى 

بتل ر8 بت ريخ 21 أكتوبر 2122 والتي 

تحلل الخص ئص الت لية :

.GfarmaciaRB : تسلية الشركة

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدو 8 من شريك وحيد.

الهدف االآتل عي : صيدالنية.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

الت سيس النه ئي.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدء من ت ريخ التسجيل.

: آي ن الزهراء    املقر االآتل عي 

.C( عين عتيق عل ر8 22 محل

التسيير : ام كلثوم سكيية غفير.

راسل ل الشركة : 111.111  رهم 

مقسلة إلى 1111 حصة بقيلة 111 

 رهم لكل حصة مقسلة كل  1لي :

 1111 غفير  سكيية  كلثوم  ام 

حصة.

التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

7945 1 ب ملحكلة االبتدائية بتل ر8.

26 P

OPTISQUARE
SARL AU

إنش ء فرع
اعتل   الشع ر التج ري

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير الع  ي املحرر بت ريخ 28 سبتلبر 

2122، تم اتخ ذ القرارات الت لية :

 OPTISQUARE إنش ء فرع لشركة

التسوق    بلركز   SARL AU
ش رع  زاوية   ،BUSINESS CENTER

املهدي بن بركة وش رع األمير سيدي 

محلد، مكتب 9 الط بق )، السوي�سي 

الرب ط.

 MILLENIUM اسم  اعتل   

لفرعه  تج ري  كشع ر   VISION

الجد1د.

ولد تم اإل1داع الق نوني لللحضر 

ب لرب ط  التج رية  املحكلة  لدى 

رقم  تحت   ،2122 24 أكتوبر  1وم 

.1 11 1

27 P

CONCASSEUR TASAOUTE
SARL

الزيادة والتخفيض يف رأس مال  الرشكة
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بت ريخ  بتل ر8  محرر  الع  ي  الغير 

1  نوفلبر 2122.

تم اتخ ذ القرارات الت لية :

بل   الزي  8 في راس م ل الشركة 

لينتقل من  2.111.111  رهم  قدره 

 2.111.111 إلى  111.111  رهم 

وذلك بإنش ء 21.111 حصة آد1د8 

الواحد8  للحصة  111  رهم  بقيلة 

في  الشرك ء  لدى  م   مع  مق صة 

حس بهم الج ري الدائن ب لشركة.

الشركة  م ل  رأس  في  التخفيض 

1.211.111  رهم  من  قدره  بل  

إلى  لينتقل  الخس ئر  ب متص ص 

911.111  رهم وذلك بإلغ ء 12111 

حصة.

رأسل ل  توزيع  سيصبح  وبذلك 

الشركة كل  1لي :

  691 الحضيكي  محلد  السيد 

حصة.

السيد راح ابراهيم 51 1 حصة.

السيد راح الحسين 2161 حصة.

ا ري�سي  علراني  بشرى  السيد8 

1811 حصة.

مل  مجلوعه 9111 حصة.

تحيين الق نون االس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بتل ر8  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2122 21  يسلبر  1وم 

.9577

28 P

COUNSELING CENTER

SARL.AU

رأسل له  : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي: شقة رقم 12 

اإلق مة رقم  4 ش رع مدغشقر 

الرب ط

الحــــــــل الس بـــق ألوانــــــــه
بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ب لرب ط  واملسجل   2122 5  يسلبر 

قرر املسير والشريك الوحيد للشركة 

االستثي ئي  الع م  الجلع  جالل 

ب ملقر  أعاله  الت ريخ  بيفس  امليعقد 

االآتل عي للشركة املذكور8 م  1لي:

لشركة  ألوانه  الس بق  الحل 

 COUNSELING CENTER SARL

AU ابتداء من ت ريخ 5  يسلبر 2122 

ب ملقر االآتل عي الك ئن ب:

رقم  4  اإلق مة   12 رقم  شقة 

ش رع مدغشقر الرب ط.

الد1ن  آل ل  السيد  عين 

السد1دي كلصفي للشركة.

ب ملحكلـة  الق نونـي  اإل1ــداع  تم 

التـــج رية ب لرب ط لدى كت بة الــــضبط 

تحت رقم   2122 22  يسلبر  بت ريخ 

.1 1646

29 P

 HONEST CPED
SARL AU

رأسل له  : 111.111  رهم
مقره  االآتل عي: 5) ش رع االبط ل 

رقم 14 اكدال الرب ط
الحــــــل الس بـــق ألوانــــــــه

بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ب لرب ط  واملسجل   2122 5  يسلبر 
قرر املسير والشريك الوحيد للشركة 
االستثي ئي  الع م  الجلع  جالل 
ب ملقر  أعاله  الت ريخ  بيفس  امليعقد 

االآتل عي للشركة املذكور8 م  1لي:
لشركة  ألوانه  الس بق  الحل 
ابتداء   HONEST CPED SARL AU
ب ملقر   2122 5  يسلبر  ت ريخ  من 
ش رع   (5 ب  الك ئن  االآتل عي 

االبط ل رقم 14 اكدال الرب ط.
اال ري�سي  الشريف  السيد  عين 

كلصفي للشركة.
ب ملحكلـة  الق نونـي  اإل1ــداع  تم 
التـــج رية ب لرب ط لدى كت بة الــــضبط 
تحت رقم   2122 21  يسلبر  بت ريخ 

.1 1  5
30 P

 MANSSOUR TRAITEUR
SARL AU

رأسل له  : 11.111  رهم
مقره  االآتل عي: رقم 11 ت

رقم 57 الق مر8 غرب يعقوب 
امليصور الرب ط

الحــــــــل الس بـــق ألوانــــــــه
بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ب لرب ط  واملسجل   2122 5  يسلبر 
قرر املسير والشريك الوحيد للشركة 
االستثي ئي  الع م  الجلع  جالل 
ب ملقر  أعاله  الت ريخ  بيفس  امليعقد 

االآتل عي للشركة املذكور8 م  1لي :
لشركة  ألوانه  الس بق  الحل 
 MANSSOUR TRAITEUR SARL
5  يسلبر  ت ريخ  من  ابتداء   AU
ب ملقر االآتل عي الك ئن برقم   2122
الق مر8 غرب يعقوب   57 11 ت رقم 

امليصور الرب ط.
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سرنو  املجيد  عبد  السيد  عين 

كلصفي للشركة.

ب ملحكلـة  الق نونـي  اإل1ــداع  تم 

التـــج رية ب لرب ط لدى كت بة الــــضبط 

بت ريخ 21  يسلبر 2122، تحت رقم 

.1 1  4

31 P

VEREMATD
 VENTE REPARATION

 MAINTENANCE TRAVAUX

DIVERS

بيع الحصص ونقل املقر االآتل عي
.VEREMATD : اسم الشركة

الشكل الق نوني : شركة محدو 8 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

املقر االآتل عي وعيوان املراسالت 
: رقم 95) قط ع القدس ش رع أريح  

العي 1د8 سال.
رأس امل ل : 11.111  رهم.

وانعق    الخ ص  العقد  حسب 

أبريل  الجلع الع م االستثي ئي 1وم 4 

2122، تقرر م  1لي :

بيع آليع الحصص التي 1لتلكه  

الح مل  وعلي  ق سو  الحسن  السيد 

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

M 9  9 للسيد محلد وحشيلف لة 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
.AB6 2147 رقم

تسلية السيد محلد وحشيلف لة 

واملسير  الوحيد  الشريك  بصفته 

السيد  واستق لة  للشركة  الوحيد 

الحسن ق سو وعلي من مه مه وإبراء 

ذمته.

للشركة  االآتل عي  املقر  نقل 
موالي  حي   2129 رقم   2 قط ع  من 

اسل عيل سال إلى العيوان املتواآد 

95) ش رع أريح   بقط ع القدس رقم 

العي 1د8 سال.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

14  يسلبر  1ومه  لسال  االبتدائية 

2122، تحت رقم 41152.

32 P

 STE SUNSHINE NADA

EDUCATIONAL -SUNED

SARL

املؤرخ  االستثي ئي  لللحضر  تبع  

 STE SUNSHINE  ،2121 م ي   2 في 

 ،NADA EDUCATIONAL -SUNED

ب لعيوان 25، ب لط بق   ش رع محلد 

الخ مس ت بريكت سال، تقرر م  1لي :

من   26 حل الشركة طبق  للل  8 

وتسلية  للشركة  األس �سي  الق نون 

كلصفي  اللطيف  عبد  الش وي 

للشركة.

تم ب إل1داع رقم السجل التج ري 

ملحكلة االبتدائية بسال رقم 41211 

بت ريخ 21  يسلبر 2122.

33 P

LIFE IS DIGITAL

SARL AU

الع م  الجلع  ملحضر  طبق  

نوفلبر   14 في  امليعقد  االستثي ئي 

 LIFE IS DIGITAL لشركة   2122

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

رقم السجل التج ري 71 144.

تقرر م  1لي :

رأسل ل  من  حصة   511 نقل 

ملكية  في   LIFE IS DIGITAL شركة 

الحضرامي  السالم  عبد  السيد 

لف ئد8 السيد رضوان حسني.

للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 

حيت أصبحت شركة ذات مسؤولية 

محدو 8.

حيث  الشركة  تسلية  تغيير 

 SPARK GLOBAL أصبحت 

.ENERGY

توسيع النش ط الشركة.

تعيين مسير آد1د للشركة حيث 

مسير  حسني  رضوان  السيد  أصبح 

آد1د.

تحيين الق نون االس �سي للشركة

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  وقد 

التج رية  ب ملحكلة  الضبط  ك تب 

ب لرب ط في 21  يسلبر 2122، تحت 
رقم 1662 1.

34 P

STE AKWA FOODS
الع مة  الجلعية  مداولة  حسب 

21  آيبر  بت ريخ  امليعقد8  الط رئ 

.STE AKWA FOODS 2122 لشركة

تم االتف ق على م  1لي :

بشكل  وإغالقه   الشركة  تصفية 

نه ئي.

إبراء مصف الشركة السيد عبد 

السالم اعب س من كل مسؤولية مد8 

انتدابه وإعط ئه ابراء ت م  بخصوص 

كلصفي  التصفية  عللي ت  آليع 

لشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  أنجز 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتزنيت.

تحت   2122 بت ريخ  2  يسلبر 
رقم 2122/411.

التج ري  السجل  في  واملسجل 

تحت رقم 445.
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WEJHADOTMA
SARL

س ت الرب ط : 155127

تحويل املقر االآتل عي للشركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط 

قرر   ،2122 سبتلبر  ف تح  بت ريخ 

لشركة  االستثي ئي  الع م  الجلع 

م  ذ  ش   WEJHADOTMA SARL

ومقره   11.111  رهم  راسل له   م 

ش رع   (( الرقم  ب لرب ط  االآتل عي 

ف ل ولد علير، الط بق الث ني الشقة 

11 أكدال م  1لي :

للشركة  االآتل عي  املقر  تحويل 

الشقة  1  ش رع  رعة   5 الرقم  إلى 

أكدال، الرب ط.

سجل  في  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  ب لرب ط  التج رية  املحكلة 
رقم  تحت   ،2122  2  يسلبر 

.1 1671
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STE BADR ETUDES
SARL

رقم السجل التج ري : 7 215
تعد1ل

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بلكي س بت ريخ 1  نوفلبر 2122، تم 

م  1لي :
تسيير الشركة : 1تم تسيير الشركة 
عثل ن  نشيد  الس  8  طرف  من 

وق  1ري حسن وملد8 غير محدو 8.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
الضبط ب ملحكلة التج رية بلكي س 
بت ريخ 21  يسلبر 2122، تحت رقم 

.4741
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 STE DROGUERIE ANAS
MULTISERVICES

SARL AU
رقم التسجيل التج ري :  5487

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بلكي س بت ريخ 5) نوفلبر 2122، تم 

م  1لي :
من محل     : الشركة  تغيير مقر 
الد1ن  آل ل   ( الواحد  عبد  زنقة 
1الص  ارم، مكي س إلى محل ب ألمل 

 -16 ويسالن، مكي س.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
الضبط ب ملحكلة التج رية بلكي س 
بت ريخ 21  يسلبر 2122، تحت رقم 
4756 ب لسجل التج ري رقم  5487.
38 P

ميديكزانا
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

رأسل له  : 11.111   رهم
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
اتفق الجلع   ،2122 1وليو   6 بت ريخ 
الع م لشركة ميد1كزان  شركة ذات 

راسل له   1قدر  محدو 8   مسؤولية 

ب 11.111   رهم على م  1لي :



573 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

تغيير مقر الشركة.
مقر  تغيير  الع م  الجلع  قرر 
الشركة من إق مة بسم هللا عل ر8 ب 
شقة 14 زنقة بوزيري مبيال الرب ط إلى 
إق مة تيكرا مركز زاوية ش رع محلد 5 
وش رع محلد حيص لي وزنقة صالح 
الد1ن مدجل ب الط بق 6 مكتب 5  

القييطر8.
األس سية  القوانين  تحيين 

للشركة.
اليظ م  تحيين  الع م  الجلع  قرر 

االس �سي للشركة.
ب لسجل  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب ملحكلة  الضبط  بكت بة  التج ري 
22  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122، تحت رقم 1251 1.
39 P

 HEUGANG T CAR
LOCATION

شركة ذات مسؤولية محدو 8 
بشريك وحيد

رأسل له  : 511.111  رهم
املقر االآتل عي : محل رقم 868 
مجلوعة العهد حي النهضة )، 

الرب ط
السجل التج ر رقم  16497

تأسيس
تبع  لعقد عرفي، حرر بت ريخ ف تح 
شركة  تأسيس  تم   ،2122  يسلبر 
بشريك  محدو 8  مسؤولية  ذات 

وحيد مواصف ته  ك لت لي :
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدو 8 بشريك وحيد.
 : االآتل عية  التسلية 

.HEUGANG T CAR LOCATION
الهدف االآتل عي : تأآير سي رات 

بدون س ئق.
 868 محل رقم   : املقر االآتل عي 
 ،( النهضة  حي  العهد  مجلوعة 

الرب ط.
املد8 : حد ت مد8 الشركة في 99 
في  تسجيله   ت ريخ  من  تبتدأ  سية، 

السجل التج ري.

 511.111  : االآتل عي  الرأسل ل 

 رهم.

هيلير  السيد   : الرأسل ل  توزيع 

شريك  تشوا،  غ نغ  هو  كريست 

نقد1ة  تقدمة  بإ1داع  ق م  وحيد، 

بقيلة 511.111  رهم.

هيلير  السيد   : الوحيد  الشريك 

ك ميروني  تشوا،  غ نغ  هو  كريست 

1وليو   21 بت ريخ  مز ا   الجنسية، 

ق طن ب تجزئة األمم عل ر8   ،(989

6 طريق القييطر8 سال، ح مل  شقة 

.A158115Q التسجيل رقم

كريست  هيلير  السيد   : التسيير 

ك ميروني الجنسية،  هو غ نغ تشوا، 

مز ا  بت ريخ 21 1وليو 989)، ق طن 

6 طريق  بتجزئة األمم عل ر8 2 شقة 

القييطر8 سال، ح مل التسجيل رقم 

للشركة  كلسير  عين   ،A158115Q

ملد8 غير محدو 8.

تسجيل  تم   : الق نوني  اإل1داع 

ب لرب ط  التج ري  ب لسجل  الشركة 

بت ريخ  رقم  16497  تحت 

21  يسلبر 2122.
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سوفيسكوم ش ذ م م بشريك وحيد

مح سبة الضرائب الق نونية

املس عد8 والتدريب الضريبي واملح سبي

بحوث االستثل ر واملشور8

الدعم واملت بعة جالل عللي ت التدقيق 

الضريبي

ش رع بن لويدان، شقة رقم 7، أكدال،

الرب ط  2

ه تف : 15  1 77 7  15

16 62 5  1  15

ASSISTRA MEDIA
SARL AU

تصفية الشركة
الجلعية  مداوالت  إثر  على 

بت ريخ امليعقد8  االستثي ئية   الع مة 

مس هلوا  قرر   ،2122 نوفلبر     

ASSISTRA MEDIA شركة

والتي  وحيد،  بشريك  م  م  ذ  ش 

1وآد مقره  ب عل ر8 رقم  2، ش رع 

الط بق   ،7 رقم  شقة  الويدان،  بين 

الث ني، أكدال، الرب ط، م  1لي :

املوافقة على تقرير املصفي.

نه 1ة صالحي ت املصفي.

االنته ء من التصفية

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122، تحت رقم 1727 1.
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سوفيسكوم

ش.ذ.م.م.ش.و.

مح سبة الضرائب الق نونية

املس عد8 والتدريب الضريبي واملح سبي

بحوث االستثل ر واملشور8

الدعم واملت بعة جالل عللي ت التدقيق 

الضريبي

ش رع بن لويدان، شقة رقم 7 اكدال الرب ط 22

اله تف : 7.15 .77. 15.1

16.62.5 .1 .15

 STE PLATILIUM

 AUDIOVISUEL

SARL AU

الحل املسبق
الجلعية  مداوالت  اثر  على 

بت ريخ امليعقد8  االستثي ئية   الع مة 

   نونبر 2122، قرر مس هلوا شركة 

 ،PLATILIUM AUDIOVISUEL

ش.ذ.م.م. بشريك وحيد، والتي 1وآد 

ش رع بين  مقره  ب عل ر8 رقم  2، 

الويدان، شقة رقم 7، الط بق الث ني، 

أكدال الرب ط م  1لي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد8 أم ل نك  ي للقي م 

بلهلة الحل النه ئي للشركة.

رقم  عل ر8   : الشركة  مقر  تعيين 

 2، ش رع بين الويدان، شقة رقم 7، 

أكدال الرب ط كلقر  الط بق الث ني، 

لحله  النه ئي.

ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 

رقم  تحت  ب لرب ط،  التج رية 

1726 1 بت ريخ 26  يسلبر 2122.
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STE GARDFIL

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 8

مقره  االآتل عي : 6) ش رع العرع ر 

اق مة انص ف، حي الري ض الرب ط

ت سيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في ف تح 

ت سيس  تم  ب لرب ط،   2122 نونبر 

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

ب لخص ئص الت لية :

 STE GARDFIL  : الشركة  اسم 

.SARL

أميية  شركة   : الهدف االآتل عي 

لللب ني الع مة والخ صة.

املقر االآتل عي :  6) ش رع العرع ر 

اق مة انص ف، حي الري ض الرب ط.

من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 

التسجيل ب لسجل التج ري.

تحد1د  تم   : االآتل عي  راسل ل 

1يقسم  611.111  رهم  في  راسل ل 

بقيلة  اآتل عية،  حصة   6111 الى 

111  رهم للحصة، مكتتب ومدفوع 

ب لك مل من قبل الشرك ء وموزع على 

الشكل الت لي :

 4511  .. الفياللي  حسن  السيد 

حصة اآتل عية.

 1511  ... غربوي  رضوان  السيد 

حصة اآتل عية.

االآتل عية   الحصص  اآل لي 

حصة   6111  : راسل ل  تلثل  التي 

اآتل عية.

تم تعيين السيد حسن   : التسيير 

الفياللي املسير الوحيد للشركة لفتر8 

غير محدو 8.

ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 

9)  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

السجل  في  التقييد  رقم   ،2122

التج ري 164911.

43 P
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STE ROLANA MEDIA
SARL

مقره  االآتل عي :  5) ش رع االبط ل 

شقة رقم 4 اكدال الرب ط

ت سيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

 14 نونبر 2122 ب لرب ط، تم ت سيس 

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

ب لخص ئص الت لية :

 STE ROLANA  : الشركة  اسم 

.MEDIA SARL

نح ث  ط بع   : االآتل عي  الهدف 

او بطرق فوطوتيك  بحجم متوسط 

على الثي ب أو جيوط املع  ن.

والدوري ت  الجرا1د  الكتبي 

ب جذ  آريدته  1طبع  الذي  الي شر8 

صفة الي شر الطوبوغرافي.

ش رع   (5  : االآتل عي   املقر 

االبط ل الشقة رقم 4 أكدال الرب ط.

من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 

التسجيل ب لسجل التج ري.
تحد1د  تم   : االآتل عي  راسل ل 
1يقسم  21.111  رهم  في  راسل ل 

بقيلة  اآتل عية،  حصة   211 الى 

111  رهم للحصة، مكتتب ومدفوع 

ب لك مل من قبل الشرك ء وموزع على 

الشكل الت لي :

حصة   51  .. الب ز  سلير  السيد 

اآتل عية.

 111  ... ش رية  اسح ق  السيد 

حصة اآتل عية.

... 51 حصة  الحزب املغربي الحر 

اآتل عية.

اآل لي الحصص االآتل عية  التي 

تلثل راسل ل :211 حصة اآتل عية.

تم تعيين السيد سلير   : التسيير 

الب ز املسير الوحيد للشركة لفتر8 غير 

محدو 8.

ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 

21  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 
السجل  في  التقييد  رقم   ،2122

التج ري 164917.
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 STE HORIZON CERAMIC ET

 TRAVAUX
SARL AU

تعد1الت ب لشركة
 STE HORIZON  : اسم الشركة 

 CERAMIC ET TRAVAUX SARL

.AU

سيدي  تجزئة   : االآتل عي  املقر 

العربي رقم 42 2 عين عو 8 تل ر8.

استق لة السيد8 زمري ع ئشة من 

ميصب مسير للشركة.

تعيين السيد سعيد عدار كلسير 

وحيد للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 

1وليو   29 بت ريخ  بتل ر8  االبتدائية 

2122، تحت رقم 9)86.
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STE GC CREATIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
ت سيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،2122 نونبر   (5 بت ريخ  ب لرب ط 

مسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

محدو 8 ب لخص ئص الت لية :

 STE GC  : الشركة  اسم 

.CREATIVE SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل  

مسؤولية محدو 8 بشريك وحيد.

العي 1ة   : االآتل عي  املوضوع 

ب لجل ل.

1وم  من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التقييد في السجل التج ري.

ام  ش رع   4  : االآتل عي   املقر 

الربيع، شقة رقم 2 أكدال، الرب ط.

راسل ل: 111.111  رهم مقسلة 

الى 1111 حصة من فئة 111  رهم 

للحصة الواحد8.

غزالن  السيد8   : الحصص 

اشريك ن 1111 حصة.

التسيير : السيد8 غزالن اشريك ن 

محدو 8  غير  ملد8  للشركة  كلسير8 

بشريك وحيد.

السجل التج ري رقم :  16479.

من ف تح 1ي 1ر الى   : السية امل لية 

1   يسلبر من كل سية.

للشركة  الق نوني  اال1داع  تم 

ب ملحكلة التج رية ب لرب ط.

46 P

شركة فخر الدين 2 أ ش
رأسل له  : 1.111.111  رهم

مقره  االآتل عي : الط بق االول 

الشقة رقم  ، عل ر8 رقم 54 ش رع 

محلد الخ مس ، الطلعة 6 تل ر8

بت ريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

  2 نونبر 2122 قرر الشريك الوحيد 

م  1لي :

من  الشركة  راسل ل  زي  8 

 1.111.111 الى  111.111  رهم 

 رهم.

للشركة  االآتل عي  مقر  تغيير 

: 54 ش رع محلد  من العيوان الت لي 

الى  تل ر8   ،6 الطلعة  الخ مس، 

رقم  شقة  االول  الط بق  العيوان 

محلد  ش رع   ،54 رقم  العل ر8    

الخ مس الطلعة 6 تل ر8.

تحيين اليظ م االس �سي لشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اال1داع  تم 

بتل ر8  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 21  يسلبر 2122، تحت رقم 

. 9581
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 STE MEDTASSER TRVAUX

ET SERVICES
في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد وضع  ب لرب ط،   2122 8  يسلبر 

تحلل  لشركة  االس �سي  الق نون 

الخص ئص الت لية :

 STE MEDYASSER  : التسلية 

.TRAVAUX ET SERVICES

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدو 8 لشخص واحد.

مق ول   : االآتل عي  الهدف 

االعل ل أو االنش ءات املختلفة، ت آر 

واستيرا  وتصد1ر.

11.111  رهم مقسلة   : راسل ل 

111  رهم  حصة من فئة   111 الى 

للحصة الواحد8 موزعة على الشكل 

الت لي :

سه م لحليدي ... 11.111  رهم.

الت سيس  من  سية   99  : املد8 

النه ئي.

1ي 1ر  ف تح  من    : امل لية  السية 

م عدا  1   يسلبر من كل سية،  الى 

ت ريخ  من  تبتدئ  االولى  السية 

التسجيل.

سي م  ش رع   5  : االآتل عي  املقر 

)  1ور  رقم  شقة  االول  الط بق 

الج مع الرب ط.

املسير8 : سه م لحليدي.

 : التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

.165111

48 P

STE GOOD PIZZA
SARL

الع  ي  الغير  الع م  الجلع  قرر 

 ،2122 نونبر   (( بت ريخ  امليعقد 

ذات  شركة  بيزا«  »كوو   لشركة 

راسل له   محدو 8،  مسؤولية 

11.111  رهم، مقره  رح ب 1  رقم 

عل ر8 احصين سال الجد1د8   2  ال 

تقرر م  1لي :

الشروع  في الحل املسبق للشركة.

تحد1د مقر حل الشركة ب : رح ب 

1  رقم  ال 2 عل ر8   أحصين سال 

الجد1د8.

بلكتب  الق نوني  اال1داع  تم 

السجل التج ري لللحكلة االبتدائية 

بسال بت ريخ 22  يسلبر 2122، تحت 

رقم 41216.

49 P
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   STE SERPARK
 SARL 

شـــــركـــة ذات مـسـؤوليـــة محــدو 8 

تأسيـــــس شـــــركـــة 
بلقت�سى عقد عرفي مبرم بت ريخ 

ب لرب ط 29 نونبر 2122، ثم تأسيس 

محــدو 8  مـسـؤوليـــة  ذات  شركة 

ب ملواصف ت امتية:

 SERPARK »   : التج ري  االسم 

.» SARL

توفير   : االآتل عي  الهدف 

مستخدمين, مستخدمين مؤقتين

شقة    1 عل ر8   : املقر االآتل عي 
زنقة موالي احلد الوكيلي حس ن   8

الرب ط. 

حد ت مد8 الشركة في  املد8:     

تسجيله   ت ريخ  من  ابتداء  سية   99

ب لسجل              التج ري.
رأس م ل الشركة: حد  رأس م ل 

موزع                     111.111  رهم  في  الشركة 

على 1111 حصة من فـئة 111  رهم.

من  تبتدئ   : االآتل عية  السية 

من  بلتم  آيبر  وتنتهي  1ي 1ر  ف تح 

نفس السية.

تسيير  مهلة  أسيدت  التسيير: 

الشركة للــسـيــد بوطيب عبيدي.              

اإل1داع  ثم  الق نوني:  اإل1داع 

الق نوني ب ملحكلة التج رية ب لرب ط 

ب لسجل التج ري رقم 165159 تحت 

26  يسلبر  ت ريخ   1 1716 عد   

      .2122

50 P

STE TWO ARTS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8

بشريك وحيد

ت سيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

 7  يسلبر 2122، تم ت سيس شركة 

بشريك  محدو 8  مسؤولية  ذات 

وحيد له  املواصف ت الت لية :

.STE TWO ARTS : التسلية
الهدف االآتل عي : كراء السي رات 

بدون س ئق.
  1 رقم  عل ر8   : االآتل عي  املقر 
احلد  موالي  ش رع   8 رقم  شقة 

لوكيلي حس ن الرب ط.
املد8 : 99 سية من ت ريخ الت سيس.
الراسل ل : حد  راسل ل الشركة 
في 111.111  رهم مقسلة الى 1111 
11  رهم  من  اآتل عية  حصة 

للحصة االآتل عية :
 1111 ... السيد الط وس ابراهيم 

حصة اآتل عية.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  وكيال  ابراهيم  الط وس 

آليع الصالحي ت.
بكت بة  الق نوني  اال1داع  تم  
التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
بت ريخ  1 1719 تحت رقم   ب لرب ط، 
تج ري  سجل   ،2122 26  يسلبر   

رقم 165169.
للنسخ والبي ن

الوكيل

51 P

STE RAGAZI TRANS
SARL AU

تعد1الت ق نونية
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
امليعقد بلقر الشركة بت ريخ 29 نونبر 

2122، قرر شرك ء الشركة م  1لي :
بيع حصص.

املتي زلين السيدان :
 511  ... محلد  رشيد  بن  السيد 

حصة.
السيد اعويي ت  عبد االله ... 511 

حصة.
: السيد اعويي ت عبد  املتي زل له 

الرحيم ... 1111 حصة.
تغيير الشكل الق نوني للشركة من  

.SARL AU الى SARL
بن  السيد  استق لة   : التسيير 
الشركة  تسيير  من  محلد  رشيد 
وتعيين السيد اعويي ت عبد الرحيم 
اعتل    تم  كل   للشركة  كلسير 

االمض ء الوحيد له.

بكت بة  تم   : الق نوني  اال1داع 
الضبط ب ملحكلة االبتدائية ب لعيون 
بت ريخ 21  يسلبر 2122، تحت رقم 

.22/ 576
52 P

االم نة امللكية لللغرب
مقره  االآتل عي : 29 ش رع العلويين 

رقم ) الرب ط

BE & KA ASCENCEUR
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
 2122 اكتوبر  بت ريخ    امليعقد 
 ،BE & KA ASCENCEUR لشركة 
شقة  مرزوكة  تجزئة  سال  مقره   
طريق املهد1ة،   ( محل رقم  رقم    
واملقيد8  111.111  رهم،  راسل له  
رقم  تحت  بسال  التج ري  ب لسجل 

1717 ،  قد قرر م  1لي :
من  الشركة  راسل ل  في  الزي  8 
111.111  رهم الى 811.111  رهم.

الع  ي  الغير  الع م  الجلع  إن 
قد   ،2122 أكتوبر   6 امليعقد بت ريخ 
املذكور8  الراسل ل  زي  8  على  وافق 
أعاله، كل  قرر اع  8 انش ء القوانين 
اكتوبر   7 بت ريخ  للشركة  الجد1د8 

.2122
كت بة  لدى  الق نوني  اال1داع  تم 
بسال  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2122 نونبر  بت ريخ  1 

. 996 
بلث بة مقتطف وبي ن

فيرم ك 

53 P

االم نة امللكية لللغرب
مقره  االآتل عي : 29 ش رع العلويين 

رقم ) الرب ط

 COURS VAL D’OR
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
سبتلبر   (6 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 
 ،COURS VAL D’OR 2122، لشركة
 66 ب لدارالبيض ء  مقره   ش.ذ.م.م. 
 111.111 راسل له   املراك�سي،  زنقة 
التج ري  ب لسجل  واملسجلة   رهم 

تحت رقم  7568، تقرر م  1لي :

اآتل عية  حصة    11 تفويت 

من طرف السيد8 ن  1ة إكن لص لح 

السيد حسن إكن.

بت ريخ  امليعقد  الع م  الجلع  إن 

قد ص  ق على   ،2122 سبتلبر   (7

تفويت الحصص املذكور أعاله.
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

سبتلبر   27 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

2122 قد تقرر م  1لي :

 711 وهبت السيد ف طلة لشكر 

حصة اآتل عية التي ك نت تلتلكه  

في الشركة لص لح ابنه  السيد حسن 

إكن.

آليع  ان  الع م  الجلع  إن 

بين  مركز8  االآتل عية  الحصص 

بهذا  إكن،  حسن  السيد  أ1دي 

 ،COURS VAL D’OR ستصبح شركة

شركة ذات مسؤولية محدو 8 وذات 

شريك وحيد.

السيد8  املد1ر8  استق لة  قبل 

كلسير8  ميصبه   من  لشكر  ف طلة 

ب لشركة.

نزهة  بنشيخ  السيد8  تعيين 

كلسير8 آد1د8 ب لشركة وذلك ملد8 

غير محدو 8.

لدى  الق نوني  اال1داع  تم 

التج رية  ب ملحكلة  الضبط  كت بة 

ب لدارالبيض ء بت ريخ 12 نونبر 2122، 

تحت رقم 847417.

53Pمكرر

 STE IMPRIMERIE EL

HOUDALI
SARL

SIEGE : HAY MY ABDELLAH 

RUE 26  N°4 45- AIN CHOCK 

CASABLANCA

سجل التج ري رقم : 211.267

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

12  يسلبر 2122 تقرر م  1لي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد الهدالي عبد الرحيم 

مصفي للشركة واجالء ذمته.
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بحي  الك ئن  الشركة  مقر  تعيين 
رقم  4  زنقة  26  عبد هللا  موالي 
مك ن   عين الشق الدارالبيض ء  و45 

للتصفية.
لدى  الق نوني  اال1داع  تم 
التج رية  ب ملحكلة  الضبط  كت بة 
21  يسلبر  بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

2122، تحت رقم 851427.
54 P

STE TOWIN
SARL

 SIEGE : 41 MOUSSA IBNOU
NOUCER  CASABLANCA

سجل التج ري رقم : 14.619 
بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

8 سبتلبر  2122 تقرر م  1لي :
الحل املسبق للشركة.

بوشيخي  1وسف  السيد  تعيين 
مصفي  للشركة واجالء ذمته.

 41 تعيين مقر الشركة الك ئن ب 
مك ن   الدارالبيض ء  مو�سى بن نصير  

للتصفية.
لدى  الق نوني  اال1داع  تم 
التج رية  ب ملحكلة  الضبط  كت بة 
21  يسلبر  بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

2122، تحت رقم 851257.
55 P

 STE AINE BOUSSALEF
DE LOCATION DE VOITURE

 SARL
رأسل ل:641111.11    رهم

 SIEGE : 112 APPT 6 AV BIR
 ANZARANE

- تـــــــ ز8-
قفل التصفية  

جـ ص  تـوقيع  ذي  عقـد  بلوآـب 
5  يسلبر 2122، قرر شرك ء  بتـ ريخ 

الشركة قفل التصفية للشركة.
بكتـ بة  القـ نونـي  اإل1داع  تـم 
بتـ ز8  االبتـدائية  ب ملحكلـة  الضبط 
21  يسلبر  بتـ ريخ   591 رقـم  تحـت 

.2122
بلث بة مقتطـف و بيـ ن 

56 P

STE GLASS LINE MAROC
SARL AU

ت سيس شركة
وضع   ،2122 نونبر   9 بت ريخ  تم 
ب ملليزات  لشركة  ميظم  ق نون 

الت لية:
 STE GLASS LINE  : التسلية 

.MAROC SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدو 8 بشريك وحيد.
الزآ ج  وتركيب  توريد   : الهدف 

واملرا1 .
أعل ل نج ر8 االملييوم.

ش رع  زاوية   : االآتل عي  املقر 
اليخلة  وش رع  هللا  عبد  موالي 
 7 الط بق الرابع شقة رقم   ( عل ر8 

الدارالبيض ء.
في  حد    : االآتل عي  الراسل ل 
الى  مقسلة  111.111  رهم  مبلغ 
111  رهم  فئة  من  حصة   1111

موزعة ك التي :
السيد س مي حالب 1111 حصة.

تسيير الشركة ملد8 غير   : اال ار8 
س مي  السيد  طرف  من  محدو 8 

حالب.
من  تبتدئ   : االآتل عية  السية 

ف تح نونبر الى 1  اكتوبر.
99 سية ابتداء  : حد ت في  املد8 

من ت ريخ ت سيس الشركة.
تم اال1داع الق نوني لدى املحكلة 
بت ريخ ب لدارالبيض ء   التج رية 

 29 نونبر 2122، تحت رقم 28 848 
وسجلت الشركة في السجل التج ري 

ب لدارالبيض ء، تحت رقم 945 56.
57 P

STE  MACADI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
مقره  االآتل عي : أوال  ازب 1ر 

وا  أمليل،  ت ز8
الرسم املنهي : 1626118

التعريف الجب ئي : 45867214
السجل التج ري : 5451

التعريف الجب ئي  املوحد : 
11251224 1111 6

إض فة نش ط  آد1د
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

إض فة  تم  بت ز8   2122 أكتوبر   14

نش طين آد1د1ن الى موضوع الشركة 

جدمة تحويل األموال والدفع عن   «

بعد و    املكتبي ت ( لوازم مكتبية) و 

التشطيب على نش ط   وسيط  م لي و 

االشغ ل املختلفة 

بكت بة  تم   : الق نوني  اإل1داع 

بت ز8  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

تحت    ،2122 22  يسلبر  بت ريخ  

عد  2122/594.

58 P

Carec AS

 Cabinet de Révision Comptable et

conseils

ALAMI SAAD

.Rue Imam Ali Fés,6

STE PROMO SANAOUBAR

SARL

إشع ر عن وهب حصص اآتل عية 
قرر السيد املرني�سي عبدالحليد 

وهب  1152 حصة اآتل عية البيه 

السيد املرني�سي حسن   و 81 6 حصة 

لكل  111 رهم   اآتل عية من فئة  

السيد8 املرني�سي   : بي ته  واحد8 من 

كنز8،  املرني�سي  السيد8  ف طلة، 

السيد8   ، ع ئشة  املرني�سي  السيد8 

املرني�سي 1 سليية و السيد8 املرني�سي 

ثوري  و التي 1لتلكه  في الشركة ذات 

 PROMO« محدو 8  مسؤولية 

SANAOUBAR« ش.ذ.م.م 

الرأسل ل االآتل عي : 4.465.111   

الك ئن  االآتل عي  مقره    و   رهم  

عين  طريق  شقة)  انس  بتجزئة 

السلن . ف س. 

تعيين السيد املرني�سي عبدالحليد 

مسير للشركة ملد8 غير محدو 8. 

من   (5 و   7 وب لت لي تعد1ل البيد 

الق نون األس �سي للشركة.  

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بلد1ية  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

  ،2122 21  يسلبر  بت ريخ  ف س 

تحت رقم 67/122 5.

للنشر و البي ن                      

59 P

STE CHAF INVEST
SARL AU

ت سيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط 

وضع  تم   ،2122 5  يسلبر  بت ريخ 

ذات  لشركة  االس �سي  اليظ م 

وحيد،  بشريك  املحدو 8  املسؤولية 

ذات املليزات املبنية فيل  1لي :

 STE CHAF INVEST  : التسلية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8 بشريك وحيد.

تدبير    : هي  الشركة  من  الغ 1ة 

في  امليقولة  القيم  في  واالستثل ر 

مختلف املج الت واالنشطة.

: الرب ط  1ور الج مع، 411  املقر 

ش رع الحسن الث ني عل ر8 بدر شقة 

.5

سية   99 حد ت مدته  في   : املد8 

اعتب را من ت ريخ ت سيسه  النه ئي.

 111.111  : الجل عي  راسل ل 

من  حصة   1111 ل  مقسلة   رهم 

الواحد8  للحصة  111  رهم  فئة 

واملوزعة كل  1لي :

السيد شفيق حلو الطهر8 1111 

حصة.

تسيير الشركة من طرف   : اال ار8 

السيد شفيق حلو الطهر8 ملد8 غير 

محد 8.

ف تح  م بين   : االآتل عية  السية 

1ي 1ر الى متم  يسلبر من كل سية.

لقد تم اال1داع الق نوني ب ملحكلة 

رقم  تحت  ب لرب ط،  التج رية 

 D1 156 بت ريخ 21  يسلبر 2122.

60 P
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FIZAZI & ASSOCIES
AUDIT ET CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدو 8
ذات الشريك الوحيد

راسل له  : 4.111.111  رهم
 ،Y5 مقره  االآتل عي : تجزئة

قط ع 14، ش رع الدلب حي الري ض 
الرب ط.

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
سبتلبر  ف تح  بت ريخ  ب لرب ط 
قرارات  محضر  تحرير  تم   ،2122
 FIZAZI & الوحيد لشركة  الشريك 
مسؤولية  ذات  شركة   ،ASSOCIES
الوحيد  الشريك  وذات  محدو 8 

والذي تقرر فيه م  1لي :
تقرر   : الشركة  راسل ل  جفض 
بلقدار  الشركة  راسل ل  جفض 
من  ليصبح  5.111.111  رهم 
 4.111.111 الى  9.111.111  رهم 

 رهم.
الجد1د  راسل ل  ف ن  وب لت لي 
 4.111.111 للشركة املحد  في مبلغ 
 رهم مقسم الى 41.111 سهم بقيلة 
111  رهم لكل منه ، وكله  مخصصة 
للشريك الوحيد السيد ج لد فيزازي.
من اليظ م  و7   6 تعد1ل امل  تين 

االس �سي للشركة.
تحيين اليظ م االس �سي للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اال1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
بت ريخ 26  يسلبر 2122، تحت رقم 

.1 1728
للتخليص والنشر

61 P

STE MIRA EVENT
 STE MIRA  : الشركة  اسم 

.EVENT
تفويت السيد محلد ابو الحسن 
ف طلة  السيد8  لف ئد8  حصة    1

الزهراء رقيب.
لتصبح حصص الشركة مقسلة 

ك لت لي :
ف طلة الزهراء رقيب 111 حصة 

من فئة 111  رهم.

للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة  من 
الى شركة مسؤولية محدو 8 بشريك 

وحيد.
املحكلة  في  الق نوني  اال1داع  تم 

االبتدائية تل ر8 تحت رقم 9488.
62 P

QUIMIALMEL MAROC
SARL

كيلي مليل م روك
شركة محدو 8 املسؤولية

مقره  االآتل عي : ب رك أنشطة 
عك شة، بلوك س، ملر  ي لوريي، 

مستو ع رقم 56، عين السبع
الدار البيض ء

رأسل له  5.911.111  رهم
السجل التج ري للدار البيض ء

رقم  2 171
التصريح بوف 8 الشريك املسير 
الوحيد، املص  قة على تفويت 

حصص اآتل عية، تعيين مسير1ن 
آد  وتيقيح القوانين األس سية 

للشركة
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
كيلي مليل  لشركة  االستثي ئي 
 QUIMIALMEL MAROC م روك  
بت ريخ  املسؤولية،  محدو 8  شركة 

14 نوفلبر 2122، تقرر م  1لي :
املسير  الشريك  بوف 8  التصريح 
كينت ن   فيرن ندو  السيد  الوحيد 
 Fernando QUINTANA ك سكو 

.GASCO
جلسة  تفويت  على  املص  قة 
حصص اآتل عية للسيد8 سوس ن  
 Susana CABEDO ش بريرا  ك بيدو 
أورانج  لف ئد8 شركة   ،CHABRERA
املسؤولية  ذات  شركة  ترانس 

.ORANGETRANS, S.L 8 املحدو
بدالء  آد   كلسير1ن  تعيين 

لللسير املتوفى، الس  8 :
 Agustin أكوستين كيت ن  ك سكو 

.QUINTANA GASCO
 Amadeo ك سكو  كيت ن   أم  1و 

.QUITANA GASCO

 David سوري   جيلييو   افيد 
.GIMENO SORIA

 Jose LAPEIRA جو�سي لبييرا بويغ
.PUIG

لللسير  كبدالء  آد1د  كلسير1ن 
املتوفى.

التعد1ل املالزم للقوانين األس سية 
للشركة.

تحيين القوانين األس سية.
تفويت السلط.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لدار  التج رية  املحكلة  ضبط 
 2122 22  يسلبر  بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 7 8514.
لللوآر والذكر

63 P

ISMAIL CARTE
SARL AU

رأسل له  : 91.111  رهم
مقره  االآتل عي : )) ش رع وا  نون 

املشتل جريبكة
RC N° : 4919 - IF : 217425  

ICE : 111825129 1111  9
بلقت�سى محضر الجلع الع م   -  I
 ISMAIL« 8 االستثي ئي للشركة املسل
CARTE« SARL AU مؤرخ بخريبكة 
قرر شريكه    ،2122 في  1  يسلبر 
ومسيره  الوحيد : ريحي اسل عيل م  

1لي :
لشركة   الس بق ألوانه  الحل   -  (
»ISMAIL CARTE« SARL AU  ذات 
مقره   91.111  رهم،   : رأسل له  
االآتل عي : )) ش رع وا  نون املشتل 

جريبكة.
2 - تسلية املصفي : تقرر تعيين 
للبط قة  الح مل  اسل عيل  ريحي 
 IW81  66 رقم  تحت  الوطيية 
لشركة  املصفي  بإ1ط لي ،  والق طن 

.ISMAIL CARTE« SARL AU«
لدى  الق نوني  اإل1داع  تم   -  II
االبتدائية  لللحكلة  الضبط  كت بة 
 2122 5)  يسلبر  بت ريخ  بخريبكة 

تحت رقم 5 6.
64 P

YACOUT FREE COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد

رأسل له  : 11.111  رهم

املقر االآتل عي : زاوية ش رع محلد 

الد1وري ومحلد عبده، إق مة 

ك ميلي ، الط بق الث ني، مكتب رقم 

24، القييطر8

تأسيس
ب لقييطر8،  عرفي  عقد  بلقت�سى 

لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 

بشريك  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :

 YACOUT FREE«  : التسلية 

.»COMPANY

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدو 8 بشريك وحيد.

ش رع  زاوية   : االآتل عي  املقر 

محلد الد1وري ومحلد عبده، إق مة 

رقم  مكتب  الث ني،  الط بق  ك ميلي ، 

24، القييطر8.

موضوع الشركة : مستغل مق ولة 

إلصالح وآر السي رات.

ميك نيكي.

رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 

الشركة في مبلغ 11.111  رهم مقسم 

إلى 111 حصة اآتل عية بقيلة 111 

 رهم للواحد8 محرر8 بك مله  مكتتبة 

في ملك الشريك الوحيد السيد أ1وب 

شييية.

املد8 : 99 سية.

أسيد إلى السيد أ1وب   : التسير  

الح مل  الجنسية  مغربي  شييية، 

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.G481249

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكلة االبتدائية ب لقييطر8 تحت 

21  يسلبر  بت ريخ   67685 رقم 

.2122

65 P
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STE TRAV HRIMCH
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111  رهم

املقر االآتل عي : زنقة ه رون 
الرشيد، إق مة فر وس، رقم  ، 

ميلوزا، القييطر8
تأسيس

ب لقييطر8،  عرفي  عقد  بلقت�سى 
لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 
بشريك  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :
 STE TRAV HRIMCH« : التسلية

.»- SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدو 8 بشريك وحيد.
ه رون  زنقة   : االآتل عي  املقر 
رقم  ،  فر وس،  إق مة  الرشيد، 

ميلوزا، القييطر8.
في  املق ولة   : الشركة  موضوع 

األشغ ل املختلفة أو البي ء.
رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 
111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 
اآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 
محرر8  للواحد8  111  رهم  بقيلة 
الشريك  ملك  في  مكتتبة  بك مله  

الوحيد السيد عبد امليعم هريلش.
املد8 : 99 سية.

عبد  السيد  إلى  أسيد   : التسير  
الجنسية  مغربي  هريلش،  امليعم 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.G75 9 5 رقم
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكلة االبتدائية ب لقييطر8 تحت 

رقم 66481 بت ريخ 6 سبتلبر 2122.
66 P

NF DREAMS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111  رهم

املقر االآتل عي : زاوية ش رع 
االستقالل وش رع املر�سى، إق مة »ال 

بيرال A« مكتب رقم 8، القييطر8
تأسيس

ب لقييطر8،  عرفي  عقد  بلقت�سى 
لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 
بشريك  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :
 NF DREAMS -«  : التسلية 

.»SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدو 8 بشريك وحيد.
ش رع  زاوية   : االآتل عي  املقر 
االستقالل وش رع املر�سى، إق مة »ال 

بيرال A« مكتب رقم 8، القييطر8.
في  املق ولة   : الشركة  موضوع 

األشغ ل املختلفة أو البي ء.
رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 
111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 
اآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 
محرر8  للواحد8  111  رهم  بقيلة 
الشريك  ملك  في  مكتتبة  بك مله  

الوحيد السيد محلد فتحي.
املد8 : 99 سية.

أسيد إلى السيد محلد   : التسير  
الح مل  الجنسية  مغربي  فتحي، 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.G291428
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكلة االبتدائية ب لقييطر8 تحت 
21  يسلبر  بت ريخ   67729 رقم 

.2122
67 P

 SOCIETE MAROCAINE DE
GLACE SMAG ICE

SARL
الرأسل ل االآتل عي : 111.111 

 رهم
املقر االآتل عي : 59، ش رع موالي 

عبد العزيز، إق مة موالي عبد العزيز 
مكتب رقم 4 القييطر8

بلقت�سى العقد العرفي بت ريخ في 
املس هلون  قرر   2122  1  يسلبر 
 SOCIETE MAROCAINE« للشركة 
 »DE GLACE SMAG ICE SARL
رأسل له  االآتل عي 111.111  رهم، 

م  1لي :

تحويل الحصص :
للسيد  حصة   511 تحويل 
الزهواني عبد السالم لف ئد8 السيد8 

الرزق جد1جة.
ب لت لي 1صبح الرأسل ل االآتل عي 

للشركة مقسم على الشكل امتي :
الرزق جد1جة : 511 حصة.
بور محلد امين 511 حصة.

استق لة املسير :
عبد  الزهواني  السيد  استق لة 
للشركة  كلسير  مه مه  من  السالم 

ابتداء من  1  يسلبر 2122.
تعيين املسير8 :

جد1جة  الرزق  السيد8  تعيين 
غير  ملد8  للشركة  وحيد8  مسير8 

محدو 8.
كل الوث ئق اإل ارية وامل لية توقع 

من طرف السيد8 الرزق جد1جة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 
رقم   7 9  تحت   2122  يسلبر 
 66917 رقم  التج ري  السجل 

القييطر8.
بلث بة بي ن ومقتطف

68 P

UNO PICCO FOOD
SARL

الرأسل ل االآتل عي : 111.111 
 رهم

املقر االآتل عي : تجزئة العلمي اق مة 
 1 محل ) ب ب ش فه - سال

بت ريخ العرفي  العقد   بلقت�سى 
املس هلون  قرر   2122 1ي 1ر   11  
 UNO PICCO FOOD« للشركة 
االآتل عي  رأسل له    »SARL

111.111  رهم، م  1لي :
تحويل الحصص :

تحويل 511 حصة للسيد لحرش 
ج ليل لف ئد8 السيد امل حي اشرف.

تحويل 511 حصة للسيد بوقد1ر 
حسي وي  السيد8  لف ئد8  1 سين 

وس م.
ب لت لي 1صبح الرأسل ل االآتل عي 

للشركة مقسل  على الشكل امتي :

امل حي اشرف : 511 حصة.

حسي وي وس م : 511 حصة.

استق لة املسير1ن :

ج ليل  لحرش  السيد  استق لة 

مه مهل   من  1 سين  بوقد1ر  والسيد 

من ابتداء  للشركة   كلسير1ن 

 11 1ي 1ر 2122.

تعيين املسير :

تعيين السيد امل حي اشرف مسيرا 

للشركة ملد8 غير محدو 8.

كل الوث ئق اإل ارية وامل لية توقع 

من طرف السيد  امل حي اشرف.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بسال بت ريخ 9 م رس 2122 

تحت رقم 4 2 السجل التج ري رقم 

621   سال.
بلث بة بي ن ومقتطف

69 P

 STE BLACK WINGS

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رأسل له  : 11.111  رهم

املقر االآتل عي : الشقة رقم )، 

تجزئة الحزام A2، الزنقة 66)، رقم 

26، القييطر8

السجل التج ري رقم  5796

تفويت حصص اآتل عية
وتعيين مسير1ن آد 

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

سبتلبر    1 بت ريخ  الع  ي  غير 

 BLACK WINGS« لشركة   2122

شركة   ،»TRANSPORT SARL

املحدو 8،   املسؤولية   ذات 

تقرر م  1لي :

املص  قة على تفويت 111 حصة 

اآتل عية بقيلة 111  رهم للحصة 

في ملك السيد األس مة الهل ز ك لت لي :

حصة لف ئد8 السيد الوزاني   51

الوطيية  التعريف  بط قة  البدوي، 
.G641949 رقم

محلد  السيد  لف ئد8  حصة   51

شالك، بط قة التعريف الوطيية رقم 

.G751742
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األس مة  السيد  استق لة  قبول 

الهل ز من مه م تسيير الشركة وتعيين 

السيد الوزاني البدوي والسيد محلد 

شالك مسير1ن للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

رقم  تحت  ب لقييطر8  االبتدائية 

144 9 بت ريخ 25 أكتوبر 2122.

70 P

KIRAM TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111  رهم

املقر االآتل عي : زاوية زنقة آليل 

صدقي الزه وي وش لة، املد1ية العلي  

مكتب رقم 5، القييطر8

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ب لقييطر8، تم وضع الق نون األس �سي 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :

 KIRAM TOURS«  : التسلية 

.»SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدو 8 بشريك وحيد.
املقر االآتل عي : زاوية زنقة آليل 

صدقي الزه وي وش لة، املد1ية العلي  

مكتب رقم 5، القييطر8.

موضوع الشركة : املق ولة في نقل 

األشخ ص.

املق ولة في نقل البض ئع.
رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 

111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 

اآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

بقيلة 111  رهم للواحد8.

املد8 : 99 سية.

السيد كرام  إلى  أسيد   : التسير  

اقريطة.
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكلة االبتدائية ب لقييطر8 تحت 
رقم 67647.

71 P

HTI COSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد

رأسل له  : 111.111  رهم

املقر االآتل عي : 26، زنقة أبي 

زرعة، 9 ، ش رع موالي عبد العزيز و 

86 مكرر ش رع موالي عبد الرحل ن، 

عل رA 8، مكتب رقم 7، القييطر8

تأسيس
ب لقييطر8،  عرفي  عقد  بلقت�سى 

لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 

بشريك  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :

 HTI COSMETICS -«  : التسلية 

.»SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدو 8 بشريك وحيد.

أبي  زنقة   ،26  : االآتل عي  املقر 

زرعة، 9 ، ش رع موالي عبد العزيز و 

86 مكرر ش رع موالي عبد الرحل ن، 

عل رA 8، مكتب رقم 7، القييطر8.

موا   بيع   : الشركة  موضوع 

التجليل ب لجللة.

ت آر مستور  ب ئع ب لجللة.

»توزيع  البض ئع  نقل  في  املق ولة 

موا  التجليل«.

رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 

111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 

اآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محرر8  للواحد8  111  رهم  بقيلة 

الشريك  ملك  في  مكتتبة  بك مله  

الوحيد.

املد8 : 99 سية.

السيد  إلى  أسيد   : التسير  

HADDANI SAAD، مغربي الجنسية 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.BJ 51886 رقم

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكلة االبتدائية ب لقييطر8 تحت 

بت ريخ  1  يسلبر   676 1 رقم 

.2122

72 P

C2TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 11.111  رهم

املقر االآتل عي : 59، ش رع 
موالي عبد العزيز، إق مة موالي 

عبد العزيز، مكتب رقم 4، القييطر8
تأسيس

ب لقييطر8،  عرفي  عقد  بلقت�سى 
لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 
بشريك  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :
 C2TRAV - SARL«  : التسلية 

.»AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدو 8 بشريك وحيد.
املقر االآتل عي : 59، ش رع موالي 
عبد  موالي  إق مة  العزيز،  عبد 

العزيز، مكتب رقم 4، القييطر8.
في  املق ولة   : الشركة  موضوع 

األشغ ل املختلفة أو البي ء.
رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 
الشركة في مبلغ 11.111  رهم مقسم 
إلى 111 حصة اآتل عية بقيلة 111 
 رهم للواحد8 محرر8 بك مله  مكتتبة 
في ملك الشريك الوحيد السيد غريب 

شعيرى.
املد8 : 99 سية.

أسيد إلى السيد غريب   : التسير  
الح مل  الجنسية  مغربي  شعيرى، 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.GB1457 4
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكلة االبتدائية ب لقييطر8 تحت 
22  يسلبر  بت ريخ   67747 رقم 

.2122
73 P

PATISSERIE CAKE ABDO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

بشريك وحيد
مقر ه  االآتل عي : متجر رقم 41 و 

  ،(7/S2) 842، الط بق األر�سي، عل ر
D7، طريق مهد1ة، ألي نس  ارن  - 

القييطر8
السجل التج ري رقم  6672

إنش ء فرع ت بع للشركة
وتوسيع نش ط الشركة

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
نوفلبر   29 بت ريخ  الع  ي  الغير 
 PATISSERIE CAKE« لشركة   2122
الوحيد  الشريك  قرر   ،»ABDO

م  1لي :
للشركة  ت بع  فرع  إنش ء   -  (
ب لط بق  متجر   : الت لي  ب لعيوان 
قصبة  رقم  61،  ب لبقعة  األر�سي 

مهد1ة - القييطر8.
توسيع نش ط الشركة وذلك   -  2

بإض فة نش ط : مخبز8.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 9 677 رقم  ب لقييطر8  االبتدائية 

بت ريخ 14  يسلبر 2122.
74 P

 GROUPEMENT
 ENTREPRISE GENIE

ENERGETIQUE DU MAROC
SARL

»LOUFELEC SARL«
مجلوعة ذات اليفع االقتص  ي

ICE : 1126964 8111119
عيوان مقره  االآتل عي : زنقة 

سلية، إق مة شهرزا   ، الط بق 5، 
رقم 22، ب مليي 41 21 الدار البيض ء
حل مجلوعة ذات اليفع االقتص  ي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرار  اتخ ذ  تم   ،2122 نوفلبر   21
ذات  لللجلوعة  الحبية  التصفية 
لنش ط  لغي ب  االقتص  ي  اليفع 

التج ري :
لوطفي  محلد  السيد  تعيين  تم 
مصطفى مصفي لللجلوعة، عيوانه 
الخضراء،  املد1ية   ،(( رقم  فيال   :

بوسكور8، الدار البيض ء.
تم تحد1د عيوان التصفية : زنقة 
 ،5 سلية، إق مة شهرزا   ، الط بق 
رقم 22، ب مليي 41 21 الدار البيض ء.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع 

التج رية ب لدار البيض ء.
75 P
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STE SOFIRIF
SARL

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 2122 نوفلبر   28 االستثي ئي بت ريخ 

تم االتف ق على م  1لي :
السيد  طلب  على  املوافقة  تلت 
حصة   251 ببيع  امحلد  معدون 
لف ئد8 السيد آالل املج هدي، بثلن 

111  رهم للسهم الواحد.
السيد  طلب  على  املوافقة  تلت 
معدون امحلد ببيع 51 حصة لف ئد8 
بثلن  معدون،  الرحيم  عبد  السيد 

111  رهم للسهم الواحد.
السيد  طلب  على  املوافقة  تلت 
11  حصة  معدون عبد الق  ر ببيع 
لف ئد8 السيد عبد الرحيم معدون، 

بثلن 111  رهم للسهم الواحد.
بعد املي قشة وافق الجلع الع م 

على بيع األسهم.
للحصص  الجد1د  التقسيم 

1صبح على الشكل الت لي :
 751 السيد عبد الرحيم معدون 

حصة من فئة 111  رهم.
 251 املج هدي،  آالل  السيد 

حصة من فئة 111  رهم.
فئة  من  حصة   1111  : املجلوع 

111  رهم.
تعد1ل الفصل 6 و 7 من الق نون 

األس �سي للشركة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 
رقم   1 1 48 رقم  تحت   2122

السجل التج ري )95)6.
76 P

STE MON CORPS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
شريك وحيد

برأسل ل 11.111  رهم
املقر االآتل عي : 5) ش رع األبط ل 

الشقة رقم 4 أكدال الرب ط
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
 7  يسلبر 2122، قد تأسست شركة 

والتي تحلل الخص ئص الت لية :

.MON CORPS : التسلية
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدو 8 ذات شريك وحيد.
الهدف االآتل عي : تج ر8 التجزئة 
في ميتج ت التجليل ومستحضرات 

التجليل والعطور.
املكلالت  في  التجزئة  تج ر8 

الغذائية.
امليتج ت  في  التجزئة  تج ر8 

الغذائية.
البيع ب لتجزئة عبر االنترنت.

الطبيعية  امليتج ت  استيرا  
واألغذ1ة،  التجليل  (مستحضرات 

والزيوت، والبخور ..
لتسويق  تج رية  عالمة  إنش ء 
العي 1ة  وميتج ت  املحلية  امليتج ت 

ب لجل ل.
إنش ء وإ ار8 املواقع اإللكترونية.
رأسل ل الشركة : 11.111  رهم.

التأسيس  من  سية   99   : املد8 
النه ئي.

من ف تح 1ي 1ر إلى    : السية امل لية 
1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
املقر االآتل عي : 5) ش رع األبط ل 

الشقة رقم 4 أكدال الرب ط.
التسيير  مهلة  أنيطت   : التسيير 
إلى السيد سلير حلو ط هر لفتر8 غير 

محدو 8.
ب لسجل  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية  املحكلة  لدى  التج ري 

ب لرب ط.
رقم السجل التج ري : 165145.

77 P

BULK MATERIALS AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

شريك وحيد
برأسل ل 11.111  رهم

املقر االآتل عي : 5) ش رع األبط ل 
الشقة رقم 4 أكدال الرب ط

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 2122 نوفلبر    1 االستثي ئي بت ريخ 
تم االتف ق على الحل املسبق للشركة 

وتصفيته .

نيكوالس  السيد  تعيين  تم 
اإلق مة  لبط قة  الح مل   اوست 
ذو آنسية مغربية   A164214Y رقم 

مصفي للشركة.
 57(  : ب  حد   التصفية  مقر 
محلد  ش رع  أ  بلوك  م تيس  عل ر8 

الس  س سوي�سي الرب ط.
ب لسجل  املحضر  وضع  تم 
5)  يسلبر  التج ري ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 1255 1.
السجل التج ري رقم 125219.

78 P

 STE MOSAM MULTI
SERVICES

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

برأسل ل 111.111  رهم
املقر االآتل عي : 5) ش رع األبط ل 

الشقة رقم 4 أكدال الرب ط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تحلل  والتي  شركة  تأسست  قد 

الخص ئص الت لية :
 MOSAM MULTI  : التسلية 

.SERVICES
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدو 8 ذات شريك وحيد.

الهدف االآتل عي : 
بيع وتوريد معدات املك تب.

تيظيم املعسكرات والرحالت.
والثق فية  التعليلية  األنشطة 

والري ضية والفيية والسي حية.
الطب عة والطب عة ثالثية األبع  .

تيظيم األحداث.

تيظيم األحداث.
تيظيم املعسكرات الصيفية.

متعهد.
االتص الت.

االنت ج الفني والرسوم املتحركة.
والتسويق  اإللكترونية  التج ر8 

عن بعد.
التطوير العق ري.

إ ار8 األصول.
استيرا  وتصد1ر.

السي حة.

أعل ل البي ء والصي نة.

التج ر8 والتج ر8 الع مة.

جدمة التوصيل.

تكيولوآي  السي حة.

إنش ء تطبيق ت اله تف املحلول.

إنت ج وتسويق أغذ1ة صحية.

تأآير سي ر8.

التوزيع والشحن املحلي والدولي.

مستحضرات  وتسويق  إنت ج 

التجليل.

توصيل منزلي.
رأسل ل الشركة : 111.111  رهم.

التأسيس  من  سية   99   : املد8 

النه ئي.

من ف تح 1ي 1ر إلى    : السية امل لية 

1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

املقر االآتل عي : 5) ش رع األبط ل 

الشقة رقم 4 أكدال الرب ط.

التسيير  مهلة  أنيطت   : التسيير 

إلى السيد محلد الوحداني لفتر8 غير 

محدو 8.

ب لسجل  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية  املحكلة  لدى  التج ري 

ب لرب ط.
رقم السجل التج ري :  16517.

79 P

STE AMANA ENERGY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 8 

برأسل ل 111.111  رهم

املقر االآتل عي : 5) ش رع األبط ل 

الشقة رقم 4 أكدال الرب ط

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 2122 نوفلبر   29 االستثي ئي بت ريخ 

تم االتف ق على الحل املسبق للشركة 

وتصفيته .
تم تعيين السيد مهدي شرق وي 

رقم  الوطيية  للبط قة  الح مل 

A 76114 ذو آنسية مغربية مصفي 

للشركة.

5) ش رع   : مقر التصفية حد  ب 

األبط ل الشقة رقم 4 أكدال الرب ط.
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تم وضع املحضر ب لسجل التج ري 

ب لرب ط تحت رقم 1244 1.

السجل التج ري رقم 112167.

80 P

NOGONE TEAM
SARL AU

بلقت�سى آلع ع م استثي ئي حرر 

قرر   2122 9)  يسلبر  الرب ط  في 

 NOGONE الشريك الوحيد للشركة

ذات  ش.م.م   TEAM SARL AU

الشريك الوحيد م  1لي :

طرف  من  حصة   1111 تفويت 

1وسف  إلى  محلد  بشالن  السيد 

الغزالي.

املرا ي  عزيز8  السيد8  استق لة 

من ميصبه  كلسير8 للشركة.

الغزالي  1وسف  السيد  تعيين 

كلسير وحيد للشركة.

من  و  1   7 و   6 املوا   تعد1ل 

الق نون األس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

 26 بت ريخ   1 17 2 رقم  تحت 

 يسلبر 2122.

81 P

BUILDING ZONE
SARL AU

بلقت�سى آلع ع م استثي ئي حرر 

قرر   2122 9)  يسلبر  الرب ط  في 

 BUILDING الشريك الوحيد للشركة

ذات  ش.م.م   ZONE SARL AU

الشريك الوحيد م  1لي :

طرف  من  حصة   1111 تفويت 

1وسف  إلى  محلد  بشالن  السيد 

الغزالي.

املرا ي  عزيز8  السيد8  استق لة 

من ميصبه  كلسير8 للشركة.

الغزالي  1وسف  السيد  تعيين 

كلسير وحيد للشركة.

من  و  1   7 و   6 املوا   تعد1ل 

الق نون األس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

 26 بت ريخ  رقم   17 1  تحت 

 يسلبر 2122.

82 P

 ACWA POWER

 OUARZAZATE III
شركة مس هلة ذات مجلس اإل ار8 

الجل عية ومجلس الرق بة 

1بلغ رأسل له  856.164.511  رهم  

املقر االآتل عي : 65، ش رع املهدي 

بن بركة، السوي�سي -الرب ط 

السجل التج ري ب لرب ط رقم 

118945
زي  8 الرأسل ل

الجلعية  مداوالت  بلقت�سى 

الع مة غير  الع  1ة بت ريخ 7  يسلبر 

2121، تم :
بلبلغ  الرأسل ل االآتل عي  زي  8 

784.521.424,71  رهم لينتقل من 

 856.164.511 إلى   71.54 .175,29

مع  مق صة  بواسطة  محرر8   رهم 

الحس ب الج ري لللس هلين،

الجل عية  اإل ار8  تخويل مجلس 

زي  8  لتحقيق  الالزمة  الصالحي ت 

األس �سي  اليظ م  وتغيير  الرأسل ل 

وفق  لللستجدات.

 بلقت�سى مداوالت مجلس اإل ار8 

الجل عية بت ريخ  2  يسلبر 2121، 

تم : 

التحقيق النه ئي لزي  8 الرأسل ل 

املقرر8 من طرف الجلعية الع مة غير 

الع  1ة بت ريخ 7  يسلبر 2121،

من  و7   6 املوا   وتغيير  تتليم 

اليظ م األس �سي واملتعلقة ب لحصص 

والرأسل ل االآتل عي. 

اإل1داع الق نوني : 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نوفلبر   (5 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122، تحت رقم 1296 1.
من أآل التلخيص والنشر

مجلس اإل ار8 الجل عية

83 P

NAMA HOLDING

شركة مس هلة

1بلغ رأسل له  122.551.111  رهم

املقر االآتل عي : عل ر8 صيدوق 

اإل1داع والتدبير س حة موالي 

الحسن، الرب ط

السجل التج ري ب لرب ط رقم 

595 9

إع  8 تشكيل مجلس اإل ار8
بلقت�سى مداوالت مجلس اإل ار8  

بت ريخ 21 أكتوبر 2121، تم :

مريم  السيد8  استق لة  تسجيل 

الرغ ي من مه مه  كلتصرفة.

مدافع  سعيد  السيد  تعيين 

بصفته متصرف عوض السيد8 مريم 

الرغ ي املستقيلة.

بلقت�سى مداوالت مجلس اإل ار8  

بت ريخ 28  يسلبر 2121، تم :

محلد  السيد  استق لة  تسجيل 

أمين الفياللي من مه مه  كلتصرف.

تعيين السيد أمين ه شم بصفته 

أمين  السيد محلد  متصرف عوض 

الفياللي املستقيل.

أعض ء  تشكيلة  تصبح  وبذلك 

مجلس اإل ار8 ك لت لي :

الرزاق  عبد  1 سين  السيد 

الحداوي، رئيس .

تلثله    CDG Invest شركة 

السيد8 مريم الرغ ي، متصرف.

السيد أمين ه شم، متصرف.

السيد رشيد لعزيري، متصرف.

السيد سعيد مدافع، متصرف.

اإل1داع الق نوني : 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

9  يسلبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122، تحت رقم 1112 1.
من أآل التلخيص والنشر

مجلس اإل ار8

84 P

 SOCIETE HOTEL LES

IDRISSIDES
شركة مس هلة

1بلغ رأسل له  214.111.111  رهم

املقر االآتل عي : فيدق حدائق 

أكدال، امليطقة السي حية أكدال 

مشوار القصبة - مراكش

السجل التج ري بلراكش رقم 4787

استق لة متصرف وتعيين متصرف 
آد1د

بلقت�سى مداوالت مجلس اإل ار8  

بت ريخ )) أكتوبر 2121، تم تسجيل 

بيعبد  ش وني  املكي  السيد  استق لة 

السيد  تعيين  وتقرر  كلتصرف  هللا 

إسل عيل أ1وب كلتصرف آد1د.

اإل1داع الق نوني : 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122، تحت رقم   1428.
من أآل التلخيص والنشر

مجلس اإل ار8

85 P

MULSERV
ش.م.م ش.و

الرأسل ل االآتل عي : 111.111 

 رهم

ملقر االآتل عي : بي ء 1  شقة 8 

ش رع احلد لوكيلي حس ن الرب ط

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

قد   2122 2  يسلبر  بت ريخ  في سال 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ويهدف  واحد  بشريك  املحدو 8 

نش طه  االستش رات اإل ارية.

رأسل ل الشركة : 111.111  رهم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحد8 :

 : العلي  عبد  عدي  اوال   السيد 

1111 حصة.

سية   99  : الشركة  نش ط  مد8 

النه ئي أي من  التأسيس  من  ابتداء 

ت ريخ وضع السجل التج ري.
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من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 
1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
إق مة  ش رع  رعة   5  : العيوان 
ف طلة الزهراء شقة 5 أكدال الرب ط.
السيد اوال  عدي   : تحت تسيير 

عبد العلي.
 : التج ري  ب لسجل  مقيد8 

.1649 1
86 P

SAKETEX MAROC
ساكيطيكس ماروك

شركة محدو 8 املسؤولية
مقره  االآتل عي : 57 ، ش رع 

محلد الخ مس، الط بق  الث لث، 
الفض  )/A  الدار البيض ء

رأسل له  : 2.117.511  رهم
الدار البيض ء - رقم  146.12 

السجل التج ري
الحل املسبق للشركة

محضر قرارات الجلع  بلقت�سى  
الع م االستثي ئي املحرر بلقرالشركة 
سبتلبر   (9 بت ريخ  البيض ء  الدار 

2122 تقرر م  1لي :
الحل املسبق للشركة.

إغي سيو  جوسيه  السيد  إق لة 
رويو  سيزار  والسيد  رويو  ك زانوف  
 Mr.Jose IGNACIO CASANOVA
 Mr. Cesar ROYO و   ROYOE
كلسيري  مه مهم  من     BLANES

للشركة.
 CESAR تعيين والسيد سيزار رويو
للشركة  كلصف   ROYO BLANES

ملد8 التصفية.
تحد1د مقر التصفية في العيوان : 
الط بق  ش رع محلدالخ مس،   ، 57

الث لث، الفض ء )/A الدار البيض ء.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لدار  التج رية  املحكلة  ضبط 
البيض ء بت ريخ 7 نوفلبر 2122 تحت 

رقم 88 844.
للخالصة والبي ن

املصف

87 P

RHENUS LOGISTICS
رينوس لوجيستيك

شركة محدو 8 املسؤولية
مقره  االآتل عي : 4 ش رع 

ميد1تيراني ، مبنىCOFICOM، بلوك 
C، الط بق الث ني

مكتب رقم 7، طيجة رقم )6988
رأسل له  : 511.111  رهم

تغيير مسير
محضر قرارات الجلع  بلقت�سى  
الع م االستثي ئي املحرر بلقر الشركة 
تقرر   2122 أكتوبر   6 بطيجة بت ريخ 

م  1لي :
ميير  صفص ف  السيد  إق لة 
مه مه  من   Mr.Safsaf Mounir

كلسير8 للشركة.
تعيين السيد فرانسيسكو جوسيه 
 Mr Francisco Jose ومييغو أمورس 
Domingo Amores كلسير للشركة 

ملد8 غير محدو 8.
 Mr Xavier الس  8  مه م  تأكيد 
 Gimenez Meneses Mr.Rubén و 
ألونسو  رويز  روبن   Ruiz Alonso

كلسير1ن للشركة ملد8 غير محدو 8.
توقيع  وحدو   وضع  تحد1د 

املسير1ن.
تيقيح القوانين األس سية للشركة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
بطيجة  التج رية  املحكلة  ضبط 
بت ريخ ف تح نوفلبر 2122 تحت رقم 

.2591 5
للخالصة والبي ن

املسير
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PAKOPAS
باكوباس

شركة محدو 8 املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

مقره  االآتل عي : تجزئة 14، رقم 
)، مكتب رقم 5)، امليطقة الحر8 

للتصد1ر، طيجة
رأسل له  : 111.111  رهم ق بلة 

للتحويل
السجل التج ري : طيجة -

 رقم 287 6

الحل املسبق للشركة
بلقت�سى  محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر بلقر الشركة بطيجة 
تقرر   2122 سبتلبر  ف تح   بت ريخ 

م  1لي :
الحل املسبق للشركة.

فرانسيسكو  السيد  استق لة 
 Mr Francisco ن فينس  بومب ر و 
مه مه  من    Bombardo Navines

كلسير للشركة.
فرانسيسكو  السيد  تعيين 
 Mr Francisco ن فينس  بومب ر و 
كلصف    Bombardo Navines

للشركة ملد8 التصفية.
تحد1د مقر التصفية في العيوان 
 ،(5 مكتب رقم   ،( رقم   ،14  : الت لي 

امليطقة الحر8 للتصد1ر، طيجة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية  املحكلة  ضبط  الضبط 
بطيجة بت ريخ   نوفلبر 2122 تحت 

رقم 9 2591.
للخالصة والبي ن

املصف
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XAS MAROC
تساس ماروك

شركة محدو 8 املسؤولية
مقره  االآتل عي : امليطقة الحر 

تجزئة I   رقم 14 تجزئة رقم ) مكتب 
رقم 4 طيجة

رأسل له  1.111 أورو
السجل التج ري : طيجة

 رقم  6191.
تفويت حصص اآتل عية

بلقت�سى  محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر بلقر الشركة بطيجة 
بت ريخ 24 نوفلبر 2122 تقرر م  1لي :

الحصص  تفويت  على  املص  قة 
االآتل عية الت لية :

حصة اآتل عية من   99 تفويت 
أورو وذلك من طرف السيد  فئة 11 
 Daniel Alcazar اني ل الكزار برانكو 
 Daas الشركة  لف ئد8   Barranco

.Cartera de Valores, S.L.U

 7 و   6 التعد1ل املوازي للفصول 

من القوانين األس سية للشركة.

ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

ذات  شركة  إلى   sarl au الوحيد 

مسؤولية محدو 8.

تيقيح القوانين األس سية للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

بطيجة  التج رية  املحكلة  ضبط 

رقم  تحت   2122 6  يسلبر  بت ريخ 

.19572 
للخالصة والبي ن

املسير
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GESTIRIEGO MAROC

جيستيرييجو ماروك
شركة محدو 8 املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

مقره  االآتل عي :  18 ش رع ولي 

 NREA العهد، محل رقم 65، مركز

الط بق األوسط - طيجة

رأسل له  : 61.111  رهم 

السجل التج ري : طيجة -

 رقم 76469

تغيير مسير

بلقت�سى  محضر قرارات الشريك 

الوحيد املحرر بلقر الشركة بطيجة 

بت ريخ 1  سبتلبر 2122 تقرر م  1لي :

املد1ر  عضوية  فتر8  ب نته ء  إقرار 

م تيو  جيسوس  ي  جوليو  املسير 

غ رسي  ؛

تعيين السيد8 آييين آيل روميرو 

JEANNINE GIL ROMERO كلسير8 

للشركة ملد8 غير محد 8 مدته  ثالث 

مع  ب لتزامن  تنتهي  سيوات   (1 (

االآتل ع الع م السيوي الذي سيعقد 

في ع م 2125 لللوافقة لللوافقة على 

حس ب ت السية امل لية 2124.

من    1 للفصل  املوازي  التعد1ل 

القوانين األس سية للشركة.

تيقيح القوانين األس سية للشركة.
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كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

بطيجة  التج رية  املحكلة  ضبط 

رقم  تحت   2122 6  يسلبر  بت ريخ 

.261 17
للخالصة والبي ن

املصف
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 IC-INTERNTIONAL

CONSULTING MAROC
اي �سي اتيرن سيون ل كونسولتييغ 

م روك

شركة محدو 8 املسؤولية

مقره  اإلآتل عي : 25 ش رع 1وسف 

بن ت شفين مبنى ابن بطوطة الط بق 

الث ني محل B2.18 طيجة

رأسل له  : 1.156.711.11  رهم

السجل التج ري : 28517 طيجة

تفويت حصص إآتل عية 
الجلع  قرارات  محضر  بلقت�سى 

الع م اإلستثي ئي املحرر بلقر الشركة 

بطيجة بت ريخ 11 نوفلبر 2122 تقرر 

م  1لي :

لتلثيل  واملص  قة  الترجيص 

الشرك ء.

الحصص  تفويت  على  املص  قة 

إلآتل عية الت لية :

إآتل عية  حصة    471 تفويت 

وذلك من طرف السيد8 ا1ليي  بوتش 

 ELENA PUIG GUITART آيت رت 

ك ب سيتي  ا ف نسد  الشركة  لف ئد8 

 ADVANCED وركس  كونستراكشن 

 CAPACITY CONSTRUCTION

.WORKS SARL

إآتل عية  حصة    471 تفويت 

ك روليي   السيد8  طرف  من  وذلك 

 CAROLINA رابوني  بوتش 

الشركة  لف ئد8   PUIG RAPONI

كونستراكشن  ك ب سيتي  ا ف نسد 

 ADVANCED CAPACITY وركس 

 CONSTRUCTION WORKS

.SARL

إآتل عية  حصة    471 تفويت 

وذلك من طرف السيد تش في بوتش 

 XAVIER PUIG GUITART آيت رت 

ك ب سيتي  ا ف نسد  الشركة  لف ئد8 

 ADVANCED وركس  كونستراكشن 

 CAPACITY CONSTRUCTION

.WORKS SARL

إق لة كل من السيد8 ا1ليي  بوتش 

بوتش  ك روليي   السيد8  آيت رت، 
رابوني والسيد تش في بوتش آيت رت 

من مه مهم كلسير1ن للشركة.

م تيوس  هيكتور  السيد  تعيين 

 HERCTOR MATEAOS بويو 

PUEYO كلسير آد1د للشركة  لفتر8 

غير محدو 8.

م ري   جو�سي  السيد  مه م  تأكيد 

 JOSE MARIA PUIG بويول  بوتش 

غير  لفتر8  للشركة  كلسير   PUJOL

1   يسلبر  212  محدو 8 أي حتى 

وهو ت ريخ انته ء وال1ته كلسير.

 7،6 للفصلين  املوازي  التعد1ل 

و9  من القوانين األس سية للشركة.

األس سية   القوانين  تيقيح 

للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

بطيجة  التج رية  املحكلة  ضبط 

رقم  تحت   2122 2  يسلبر  بت ريخ 

.26122 
للخالصة والبي ن

املسير
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 LODISNA TRANSPORT

&LOGISTICS
لو يسي  ترانسبور ولوآيستيك

تأسيس شركة محدو 8 املسؤولية
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم  أكتوبر 2122   (7 بت ريخ  بطيجة  

وضع القوانين األس سية لشركة ذات 

ب ملواصف ت  املحدو 8  املسؤولية 

الت لية :

لو يسي    : اإلآتل عية  التسلية 

 LODISNA ولوآيستيك  ترانسبور 

.TRANSPORT &LOGISTICS

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 8.

الهدف اإلآتل عي : 

للبض ئع  والدوي  املحلي  اليقل 

بك فة تلد1داته وبأي طريقة.

ش رع ولي   ،18  : املقر اإلآتل عي 

مركز ن.ر.ي.ا  محل رقم  1،  العهد، 

الط بق األر�سي، طيجة.

الرأسل ل : محد  في 111.111.11 

 رهم مقسم إلى 1111 حصة من فئة 

111  رهم لكل منه  مكتتب ومدفوع 

ب لك مل.

تم تخصيص هذه األسهم ب لنسب 

املبلغ اإلآل لي  أ ن ه وتلثل  املحد 8 

ملس هل تهم وهي :

 999  S.L.U لو يسي    : الشريكة 

حصة.

 11 السيد أنطونيو تونون مير1يو 

حصة.

لو يسي   الشريكة   : الشرك ء 

S.L.U LODISNA، ج ضعة للق نون 

ب مبلون   في  مقره   الك ئن  اإلسب ني، 

التج ري  ب لسجل  املسجلة  إسب ني ، 

وامللثلة   (59 رقم  تحت  ملدريد 

بواسطة السيد أنطونيو تونو مير1يو 

.ANTONIO TUNON MERINO

مير1يو  تونو  أنطونيو  السيد 

 ANTONIO TUNON MERINO

ويقيم في ب مبلون   إسب ني الجنسية، 

رقم  السفر  آواز  وح مل  إسب ني  

.AAJ971261

للشركة  كلسير  عين   : التسيير 

أنطونيو  السيد  محد 8  غير  ملد8 

 ANTONIO TUNON مير1يو  تونو 

.MERINO

من  تبتدئ   : اإلآتل عية  السية 

كل  من  آجر  يسلبر  إلى  1ي 1ر  ف تح 

سية.

سية تبتدئ من ت ريخ   99  : املد8 

التسجيل في السجل التج ري إال إ ا 

تم حله  أو تلد1ده .

اإل1داع الق نوني : تم بكت بة ضبط 

بت ريخ بطيجة  التج رية   املحكلة 

 1  نوفلبر 2122 تحت رقم  26111 

التج ري  ب لسجل  الشركة  وتسجيل 

لدى نفس املحكلة وفي نفس الت ريخ 

تحت رقم  269 1.
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املجد للبناء
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

1قدر

رأسل له  : 1.211.111.11  رهم

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

اتفق الجلع الع م   2122 7  يسلبر 

ذات  شركة  للبي ء  املجد  لشركة 

رأسل له   1قدر  محدو 8   مسؤولية 

ب 1.211.111.11  رهم.

على م  1لي :

السيد  قررا  الحصص:  تفويت 

كل ل  والسيد  عبد هللا،  ان سوري 

حصصهم  آليع  تفويت  حسن، 

لف ئد8  111  رهم  فئة  من   12111

السيد محلد أمين هاللي.

تغيير مسير للشركة.

سوري  ان  السيد  استق لة  تم 

من  كل ل حسن  والسيد  عبد هللا، 

السيد  وتعيين  كلسيران  ميصبهل  

آد1د  كلسير  هاللي  أمين  محلد 

للشركة ملد8 غير محد 8.

بعد  الق نوني:  الشكل  تغيير 

التغيير املذكور أعاله أصبحت شركة 

املسؤولية  ذات  شركة  للبي ء  املجد 

املحدو 8 ذات الشريك الوحيد.

األس سية  القوانين  تحيين 

للشركة.

اليظ م  تحيين  الع م  الجلع  قرر 

األس �سي للشركة.

ب لسجل  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب ملحكلة  الضبط  بكت بة  التج ري 

22  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 1616 1.

94 P
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 AFIFI CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM :1161 5578 

afifi.consulting@gmail.com

 MEDICAL SAFETY &

CONSEIL

S.A.R.L.AU

تبعا ملقرارت عقد مسجل ب لرب ط 

في 12 يسلبر 2122 تم وضع الق نون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

ب ملليزات  وحيد  بشرك  املحدو 8 

الت لية :

 MEDICAL SAFETY & : التسلية

CONSEIL ش.م.م.ش.و.

شقة    1 إق مة   : املقر اإلآتل عي 

4 ش رع موالي احلد الوكيلي حس ن 

الرب ط.

املوضوع :

الدولية  األعل ل  تطوير 

واإلستش رات في القط ع الطبي وغيره. 

(املشور8 والتدريب  تقد1م الخدم ت 

والدعم في املج ل الطبي).

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس  الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد8 ط هر8 االمراني.

الرأسل ل : 11.111  رهم مقسلة 

111  رهم  بقيلة  حصة   111 إلى 

للحصة في ملكية الشريك الوحيد.

السية اإلآتل عية : تبتدئ في ف تح 

1   يسلبر استثي ء  1ي 1ر وتنتهي في 

سية التأسيس.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2122 26  يسلبر  بت ريخ 

رقم  التج ري  السجل   1 1696

.165151

95 P

CAFE OH LA LA
SARLAU

 AU CAPITAL DE : 111.111.11
DHS

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بت ريخ  2 نوفلبر 2122، تم تأسيس 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
الخص ئص  تحلل  واحد،  بشريك 

الت لية :
 CAFE OH LA LA  : التسلية 

.SARL AU
الهدف اإلآتل عي :

 مقهى، ق عة ش ي، مثلج ت.
بيع شر  أرض   : اإلآتل عي  املقر 

رقم 1644، سال.
رأسل ل  : حد   الشركة  رأسل ل 
الشركة في 111.111  رهم مقسلة 
إلى 1111 حصة من فئة 111  رهم 
الد1ن  صالح  السيد  إلى  كله   تعو  

بوك رن.
الد1ن  صالح  السيد   : التسيير 
غير  ملد8  للشركة  مسير  بوك رن 

محدو 8.
1ي 1ر  ف تح  من   : امل لية  السية 
إلى 1   يسلبر من كل سية م  عدا 
ت ريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السية 

التسجيل.
من  ابتداء  سية   99  : املد8 
التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.
ب لسجل  الق نوني:  اإل1داع  تم 
بسال  اإلبتدائية  ب ملحكلة  التج ري 
تحت رقم   2122 22  يسلبر  بت ريخ 

41227 سجل تج ري رقم 7225 .
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 TALIB & BENCHEKROUN
IMMOBILIERE

 SARL
رقم السجل التج ري : ))5657

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ب لدارالبيض ء في 14 نوفلبر 2122 تم 

وضع الق نون األس �سي لشركة ذات 

املليزات  ذات  املحدو 8  املسؤولية 

الت لية :

 TALIB  : التسلية 

 & BENCHEKROUN

.IMMOBILIERE

الهدف اإلآتل عي:

تأآير وتشغيل العق رات املللوكة 

واملؤآر8.

التطوير العق ري.

: هو امتالك  غرض الشركة أ1ض  

أو تشغيل أو تطوير أو بيع أو تأآير 

األرا�سي واملب ني األجرى.

املع مالت  آليع  ع م  وبشكل 

التي  والصي عية  وامل لية  التج رية 

مب شر  بشكل  مرتبطة  تكون   قد 

أعاله  املحد   ب لهدف  أو غير مب شر 

وم  ش بهه.

ش رع   262  : اإلآتل عي  املقر 

غ ندي وازيز الدارالبيض ء.

من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 

تقييده  ب لسجل التج ري.

111.111  رهم   : رأسل له  

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحد8 موزعة 

على الشكل الت لي :

محصل  الط لب  املهدي  السيد 

على 51 حصة.

والسيد سعد بنشقرون محصل 

على 51 حصة.

املهدي  السيد  عين   : التسيير 

بنشقرون  سعد  والسيد  الط لب 

لفتر8 غير محدو 8  للشركة  مسيران 

وبوقيع ميفصل لللدرين املش رين.

بكت بة   : الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

 42128 رقم  تحت  ب لدرالبيض ء 

بت ريخ 5)  يسلبر 2122.
 للخالصة والبي ن

TALIB & BENCHEKROUN IMMOBILIERE
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HANGUG BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل له  : 11.111  رهم
مقره  اإلآتل عي : عل ر8 54، شقة 
رقم ) زنقة وا  ت نسيفت أكدال 

الرب ط
بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 
تم تأسيس شركة   2122 نوفلبر   11
ب ملليزات  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

الت لية :
 HANGUG  : التسلية 

.BUSINESS
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدو 8.
املوضوع اإلآتل عي : 

استيرا  وتصد1ر.
ت آر البض ئع والبض ئع.

املد8 : 99 سية.
املقر اإلآتل عي : عل ر8 54، شقة 
أكدال  ت نسيفت  وا   زنقة   ( رقم 

الرب ط.
11.111  رهم   : م ل  الرأس 
مقسلة إلى 111 حصة من فئة 111 

 رهم للحصة الواحد8 .
الحصص : 

السيد سفي ن  الل 51 حصة.

السيد 1وسف  الل 51 حصة.
التسيير : أسيد التسيير إلى:

الح مل  سفي ن  الل  السيد 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

AA79242 ملد8 غير محدو 8.
للشركة:  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ ب لرب ط  التج رية   ب ملحكلة 
رقم  تحت   2122 9)  يسلبر   

.1 129 
رقم السجل التج ري 164891

 98 P

CLICK CLOUD
شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل له  : 111.111  رهم
مقره  اإلآتل عي : عل ر8 54، شقة 
رقم ) زنقة وا  ت نسيفت أكدال 

الرب ط
بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 
تم تأسيس شركة   2122 نوفلبر   11

ب ملليزات  محدو 8  مسؤولية  ذات 

الت لية :
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.CLICK CLOUD : التسلية
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدو 8.
املوضوع اإلآتل عي : 

تكيولوآي   حلول  بيع  إع  8 
املعلوم ت.

التسويق واإلتص ل الرقمي.
استض فة املواقع.

هيدسة الح سوب.
تطوير تطبيق ت الح سوب.

آليع أنواع الطب عة.
تكيولوآي   هيدسة  استش رات 

املعلوم ت.
املد8 : 99 سية.

املقر اإلآتل عي : عل ر8 54، شقة 
أكدال  ت نسيفت  وا   زنقة   ( رقم 

الرب ط.
111.111  رهم   : م ل  الرأس 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحد8 .
الحصص : 

 511 ج يسيدي  ابتس م  السيد8 
حصة.

العلوي  اسل عيلي  اصيل  السيد 
511 حصة.

التسيير : أسيد التسيير إلى :
ج يسيدي  ابتس م  السيد8 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

. CD511768 رقم
العلوي  اسل عيلي  اصيل  السيد 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

رقم D992125 ملد8 غير محدو 8.
للشركة:  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ ب لرب ط  التج رية   ب ملحكلة 
رقم  تحت   2122   2  يسلبر 

.1 1664
رقم السجل التج ري   1651.

99 P

 STE  GRAFIK LAB
شــــركــة ذات مسـؤولـية محـدو 8

بشريك وحيد    
رأسل له  :  11.111  رهـــم  

مـقرهـ  االآتـلــ عي: عل ر8 54، شقة 
رقم ) زنقة وا  ت نسيفت أكدال 

الرب ط
   بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 
تم تأسيس شركة   2122 أكتوبر    1
ب ملليزات  محـدو 8  مسـؤولـية  ذات 

الت لية : 

. GRAFIK LAB : التسلية
ذات  شــــركــة  الق نوني:  الشكل 

مسـؤولـية محـدو 8 بشريك وحيد.
املوضوع االآتل عي: 

إنش ء موقع على شبكة اإلنترنت
والالفت ت  الشع رات  تصليم 

اإلعالنية.
إنش ء فيد1و الشرك ت واالعالن ت

التصليم الرقمي لكتيب ت اإلنفو 
آرافيك والتغليف.

  D املتحركة  الرسوم  إنش ء 
وتطبيق اله تف املحلول.

املــــد8: 99 سية.
   املقر االآتل عي: عل ر8 54، شقة 
أكدال  ت نسيفت  وا   زنقة   ( رقم 

الرب ط.
11.111  رهــم  الرأسلـــ ل: 
مقسلة الى 111 حصة من فئة 111 

 رهـم للحصة الواحد8.
الحصص: السيد كريم الحس ني: 

111 حصة.
التسيير: أسيد التسيير الى السيد 
لبط قة  الح مل  الحس ني  كريم 
 ،A4 1159 رقم  الوطيية  التعريف 

ملد8 غير محدو 8.
للشركة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب ملحكلة التج رية ب لرب ط بت ريخ  2 
تحت رقم1665 1،   يسلبر 2122، 

رقم السجل التج ري 5 1651.
100 P

 STE  GLOW BEAUTY
 CENTER

شــــركــة ذات مسـؤولـية محـدو 8    
رأسل له  :  111.111  رهـــم  

مـقرهـ  االآتـلــ عي: رقم ) عل ر8 
السع  8 ش رع بيجرير بط نة سال

بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 
شركة  تأسيس  تم   2122 نونبر   18
ب ملليزات  محـدو 8  مسـؤولـية  ذات 

الت لية  :
 GLOW BEAUTY  : التسلية 

.CENTER
ذات  شــــركــة  الق نوني:  الشكل 

مسـؤولـية محـدو 8. 

ص لون   : االآتل عي  املوضوع 

للحالقة والتجليل.
بيع وشراء مستحضرات التجليل.

املــــد8: 99 سية.
عل ر8   ( رقم  املقر االآتل عي:     

السع  8 ش رع بيجرير بط نة سال.
111.111  رهــم  الرأسلـــ ل: 
فئة  من  حصة   1111 الى  مقسلة 

111  رهـم للحصة الواحد8
الب قي  السيد8  ع ء  الحصص: 

هللا: 511 حصة.
السيد علر جيري: 511 حصة          
التسيير: أسيد التسيير الى السيد8 
لبط قة  الح ملة  هللا  الب قي   ع ء 
 ،AE 4277 رقم  الوطيية  التعريف 

ملد8 غير محدو 8.
للشركة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  بسال  االبتدائية   ب ملحكلة 
14  يسلبر 2122، تحت رقم 4114. 

رقم السجل التج ري 7179 .
101 P

 STE SGEM 
SARL AU

استدراك خطأ
ب لجريد8  وقع  جطأ  استدراك 
الرسلية رقم  574، بت ريخ  2 نونبر 

.2122
الق نوني  اال1داع  تم   : عوض 
ب ملحكلة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

7784 بت ريخ   أكتوبر 2122.
الق نوني  اال1داع  تم   : 1قرأ 
ب ملحكلة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

62 129 بت ريخ   أكتوبر 2122.
والب قي بدون تغيير.

102 P

شركة إكزوميس
شركة ذات مسؤولية محدو 8

بشريك وحيد
راسل له  : 11.111  رهم

ت سيس شركة
مؤرخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
ت سيس  تم   ،2122 نونبر   14 في  
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

راسل له  ب  1قدر  الوحيد،  الشريك 

11.111  رهم.

التسلية : شركة إكزوميس.

برن مج استيرا  وتصد1ر   : الهدف 

املعلوم تية  االآهز8  حل  الكلبيوتر 

والتسويق.

ام م  ش رع    1  : االآتل عي  املقر 

علي مكتب رقم 2 القييطر8.

املد8 : الشركة 99 سية ابتداء من 

1وم الت سيس.

حد    : االآتل عي  الراسل ل 
راسل ل االآتل عي في 11.111  رهم 

اآتل عية  حصة   111 الى  مقسم 

بلقدار 111  رهم لكل حصة.

السية االآتل عية : من ف تح 1ي 1ر 

الى 1   يسلبر.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

العربي العريف كلسير للشركة ملد8 

غير محد 8.

توزيع االرب ح : من االرب ح الص فية 

تؤجذ 5 %لتكوين االحتي ط الق نوني 

والب قي 1وزع بين الشرك ء.

بكت بة  الق نوني  اال1داع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 22  يسلبر 2122، تحت رقم 

.6774 

103 P

 STE MILOUA GARDE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك وحيد

تفويت حصص
استق لة مسير8 وتعيين مسير آد1د

مؤرخ  ج ص  عقد  إثر  على 

اآتلع   ،2122 نونبر   11 بت ريخ 

 MILOUA« الشريك الوحيد لشركة 

مسؤولية  ذات  شركة    »GARDE

هذه  بلقر  وحيد  بشريك  محدو 8 

األجير8 وقرراملص  قة على م  1لي:

من حصص  حصة   511 تفويت 

للسيد  بلحسن  امحلد  السيد 

عبدالع لي بلحسن.

 تعيين السيد مهدي ج ب كلسير 

أنوار  للسيد  بدال  للشركة  آد1د 

ميلوع.
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  أنجز 

21  يسلبر  في  بسال،  االبتدائية 

2122، تحت رقم 41215.
من أآل املستخرج واإلنج ز  

104 P

 STE MULTI LEVELS
 CONSTRUCTION

ش.ذ.م.م.ش.و.

تفويت حــــصص 
تغيير الشكل الق نوني للشركة

تعيين مسير ث ن
على إثر عقد ج ص مؤرخ بت ريخ 

الشريك  اآتلع   ،2122 نونبر   11

 MULTI LEVELS  « لشركة  الوحيد 

CONSTRUCTION » ذات مسؤولية 

بلقر هذه   ، محدو 8 بشريك وحيد 

األجير8 وقرر املص  قة على م  1لي:

حصة من حصص   511 تفويت  

للسيد   ابيدك لي  هش م  السيد 

عبدالع لي ابيدك لي.

ابيدك لي  السيد عبدالع لي  تعيين 

كلسير ث ن للشركة إلى آ نب السيد 

هش م ابيدك لي.

للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة  من 

بشريك وحيد لشركة ذات مسؤولية 

محدو 8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  أنجز 

21  يسلبر  بت ريخ  اإلبتدائية بسال، 

2122، تحت رقم 41214.

  من أآل املستخرج و اإلنج ز  
105 P

 STE MUS ALIMENTATION
ش.ذ.م.م. بشريك وحيد

استق لة مسير وتعيين مسير آد1د
 على إثر عقد ج ص مؤرخ بت ريخ

اآتلع   ،2122 نونبر  في   

 MUS« لشركة  الوحيد  الشريك 

ذات  شركة    »ALIMENTATION

وحيد  بشريك  محدو 8  مسؤولية 

بلقر هذه األجير8 وقرر املص  قة على 

م  1لي:

استق لة السيد مصطفى أ 1م من 
تسيير الشركة و تعيين السيد سعد 

أ 1م كلسير آد1د للشركة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  أنجز 
21  يسلبر  في  بسال،  االبتدائية 

2122، ، تحت رقم  4121.
من أآل املستخرج واإلنج ز  

106 P

 STE SG BUILDING ET
SERVICES

SARL AU
زي  8 راسل ل

الجلع  اآتل ع  بلقت�سى محضر 
الع م غير الع  1ة امليعقد بت ريخ 25 

نونبر 2122، في ت مسي  تقرر م  1لي :
بلبلغ  الشركة  راسل ل  زي  8 
911.111  رهم ليصبح من 111.111 
وذلك  1.111.111  رهم،  الى   رهم 
بقيلة  آد1د  سهم   9111 بتكوين 

111  رهم للسهم الواحد.
ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 
االبتدائية بتل ر8 تحت رقم 9516 في 

12  يسلبر 2122.
107 P

STE MEDICAL PRATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 8

راسل له  : 111.111  رهم
مقره  االآتل عي : 6 مجلوعة ) 
اق مة   ) االسر8   سال الجد1د8 

سال
اغالق وتصفية الشركة

تبع  مل  آ ء في محضر الجلع الع م 
8  يسلبر  االستثي ئي امليعقد بت ريخ 

2122، تقرر م  1لي :
الزهراء  ف طلة  االنسة  املصفية 
الغزواني، بعد االستل ع للتقرير حول 

آليع عللي ت.
التصفية فلقد وافق حول التقرير 

وكذلك الحس ب النه ئي للتصفية.
الجلع  قرر  فقد  سبق،  مل   تبع  
لللصفي كي  الع م ميح الصالحي ت 
التي مقره   1يهي مسطر8 التصفية، 
االآتل عي : 6 مجلوعة )، اق مة   )، 

االسر8  ، سال الجد1د8.

تم اال1داع الق نوني لدى املحكلة 
12  يسلبر  بت ريخ  بسال  االبتدائية 

2112، تحت رقم 41217.
وهذا بلث بة مقتطف وبي ن

108 P

STE SUNGREAT SERVICES
SARL

RC N° :  6197
تغيير اسم الشركة

امليعقد  العرفي  العقد  بلقت�سى 
بت ريخ 25 أكتوبر 2122 تقرر م  1لي :

تغيير اسم الشركة.
اسله   تعد1ل  الشركة  قررت 
الى   SUNGREAT ENERGY  : من 

.SUNGREAT SERVICES
تعد1ل النش ط التج ري.

االنشطة  ازالة  الشركة  قررت 
الت لية :

االستيرا  والتصد1ر.
ا ار8   : الت لية  واض فة االنشطة 

وجدم ت الس ند1ك.
ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 
21  يسلبر  بت ريخ  بسال  االبتدائية 

2122، تحت رقم 41218.
109 P

STE HIBAD CONSEIL

 STE ALMOUYASSIR CASH
 SERVICES

SARL AU
عيوان مقره  االآتل عي : عل ر8 1 ، 
شقة 8 زنقة موالي احلد لوكيلي، 
حس ن، 11121، الرب ط، املغرب
ت سيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد
رقم السجل التج ري :  16427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
9) أكتوبر 2122، تم إعدا  الق نون 
مسؤولية  ذات  لشركة  االس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

االقتض ء بلختصر تسليته  :

 ALMOUYASSIR CASH

.SERVICES SARL AU

البي ء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

واألشغ ل املختلفة.

عل ر8   : االآتل عي  املقر  عيوان 
1  شقة 8 زنقة موالي احلد لوكيلي 

حس ن، 11121، الرب ط.

أآله   من  تأسست  التي   : املد8 

الشركة : 99 سية.

مبلغ راسل ل الشركة : 111.111 

 رهم، مقسم ك لت لي :

السيد أبط ل هش م 1111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  االسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أبط ل هش م عيوانه رقم 

ب لحسن  فيال سع   ش رع محلد   (

 11171 الرب ط  السوي�سي  الوزاني 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة.

السيد أبط ل هش م عيوانه رقم 

ب لحسن  فيال سع   ش رع محلد   (

 ،11171 الرب ط  السوي�سي  الوزاني 

املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 ،2122 نوفلبر   24 بت ريخ  التج رية 

تحت رقم 1699 1.

110 P

R.BTP
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد   ،2122 2  يسلبر  الرب ط بت ريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو 8 ذات الشريك الوحيد.

R.BTP SARL AU : التسلية

الهدف االآتل عي :

البي ء واألعل ل املتيوعة.

الكهرب ئية  التركيب ت  أعل ل 

 / شبك ت كهرب ئية متوسطة  (إنش ء 

ميخفضة الجهد).
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املوا   آليع  في  التج ر8 
املستخدمة في شركة البي ء.

رأسل ل الشركة : 111.111  رهم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحد8.
من  ابتداء  سية   99  : املد8 
التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.
من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 
1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
املقر : 5 زنقة  رعة إق مة ف طلة 

الزهراء شقة رقم 5 أكدال.
املسير : إسل عيل غس م.

التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 
.164797

111 P

POULET D’OR
SARL AU

رقم السجل التج ري  1 116
5) ش رع األبط ل شقة 4 أكدال

الرب ط
تصفية الشركة

تبع  ملحضر قرار الشريك الوحيد 
واملؤرخ في 5) نوفلبر 2122 تم تقرير 

م  1لي :
تصفية الشركة.

السيد  لللصفي  إبراء  إعط ء 
حج جي أحلد بإتل م املهلة.

كت بة  بلقر  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  لللحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2122 26  يسلبر  1وم 

.1 1711
للبي ن

112 P

RIKARYO شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8
بشريك وحيد

الع م  الجلع  لقرارات  تبع  
أكتوبر   21 بت ريخ  املسجل  للشرك ء 
RIKARYO شركة ذات  2122 شركة 
وحيد  بشريك  محدو 8  مسؤولية 
عيوانه  التج ري تجزئة املنزه ابن رشد 

رقم 25 ج رج ب ب سبتة سال.

تقرر م  1لي :

الحل املسبق.

تجزئة  ت  التصفية  مقر  تعيين 

ب ب  ج رج   25 رقم  رشد  ابن  املنزه 

سبتة سال.

نوال  السيد8  املصفي  تعيين 

معدور.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

بسال  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2122 5  يسلبر  بت ريخ 

.41171

113 P

MOGADOR OUATE شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 8

بشريك وحيد

تبع  لقرارات الجلع الع م للشرك ء 

 2122 أكتوبر   (8 بت ريخ  املسجل 

لشركة MOGADOR OUATE شركة 

بشريك  محدو 8  مسؤولية  ذات 

وحيد عيوانه  التج ري:  وار آي هية 

العرآ ت سال.

تقرر م  1لي :

تصفية الشركة مع الحل النه ئي.

الكبير  بيحلو عبد  السيد  تعيين 

اإلشراف على تصفية الشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

بسال  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2122 5  يسلبر  بت ريخ 

.41169

114 P

BEZER
SARL AU

215 ش رع الزرقطوني

الدار البيض ء

الرفع من رأسل ل الشركة
مسجلة ب لسجل التج ري

ب لدار البيض ء تحت رقم 111297

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

ليوم 28  يسلبر 2121 تقرر م  1لي :

بقيلة  الشركة  رأسل ل  م  الرفع 

1.111.111  رهم عن طريق املق صة 
مع  1ون مسجلة في الحس ب الج ري

ه ته العللية تلت  للشريك الوحيد. 

حصة   11.111 جلق  طريق  عن 

امل ل  الرأس  آد1د8.  اآتل عية 

 2.111.111 هو  للشركة  الجد1د 

 رهم.

اإل1داع الق نوني تم لدى السجل 

م ي   4 1وم  التج ري ب لدار البيض ء 

2121 تحت رقم  77711.

116 P

PHARMACIE LAAYAYDA
RC :  7217

املقر االآتل عي : رقم 1847، ش رع 

اليصر، العي 1د8، سال

الع م  املحضر  ملقتضي ت  تبع  

1ي 1ر   24 بت ريخ  امليعقد  االستثي ئي 

2122 تقرر م  1لي :

تحويل الشكل الق نوني من صيغة 

شخص طبيعي ب سم ج لد السيبة، 

صيدلية،  تج ري  محل  ص حب 
اليصر،  ش رع   ،1847 رقم   : مقره 
العي 1د8، سال ذات السجل التج ري 

ب ملحكلة االبتدائية بسال تحت رقم 
12681، إلى صيغة شخص معيوي   :

شركة  العي 1د8  صيدلية  ب سم 

بشريك  املحدو 8  املسؤولية  ذات 
مللوكة   ،917711 رأسل له   واحد، 

ب لك مل للسيد ج لد السيبة، مقره  
االآتل عي : رقم 1847، ش رع اليصر، 
العي 1د8، سال. رقم السجل التج ري 

7217 ، املسير : ج لد السيبة.

الضبط  بكت بة  اإل1داع  تم 

لدى  التج ري  السجل  بلصلحة 

بت ريخ بسال  االبتدائية   املحكلة 

21  يسلبر 2122.

117 P

PNEUPRO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

بشريك واحد

في العرفي  العقد  تسجيل   ت ريخ 

والتي  الرب ط  في   2122 9)  يسلبر 

تحلل الخص ئص الت لية :

الهدف االآتل عي : 

بيع وشراء آليع أنواع العجالت.

 االستيرا  والتصد1ر.
رأسل ل الشركة : 111.111  رهم 

فئة  من  حصة   1.111 إلى  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحد8 مللوكة 

للسيد ط رق السحيمي.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

املقر االآتل عي : عل ر8 58، شقة 
أكدال،  سبو،  وا   زنقة  ألف  ، 

الرب ط.

املسير : السيد ط رق السحيمي.
 : التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

 16518 ب لرب ط.

118 P

SEED NOUR
SARL à Associé Unique

تأسيس شركة محدو 8 املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم  قد  بسال،   2122 نوفلبر   2

شركة محدو 8 املسؤولية  تأسيس  

تحلل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخص ئص الت لية :

التسلية : سيد اليور ش.م.م ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف االآتل عي : 

مستحضرات التجليل.

استيرا  وتصد1ر.

العي 1ة ب لجل ل.
رأسل ل الشركة : 111.111  رهم 

 111 1111 حصة بثلن  مقسم على 

 رهم للحصة الواحد8.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

ش رع قرطبة   7  : املقر االآتل عي 

املالح الجد1د8 سال.
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الوحيد،  الشريك   : التسيير 
السيد8 نجية الحفي ن تسير الشركة 

ملد8 غير محدو 8.
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
ب ملحكلة  الضبط  بكت بة  الق نوني 

االبتدائية بسال.
 : التج ري  السجل  في  االندراج 
سجلت الشركة في السجل التج ري 

بسال تحت رقم  719 .
119 P

B & Ass. Experts Comptables SARL
Conseil, Audit et Expertise Comptable

 CENTRE D’IMAGERIE HAY
KARIM

ش.م.م ش.م
تأسيس شركة محدو 8 املسؤولية

شريك واحد
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ب لرب ط، 1وم 21 1ي 1ر 2122، قد تم 
املسؤولية  محدو 8  شركة  تأسيس 
تحلل  والتي  واحد  شريك  ذات 

الخص ئص الت لية :
 CENTRE  : التسلية 
D’IMAGERIE HAY KARIM ش.م.م 

ش.م.
رأسل ل الشركة : 111.111  رهم 
 111 1111 حصة بثلن  مقسم على 
كله   تكتتب  الواحد8  للحصة   رهم 

وتحرر كلي  عيد االكتت ب.
تجزئة   5  : االآتل عي  املقر 

الفروكي الصغير، سال.
الهدف االآتل عي : 

مركز التصوير الطبي وأي نش ط 
ذي صلة بشكل مب شر أو غير مب شر 

لغرض الشركة.
العللي ت  آليع  ع مة  وبصفة 
التج رية والصي عية والطبية وشبه 
الطبية والسي حية وامل لية والحرفية 
والعق رية  وامليقولة  والزراعية 
مب شر  بشكل  املرتبطة  والخدمية 
أو غير مب شر بغرض الشركة أو بأي 
صلة  ذات  أو  مل ثلة  أجرى  أشي ء 
تسهيل  ذلك.  تفعل  أن  1حتلل  أو 

امتدا ه أو تطويره.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

تتضلن السية  بشكل استثي ئي، 

ميذ  امليق�سي  الوقت  األولى  امل لية 

تسجيل الشركة في السجل التج ري 

حتى 1   يسلبر 2122.

السيد   : الشركة  يسير   : التسيير 

تجزئة   : الق طن  اللطيف،   ربي 

سهب الدهب   ،9 ب نك لو رقم  الوف ء 

الهرهور8، تل ر8.

 : التج ري  السجل  في  االندراج 

سجلت الشركة في املحكلة التج رية 

بسال تحت رقم 6941  واملو ع تحت 

نوفلبر  ف تح  بت ريخ    9914 رقم 

.2122
لإلش ر8 والنشر

اإل ار8 الق نونية

120 P

JNANE CAFE

ش م م بشريك وحيد

الرأسل ل االآتل عي : 111.111 

 رهم

املقر االآتل عي : 9 ، إق مة 

سيكونص   عل ر8 9  محل 65 وال  

مط ع تل ر8

بت ريخ املؤرخ  القرار   بلقت�سى 

الشريك  قرر   2122 5)  يسلبر 

 JNANE CAFE لشركة  الوحيد 

ش.م.م بشريك وحيد م  1لي :

 JNANE شركة  تصفية  نه 1ة 

بشريك وحيد اتب ع   ش.م.م.   CAFE

به   الج ري  الق نونية  لللسطر8 

العلل.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

التج رية ب لرب ط بت ريخ  2  يسلبر 

2122 تحت رقم 1685 1.

121 P

VITONEGOCE
ش م م

 بشريك وحيد

الرأسل ل االآتل عي : 111.111 

 رهم

املقر االآتل عي : زنقة وا  زيز الط بق 

الث لث شقة رقم 7 أكدال الرب ط

بت ريخ املؤرخ  القرار   بلقت�سى 

4 أكتوبر 2122 قرر الشريك الوحيد 

ش.م.م   VITONEGOCE لشركة 

بشريك وحيد م  1لي :

شركة  تصفية  نه 1ة 

بشريك  ش.م.م   VITONEGOCE

الق نونية  لللسطر8  اتب ع   وحيد 

الج ري به  العلل.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

26  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 1725 1.

122 P

مكتب األست ذ أكي و حيفي

موثق ب لدار البيض ء

شركة بالم سينيرجي
PALM SYNERGIE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8

بلقت�سى عقد تلق ه األست ذ أكي و 

بت ريخ  البيض ء  ب لدار  موثق  حيفي 

6) نوفلبر تم إنش ء اليظ م األس �سي 

لشركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

املليزات الت لية :

الشرك ء :

ابن  اله  ي  عبد  عتيق  السيد 

والسيد8  محلد  بن  محلد  السيد 

الس كن ب لدار  جد1جة بنت محلد، 

 12 ش رع  م 1 م ر  تجزئة  البيض ء 

مز ا   ذو آنسية مغربية،   ،22 رقم 

1ي 1ر  1وم)  ب ألوال  السيد سط ت   

الشريعة  حسب  املتزوج   ،1961

سية  البيض ء  ب لدار  اإلسالمية 

1982 ب لسيد8 رؤوف زينب، الح مل 

 B619612 رقم  الوطيية  للبط قة 

ص لحة لغ 1ة 21 سبتلبر 2128.

السيد8 رؤوف زينب بنت ا ريس 
بن عالل والسيد8 ف طلة بنت حلو 
اله  ي  عبد  عتيق  السيد  زوآة 
ذات  معه،  والق طية  أعاله  املذكور 
ب لحي  مز ا 8  املغربية،  الجنسية 
(الدار   – السبع  عين  املحلدي- 
البيض ء) ،1وم 4 م ي 1964 ، الح ملة 
 BE72565 رقم  الوطيية  للبط قة 

ص لحة لغ 1ة21 سبتلبر 1 21.
 PALM »التسلية : »ب لم سيييرجي
مسؤولية  ذات  شركة   SYNERGIE

محدو 8.
بصفة  الشركة  تهدف   : الهدف 
ب ملس هلة  مب شر8  غير  أو  مب شر8 

سواء لحس به  أو لألغي ر إلى : 
استغالل وفق كل األشك ل للللك 
من اليظ م   6 املش ر إليه في الفصل 

األس �سي؛ 
نوعه   ك ن  كيفل   بي 1 ت  تشييد 
فر 1ة  سواء  االستعل الت   ولكل 

او مشتركة على امللك 
عد   العق ري  الرسم  ذي 
لهذه  كلس هلة  املقدم   511 /48

الشركة؛
التطوير العق ري بشكل ع م؛

األمالك  كل  واقتي ء  شراء 
العق رية؛

استغالل وتسيير أصل الشركة؛
تم  عق ر  على  مبنى  أي  تشييد 
الى  املبنى  هذا  وتقسيم  اقتي ءه 
امللكية  نظ م  بلوآب  ومب ني  شقق 

املشتركة؛
اقتي ء، تشغيل، إ ار8 وإع  8 بيع 
امليقولة  والحقوق  امللتلك ت  آليع 

وغير امليقولة.
تجزئة أي ارض وصالحيته  بغرض 

تسويقه  او بي ئه ؛
بيع وتسويق أي ارض بعد تجزئته  

الى قطع؛
بيع، تأآير وإ ار8 القطع؛

تشييد كل البي 1 ت على األرا�سي 
وإع  8  عليه   الحصول  تم  التي 
بيعه  بعد انج زه  أو في طور اإلنج ز 
على  املحد   االآل  في  او  مستقبال 

شكل أآزاء، أو بلوك ت؛
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إ ار8 وإع  8 بيع آليع  تشغيل، 

وغير  امليقولة  والحقوق  امللتلك ت 

امليقولة؛ 

تشغيل وكراء آليع  بيع،  اقتي ء، 

املب ني واألرا�سي املبنية او غير املبنية؛

 راسة، انج ز وترويج ك فة اعل ل 

املب ني واالنش ءات واعل ل الهيدسة 

املدنية بشكل ع م؛

شراء بيع واستيرا  وتسويق آليع 

املتعلقة  واللوازم  األشي ء  او  املوا  

ب ملب ني؛

االعل ل  آليع  إنج ز   راسة، 

الع مة او الخ صة لللب ني؛

املش ركة املب شر8 أو الغير مب شر8 

التج رية  العللي ت  كل  في  للشركة 

األهداف  بأحد  عالقة  له   التي 

شرك ت  إنش ء  طريق  عن  الس بقة 

آد1د8 واآه ت أو مؤسس ت كيفل  

ك نت أو مر8 أجرى عن طريق تقد1م 

مس هلة؛
اإلكتت ب، شراء الرسوم أو حقوق 

إ م ج آلعي ت مس هلة  الشرك ت، 

أو غير ذلك؛

وبصفة ع مة كل العللي ت كيفل  

املب شر  اإلرتب ط  ذات  نوعه   ك ن 

الرئي�سي  ب لهدف  املب شر  الغير  أو 

رقيه   تسهيل  بإمك نه  الذي  للشركة 

وتطوره .

البيض ء،  الدار   : املقر االآتل عي 

الط بق  زونيم،  بن  س ر8  ش رع   12

مركز  ب لمي  حي  شقة  ،  الث لث، 

االعل ل مريم شركة ذات مسؤولية 

محدو 8. 

من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 

تقييده  في السجل التج ري م عدا في 

ح لة الفسخ املسبق أو التلد1د.
رأسل ل  حد   الشركة:  رأسل ل 

مقسم  111.111  رهم  في  الشركة 

إلى 1.111   حصة من فئة 111  رهم 

ب لك مل  ومحرر8  مكتتبة  للواحد8 

ومسيد8 إلى السيد عتيق عبد اله  ي 

زينب  رؤوف  والسيد8  سهم)   511(

)511 سهم) شرك ء في هذه الشركة.

التسيير : السيد عتيق عبد اله  ي 
لهذه الشركة،  »مسير اآير«  املسمى 
وقد تم تعيييه ملد8 غير محدو 8 مع 

صالحية التسيير.
من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

1   يسلبر من كل سية.
األرب ح : توزع األرب ح الص فية بعد 
االقتط ع ت الق نونية واليظ مية بين 

الشرك ء كل حسب حصته.
1تم جصم األرب ح   : توزيع األرب ح 
املوزعة ب ألولوية من األرب ح الق بلة 

للتوزيع للسية امل لية.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 2122 14  يسلبر  بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 11851218. 
ب لسجل  مقيد8  الشركة  هذه 
بت ريخ  التج ري تحت عد   56556 

14  يسلبر 2122.
مقتطف من أآل اإلشع ر

مكتب األست ذ أكي و حيفي

موثق

123 P

AFRIC ENGINEERING
SARL

Au capital de 451.111 Dhs
س ت :  2697

25 ش رع أوال  مراح اليوسفية
الرب ط

االستثي ئي  الع م  الجلع  ص  ق 
على   2121 1ي 1ر   (8 بت ريخ  امليعقد 

م  1لي :
مسير  الشريك  وف 8  مع 1ية 
الشركة السيد املخت ر اوفقير وتوزيع 

حصصه بين الورثة.
1وسفي  محلد  السيد  تعيين 
الق سمي  أبو  جد1جة  والسيد8 

مسير1ن للشركة ملد8 ثالثة سيوات.
الشركة  حصص  توزيع  ويصبح 

على الشكل الت لي :
 1751 1وسفي  محلد  السيد 
حصة اآتل عية أي 175.511  رهم.

السيد8 جد1جة أبو الق سمي 44  
حصة اآتل عية أي 4.411   رهم.

السيد8 إ1ل ن اوفقير 482 حصة 
اآتل عية أي 48.211  رهم.

السيد 1وسف اوفقير 962 حصة 
اآتل عية أي 96.211  رهم.

حصة   962 السيد ع  ل اوفقير 
اآتل عية أي 96.211  رهم.

الق نونية  الوث ئق  وضعت  وقد 
ب ملحكلة  الضبط  كت بة  لدى 
أبريل   (5 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2121 تحت رقم 4 1128.
123Pمكرر 

UPGRADE BD
تأسيس شركة محدو 8 املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  صي غة  تلت  ب لرب ط، 
محدو 8  لشركة  التأسي�سي 

املسؤولية، له  الخص ئص الت لية :
UPGRADE B : التسلية

الهدف : صي نة السي رات.
زنقة  رعة   ،5  : االآتل عي  املقر 
أكدال   5 إق مة ف طلة الزهراء شقة 

الرب ط.
من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 

تأسيس الشركة.
الرأسل ل : حد  رأسل ل الشركة 

في مبلغ 111.111  رهم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإل ار8 
ملد8  وذلك  محلد  االبيض  للسيد8 

غير محدو 8.
من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

غ 1ة 1   يسلبر.
وتسجيل  الق نوني  اإل1داع  تم 
الشركة ب لسجل التج ري لللحكلة 
التج رية ب لرب ط، بت ريخ 26  يسلبر 

2122، تحت رقم 165177.
124 P

PROITALCAM
SARL

شركـــــة محـــــدو 8 املسؤوليــــة
رأسل لــــــه  : 11.111  رهم

املقر االآتل عي : عل ر8 رقم 1 
شقة رقم 8 زنقة موالي احلد 

لوكيلي، حس ن الرب ط
الحل املسبق للشركة

الع  ي  الغير  الع م  الجلع  إن 
 ،21/11/2122 بت ريخ  تم  الذي 

للشركة بلقره  االآتل عي. 
قـــرر م  1ــلي :

تصفيـــــة الشركة.
تعيين السيد8 مريم حسي ء البهيج 
بصفته    AB    24 ب.و.ت:  رقم 

مصفية للشركة.
للشركة  االآتل عي  املقر  تحد1د 

كلقر للتصفية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تـــم 
بت ريخ  ب لرب ط،  التج رية 

27/12/2122 تحت رقم 1741 1.
125 P

SOCIETE LOUTFI AM
SARL

شركـــــة محـــــدو 8 املسؤوليــــة
رأسل لــــــه  : 111.111  رهم

املقر االآتل عي : حي الرحلة قط ع 
 ، رقم 4 6 سال

الحل املسبق للشركة
إن الجلعية الع مة الغير الع  1ة 
 ،2122/11/26 بت ريخ  تلت  التي 
حي  االآتل عي  بلقره   للشركة 

الرحلة قط ع  ال، رقم 4 6 سال.
قـــررت م  1ــلي :

الحل املسبق للشركة.
رقم  لطفي  محلد  السيد  تعيين 
ب.و.ت : AB617188 بصفته مصفي  

للشركة.
للشركة  االآتل عي  املقر  تحد1د 

كلقر للتصفية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تـــم 
االبتدائية بسال، تحت رقم : 41221  

بت ريخ 22/12/2122.
126 P

NETO FRERE
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
8  يسلبر 2122 ب لرب ط تم تأسيس 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد التي تحلل الخص ئص 

الت لية :
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 NETO FRERE SARL  : التسلية 

AU

الهدف االآتل عي : 

مق ول في أعل ل اليظ فة تيظيف 

الشوارع واملحالت.

مق ول في أشغ ل البي ء واألشغ ل 

املتيوعة.
رأس امل ل : 111.111  رهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

 TEK املقر االآتل عي : عيد شركة

موالي  ش رع    1  EQUIPEMENT

احلد لوكيلي شقة 8 حس ن الرب ط.

املز ا   امل لكي  حسن   : التسيير 

الح مل   (98( أبريل   24 بت ريخ 

 AB711768 رقم  الوطيية  للبط قة 

الس كن بحي موالي اسل عيل قط ع 
2 رقم 961 سال.

التسجيل  تم   : التج ري  السجل 

ب لسجل التج ري ب ملحكلة التج رية 

 2122 26  يسلبر  بت ريخ  ب لرب ط 
اإل1داع  رقم   (655(( رقم  تحت 

.1 1712

127 P

FORCEGA
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

8  يسلبر 2122 ب لرب ط تم تأسيس 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد التي تحلل الخص ئص 

الت لية :

FORCEGA SARL AU : التسلية

في  مق ول   : االآتل عي  الهدف 

أشغ ل البي ء واألشغ ل املتيوعة.

رأس امل ل : 111.111  رهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

 TEK املقر االآتل عي : عيد شركة

موالي  ش رع    1  EQUIPEMENT

احلد لوكيلي شقة 8 حس ن الرب ط.

املز ا   امل لكي  حسن   : التسيير 

الح مل   (98( أبريل   24 بت ريخ 

 AB711768 رقم  الوطيية  للبط قة 

الس كن بحي موالي اسل عيل قط ع 

2 رقم 961 سال.

التسجيل  تم   : التج ري  السجل 

ب لسجل التج ري ب ملحكلة التج رية 

 2122 26  يسلبر  بت ريخ  ب لرب ط 

اإل1داع  رقم   165165 رقم  تحت 

.1 171 

128 P

PIERRE MARBRE
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

ف تح  يسلبر 2122 بسال تم تأسيس 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد التي تحلل الخص ئص 

الت لية :

 PIERRE MARBRE  : التسلية 

SARL AU

الهدف االآتل عي :

ص نع وت آر الرج م والحجر.

أو  املختلفة  األشغ ل  في  مق ول 

أشغ ل البي ء.

رأس امل ل : 111.111  رهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

أوال   :  وار  االآتل عي  املقر 

العي �سي الشرقية بوقي  ل سال.

املز ا   بورنو  ج لد   : التسيير 

الح مل   1982 1ي 1ر  ف تح  بت ريخ 

 AB515264 رقم  الوطيية  للبط قة 

الس كن ب حي الرحلة قط ع واو رقم 

625 سال.

التسجيل  تم   : التج ري  السجل 

ب ملحكلة  التج ري  ب لسجل 

9)  يسلبر  بت ريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تحت رقم 7215  رقم اإل1داع 

.41176

129 P

الشركة الفالحية الضاوية نور
ش.م.م

 SOCIETE AGRICOLE EDDAWIA
NOUR SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

ذات  الشركة  تأسيس  تم 
املسؤولية املحدو 8 بلقت�سى العقد 
 2122 5)  يسلبر  العرفي املؤرخ في 
 (6 بت ريخ  واملسجل  بت رو انت 
حسب  بت رو انت   2122  يسلبر 

املواصف ت امتية :
الفالحية  الشركة   : التسلية 

الض وية نور (ش.م.م).
 SOCIETE AGRICOLE

EDDAWIA NOUR SARL
املوضوع االآتل عي للشركة :

واالغي م  الحلوب  االبق ر  تربية 
واملعز.

الفالحية  املوا   وتوزيع  انت ج 
الفواكه والخضر والبذور وامليتج ت 

العضوية.
الحيوان ت  وتصد1ر  استيرا  
الحية االبق ر واالغي م واملعز والخضر 

والفواكه.
مقر الشركة :  وار الشلوح آل عة 

اسن اوال  تيلة.
التأسيس  من  سية   99  : املد8 

النه ئي.
111.111  رهم   : الرأسل ل 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسلة 

111  رهم ك لت لي :
 991 الد1ن  نور  مقيريش  السيد 

حصة.
 11 الداو ي  مريم  السيد8 

حصص.
من  تبتدئ   : االآتل عية  السية 

ف تح 1وليو حتى 1  1ونيو.
مريم  السيد8  عينت   : التسيير 
غير  ملد8  للشركة  كلسير8  الداو ي 

محدو 8.
في  التوقيع   : االآتل عي  التوقيع 
من  1كون  البيكية  واألوراق  العقو  

طرف السيد8 مريم الداو ي.

الق نوني  اإل1داع  تم   : اإل1داع 

االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط  بكت بة 

21  يسلبر 2122  بت رو انت بت ريخ 

رقم 842.
املسير

130 P

STE EDADO
SARL

الع م  الجلع  عقد  بلوآب 

شركة  شرك ء  قرر  االستثي ئي 

EDADO م  1لي :

وقف النش ط.

حل الشركة.

املهدي  محلد  السيد  تيصيب 

ب طرون كلصفي للشركة.

ب لعيوان   التصفية  مقر  تحد1د 

8 ش رع موالي  عل ر8 1  الشقة رقم 

أحلد الوكيلي، حس ن الرب ط.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

التج رية ب لرب ط بت ريخ  2  يسلبر 

2122 تحت رقم  168 1. 

131 P

 AGRI-ROBOTICA

TECHNOLOGIES
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي، 

AGRI- شركة  شرك ء  اتفق 

 ROBOTICA TECHNOLOGIES

على م  1لي :

 51 تفويت السيد يسين اشريقي 

ليصبح  الزاكي  ا1وب  للسيد  حصة 

التقسيم الجد1د للحصص كل  1لي :

السيد يسين اشريقي 25 حصة.

السيد ا1وب الزاكي 25 حصة. 

استق لة السيد يسين اشريقي من 

الزاكي  ا1وب  السيد  وتعيين  التسيير 

مسيرا للشركة. 

تحيين الق نون األس �سي للشركة. 

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  وقد 

املحكلة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

1728 1 بت ريخ 26  يسلبر 2122. 

132 P
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SMART IT TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدو 8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
في  واملسجل   2122 21 سبتلبر 
تأسست  ب لرب ط   2122 26 أكتوبر 

الشركة ذات الخص ئص الت لية :
مسؤولية  ذا  شركة   : الشكل 

محدو 8.
مصلم   : االآتل عي  الهدف 

كلبيوتر، استش رات في التسيير.
 111.111  : الشركة  رأسل ل 

 رهم.
حصة   1111 إلى  مقسلة 
اآتل عية بقيلة 111  رهم للحصة 

موزعة كل  1لي :
ندى السطي 1111 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 
التأسيس النه ئي.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 
1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
شقة    1 إق مة   : املقر االآتل عي 
الوكيلي  احلد  موالي  زنقة   8 رقم 

حس ن، الرب ط.
التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 
ب ملحكلة التج رية ب لرب ط 164661.
133 P

OBEN COFFEE SHOPS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8

تم تأسيس  شركة تحلل الصف ت 
نوفلبر   (7 بت ريخ  ب لرب ط  الت لية 

.2122
 OBEN  : االآتل عي  اللقب 

.COFFEE SHOPS SARL
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدو 8.
الهدف االآتل عي : غرض الشركة 

سواء في املغرب أو في الخ رج :
وميتج ت  القهو8  وبيع  شراء 

مل ثلة.
البن  حبوب  بيع  نق ط  تشغيل 

املطحون وم  في حكله .

رأس  تحد1د  تم   : امل ل  رأس 

مقسم  111.111  رهم  بلبلغ  امل ل 

111  رهم  بقيلة  سهم   1111 إلى 

مقسلة على اليحو الت لي :

  1.111 الش  لي  مع    السيد 

 رهم مقسلة إلى 11  حصة من فئة 

111  رهم.

  1.111 الحجوي  1ونس  السيد 

 رهم مقسلة إلى 11  حصة من فئة 

111  رهم.

 21.111 الحجوي  زكري ء  السيد 

 رهم مقسلة إلى 211 حصة من فئة 

111  رهم.

الخ لق  عبد  بن  أميلة  السيد8 

 211 إلى  مقسلة  21.111  رهم 

حصة من فئة 111  رهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
زاوية زنقة بهت   : املقر االآتل عي 

أكدال،   ،( شقة   ،8 سبو،  ووا ي 

الرب ط.

الش  لي  مع    السيد   : التسيير 

والسيد 1ونس الحجري.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التسجيل  رقم  ب لرب ط،  التج رية 

ب لسجل التج ري 5 1649.

134 P

STE TIBIE CONNECT
SARL

راسل له  : 61.111  رهم

مقره  االآتل عي : رقم 8)، محل 
رقم 71 شقة مي ر، حي السالم، سال

السجل التج ري رقم 9915

املؤرخ  الع م  الجلع  بلقت�سى 

قررا   ،2122 أكتوبر   (( بت ريخ 

 STE TIBIE شركة  مسؤولوا 

CONNECT م  1لي :

الحل املسبق للشركة.

تعين السيد8 ملسلك عبد اللطيف 

كلصفي للشركة.

لتصفية  االآتل عي  املقر  تحد1د 
الك ئن  االآتل عي  بلقره   الشركة 
رقم 8)، محل رقم 71، شقة مي ر حي 

السالم، سال.
ب ملحكلة  تم  الق نوني  اإل1داع 
رقم   411  تحت  بسال  االبتدائية 

بت ريخ 24 نوفلبر 2122.
135 P

MRJ TAILORING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
راسل لله  : 1.111 1.4  رهم

املقر االآتل عي : الرب ط، أكدال، 21 
ش رع األطلس

الزي  8 واليقص ن في الراسل ل 
االآتل عي

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2122 نوفلبر   (7 بت ريخ  ب لرب ط 
للشرك ء  الع مة  الجلعية   قررت 

م  1لي :
الخبير  تعيين  على  املوافقة 
للتصد1ق  الجل لي  سعد  املح سب 
الج رية  الحس ب ت  حصر  على 

للشرك ء.
املوافقة على تقرير املص  قة على 

حصر الحس ب ت الج رية للشرك ء.
االآتل عي  الراسل ل  في  الزي  8 
الحس ب ت  مع  1ون  ب ملوازنة 
 2.111.111 بلبلغ  للشرك ء  الج رية 
رأسل ل  قيلة  نقل  تم  حيث   رهم 
111.111  رهم لتصبح  الشركة من 
2.111.111  رهم مل  أ ى إلى إنش ء 
 111 بقيلة  آد1د8  حصة   21.111
 رهم للحصة وتم االكتت ب من طرف 

الشرك ء على اليحو الت لي :
السيد سيدي محلد الجوهري في 

حدو  1.811.111  رهم.
في  الجوهري  آيه ن  لال  االنسة 

حدو 8 211.111  رهم.
اليقص ن في الرأسل ل عن طريق 
بلبلغ  امللحوظة  الخس ئر  استيغ ب 
جفض  وب لت لي  671.111  رهم 
2.111.111  رهم  من  الرأسل ل 
إلى  مقسلة  1.111 1.4  رهم  إلى 
111  رهم  بقيلة  حصة   14. 11

للحصة.

للرأسل ل  الجد1د  التقسيم 
االآتل عي :

الجوهري  محلد  سيدي  السيد 
12.871 حصة.

الجوهري  آيه ن  لال  االنسة 
1 1.4 حصة.

تحيين الق نون األس �سي للشركة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
بت ريخ 28  يسلبر 2122، تحت رقم 

.11971
136 P

BIMBI
SARL AU

الغير  الع م  الجلع  بلقت�سى 
نوفلبر  بت ريخ  2  امليعقد  الع  ي 

2122، تقرر م  1لي :
الشريك  حصص  كل  تفويت 
اوس مة  بوه  ي  السيد  الوحيد 
إلى  111  رهم  بقيلة  حصة   1111

السيد ا1وبي محلد.
بوه  ي  السيد  وإعف ء  استق لة 
اوس مة وتعيين السيد ا1وبي محلد 

مسير للشركة.
تحد1ث الق نون الداجلي للشركة.
رقم  تحت  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ   26661 التج ري  السجل 
املحكلة  لدى   ،2122 5)  يسلبر 

االبتدائية بسال.
137 P

CITRULAND
SARL AU

 CAPITAL SOCIAL : 1.111.111
DHS

 SIEGE SOCIALE : BUREAUX
 ADMINISTRATIFS DOMAINE

 ZNIBER AIT HARZALLAH,
BUREAU N°22 EL HAJEB

RC : 55621
بلقت�سى محضر الشريك الوحيد 
 CITRULAND SARL AU لشركة 
 ،2122 سبتلبر    1 بت ريخ  امليعقد 

قرر الشريك الوحيد م  1لي :
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االآتل عي  الغرض  وتلد1د  تغيير 

ك لت لي :

االستغالل الزراعي.

تصد1ر الفواكه والخضروات.

استغالل  تهيئة،  كراء،  شراء، 

ذات  أو  الزراعية  امللتلك ت  وتطوير 

ط بع زراعي.

الق نون  من   2 رقم  البيد  تغيير 

ب لغرض  املتعلق  للشركة  االس �سي 

االآتل عي.

املحكلة  تم اإل1داع الق نوني في  

أكتوبر   25 التج رية بلكي س بت ريخ 

2122، تحت الرقم  89 .

138 P

 STE LEGENDE FORCE

MAROC
SARL AU

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم  قد  ب لرب ط،   2122 8) 1وليو 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدو 8 تحلل الخص ئص الت لية :

 STE LEGENDE  : التسلية 

.FORCE MAROC

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدو 8.

البي ء  شركة   : الهدف االآتل عي 

واألشغ ل الع مة.

والتركيب ت  الكهرب ئية  األعل ل 

وإنج ز ك فة األعل ل الكهرب ئية.

111.111  رهم   : امل ل  رأس 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسلة 

111  رهم للحصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

محلد  ش رع   : االآتل عي  املقر 

 11 رقم  مكتب  امصرن ت  إقب ل 

عل ر8 املي ل، اك  1ر.

عبد  اضبيب  السيد   : التسيير 

السالم.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية بأك  1ر بت ريخ 1  أغسطس 
التج ري  السجل  رقم  تحت   ،2122

.5264 

139 P

STE OS CONCEPT
SARL AU

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الحصص  تفويت  وعقد  االستثي ئي 

نقل  مع  االآتل عي  النش ط  وتغيير 

االس �سي  واليظ م  االآتل عي  املقر 

تم   ،2122 نوفلبر   (( املحين بت ريخ 

م  1لي :

نقل 1111 حصة اآتل عية التي 

في حوز8 السيد سفي ن اوح ضر من 

1111 حصة اآتل عية التي 1لتلكه  

إلى السيد محلد نزه ني.

 11 نقل املقر االآتل عي من رقم 

بير  حي   7 ش رع   (( قطعة  مكرر8 

أنزاران تكيوين أك  1ر ليصبح ك لت لي 

لفروغي  تجزئة   69 عل ر8   14 كراج 

صغير حي كريلة سال.

: لللسير محلد  التسيير واإلمض ء 

نزه ني.

للشركة  االس �سي  اليظ م  تحيين 

وتعد1ل الفصول التي شلله  التغيير.

الق نوني لدى كت بة  وتم اإل1داع 

بسال  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 27  يسلبر 2122، تحت رقم 

.1198 5

140 P

SAFAE-RH
SARL

AU CAPITAL DE 111.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV HASSAN II

N°279 - DRIOUCH

الع م  الجلع  محضر  إثر  على 

امليعقد بت ريخ 27 أكتوبر 2122، قرر 

شرك ء الشركة م  1لي :

الرحلوني  بدر  حصص  تفويت 

ميلون  لف ئد8  الرحلوني  وط رق 

الرحلوني.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدو 8 للشريك الوحيد.

االس �سي  الق نون  تعد1ل  مع 

للشركة.

التسيير : ميلون الرحلوني.

اإلمض ء : ميلون الرحلوني.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

االبتدائية ب لدريوش بت ريخ 8  يسلبر 

2122، تحت رقم  21.

141 P

 STE MAGAMAN

CONSTRUCTION
SARL

AU CAPITAL DE 21.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : DR .

 IBOUJDADAN B. BOUYAHIE

B.OUKIL ARUIT P/NADOR

الع م  الجلع  محضر  إثر  على 

 ،2122 امليعقد بت ريخ ف تح  يسلبر 

قرر شرك ء الشركة م  1لي :

مب رك  حصة  من  آزء  تفويت 

آر ميتي لف ئد8 محلد آر ميتي.

من  الشركة  راسل ل  من  الرفع 

21.111  رهم إلى 1.151.111  رهم 

بإنش ء 11 11 حصة آد1د8.

التسيير : مب رك آر ميتي ومحلد 

آر ميتي.

أو  آر ميتي  مب رك   : اإلمض ء 

محلد آر ميتي.

وذلك  الشركة  نش ط  توسيع 

نقل  البي ء،  موا   بيع   : بإض فة 

البض ئع الوطيية والدولية.

األس �سي  الق نون  تعد1ل  مع 

للشركة.

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

املحكلة االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 

 1  يسلبر 2122، تحت رقم 4987.

142 P

STE EURO IMMOBILIERE
SARL

AU CAPITAL DE 111.111 DHS

 SIEGE SOCIAL :  8 RUE

 LONDON LAARI CHEIKH -

NADOR

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 28 الع  ي امليعقد استثي ئي  بت ريخ 

الشركة  شرك ء  قرر   ،2122 نوفلبر 

من  الشركة  راسل ل  في  الزي  8 

111.111  رهم إلى 4711.111  رهم 

حصة   46111 إصدار  طريق  عن 

عينية.

تغيير التسيير واإلمض ء كل  1لي :

التسيير : التج ني الفضالوي وأنور 

الفضالوي وعبد ألوآيد الفضالوي.

اإلمض ء : اثيين من ثالثة، التج ني 

عبد  الفضالوي،  أنور  الفضالوي، 

الوآيد الفضالوي.

تعد1ل الق نون األس �سي للشركة.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 8  يسلبر 

2122، تحت رقم 4966.

143 P

PARE BRISE ORIENTAL
SARL

AU CAPITAL DE 111.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : BOUCHOUAF

N° 74 NADOR

الع م  الجلع  محضر  إثر  على 

امليعقد بت ريخ  2 نوفلبر 2122، قرر 

شرك ء الشركة م  1لي :

وذلك  الشركة  نش ط  توسيع 

بإض فة :

االستيرا  والتصد1ر.

األس �سي  الق نون  تعد1ل  مع 

للشركة.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 7  يسلبر 

2122، تحت رقم 4955.

144 P
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 CONSTRUCTION

 TECHNOLOGY

CORPORATION
SARL

AU CAPITAL DE  . 11.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : BD MOULAY

 ISMAIL

BP 761 AROUI P/NADOR

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بت ريخ  استثي ئي   امليعقد  الع  ي 

شريك  قرر   ،2122 26 أكتوبر 

الشركة  راسل ل  في  الزي  8  الشركة 

من 11.111 .   رهم إلى 521.111  

 رهم عن طريق إصدار 2211 حصة 

عينية.

الشركة  نش ط  بعض  تشطيب 

وهو ك لت لي :

نقل البض ئع ني بة عن الغير.

مع توسيع النش ط وذلك بإض فة 

تج ر8.

تعد1ل الق نون االس �سي للشركة.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

9 نوفلبر  االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 

2122، تحت رقم 6 47.

145 P

OMEGAPLUS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 بلس هم واحد
 5 بت ريخ  عرفي  عقد  بلتق�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2122 أكتوبر 

ذات املسؤولية املحدو 8 التي تحلل 

الخص ئص الت لية :

.OMEGAPLUS : التسلية

االستش ر8 في   : الهدف االآتل عي 

التدبير.

 ، 1 إق مة   : االآتل عي  املقر 

زنقة موالي احلد لوكيلي،   ،8 شقة 

حس ن، الرب ط.

راسل ل : 111.111  رهم مقسلة 

حصة اآتل عية من فئة   1111 إلى 

111  رهم للحصة الواحد8.

مس هل   املدني  فؤا    : الشرك ء 
وحيدا.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد فؤا  املدني.
املد8 : 99 سية.

اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
التج رية  املحكلة  لدى  الق نوني 

ب لرب ط بت ريخ 7 نوفلبر 2122.
رقم السجل التج ري : 817 16.

146 P

OLEN EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

راسل له  : 111.111  رهم
مقره  االآتل عي : شقة رقم 4 عل ر8 

رقم 9 زنقة موالي رشيد حس ن، 
الرب ط

الحل املسبق ألوانه
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
لشركة   2122 نوفلبر   9 املؤرخ 1وم 

OLEN EXPRESS تم م  1لي :
لشركة  ألوانه  املسبق  اإلنحالل 

.OLEN EXPRESS SARL AU
أسل ء  ن وني  السيد8  تعيين 
كلسؤولية عن هذا اإلنحالل إلى حين 
اإلغالق النه ئي للشركة كل  ستكون 

املصفية لهذه األجير8.
ب ملقر  التصفية  مقر  حد  

االآتل عي للشركة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

.D1 1757 2122، تحت رقم
147 P

CAFE BEAU SOLEIL
SARL AU

بيع حصص وتغيير مسير الشركة
االستثي ئي  الع م  الجلع  إثر  على 
تقرر   ،2122 أغسطس   (8 بت ريخ 

م  1لي :
من  اآتل عية  حصة   1111 بيع 
طرف السيد حلراس نبيل لحس ب 

السيد كريم رحيق.
استق لة السيد حلراس نبيل من 

مه مه كلسير للشركة.

تعيين كريم رحيق مسير للشركة.
وقد تم اإل1داع الق نوني ب ملحكلة 
أغسطس  االبتدائية بسال بت ريخ  2 

2122، تحت رقم 9814 .
148 P

BAYT ALQUDS
SARL

بت ريخ 27 أكتوبر 2122 وبلوآب 
عقد الجلع الع م االستثي ئي املسجل 
 ،2122 نوفلبر   (( بت ريخ  ب لرب ط 

تقرر م  1لي :
العيوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
الت لي : رقم C22 عل رPRHB 8 م ريي  

سال.
تعد1ل البيد 4 من ق نون الشركة.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2122 26  يسلبر  بت ريخ  ب لرب ط 

تحت رقم 1711 1.
149 P

COMPAGNIE NORD
 AFRICAINE DE

 DISTRIBUTION DE
MATERIELS ELECTRIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
 1 ش رع الفضيلة شقة ) يعقوب 

امليصور، الرب ط
الع م  الجلع  انعق    إثر  على 
االستثي ئي بت ريخ 21 نوفلبر 2122، 
بلد1ية  عليه  واملص  ق  املسجل 

الرب ط، قرر شرك ء الشركة م  1لي :
املص  قة على تفويت 511 حصة 
املللوكة للسيد ج لدي احلد لف ئد8 

السيد  او ي عزيز.
املص  قة على تفويت 511 حصة 
هللا  عبد  ج لدي  للسيد  املللوكة 

لف ئد8 السيد  او ي عزيز.
ذات  من  الشركة  تحويل 
املسؤولية املحدو 8 متعد 8 الشرك ء 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد.

السيد  او ي عزيز مسير  تعيين 

لشركة لفتر8 غير محدو 8.

مع  االس �سي  الق نون  مالئلة 

التغيرات املحدثة.

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  لقد 

املحكلة التج رية ملد1ية الرب ط تحت 

بت ريخ  2  يسلبر   D1 1675 رقم 

.2122

150 P

 GLOBALE ALARMES

SECURITES
تعد1الت ق نونية

 GLOBALE ALARMES : التسلية

.SECURITES

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدو 8  املسؤولية 

الوحيد.

الوحد8  مد1ية   : الرئي�سي  املقر 

بلوك ب رقم 846 العيون.

الجلع  ملداوالت  طبق    : املوضوع 

الغير ع  ي بت ريخ 22  يسلبر 2122، 

قرر املش ركون م  1لي :

من  الشركة  راسل ل  في  الزي  8 

11.111  رهم إلى 211.111  رهم.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
الضبط ب ملحكلة االبتدائية ب لعيون 

بت ريخ 26  يسلبر 2122، تحت رقم 

. 6 1/2122

151 P

 SUD DEVELOPPEMENT

DURABLE
  SARL 

رأسل له  : 111111   رهم

مقره  االآتل عي : تجزئة املستقبل 
 الرقم 481 الشقة 11 العيون

RC : 28481

تعد1الت ق نونية
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي  

 ،2122 نوفلبر   14 بت ريخ  للشركة 

تلت التعد1الت الت لية:
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تم   : ك لت لي  حصص  تفويت 

من  اآتل عية  حصة   6111 تفويت 
طرف السيد8 نور8 ابوتزاررت لف ئد8 
السيد سعيد الحج لي. ليصبح السيد 
سعيد الحج لي م لك  ل 15111 حصة  
االآتل عية  الحصص  مجلوع  من 
وب لت لي تم تعد1ل البيد1ن  للشركة، 
6 و 7 من الق نون األس �سي للشركة. 

بإض فة  الشركة  نش ط  توسيع 
الهيدروميك نيكي  التجهيز   -  : 1لي  م  

ملحط ت الضخ.
االبتدائية  ب ملحكلة  اإل1داع  تـــــم 
 2122 26  يسلبر  بت ريخ  ب لعــــيون 

تـحت رقـــم 618/2122 .
152 P

PLASTI LIFE
SARL AU

تعد1الت ق نونية
على إثر قرار املس هم الواحد بت ريخ 
تعد1الت 1  نوفلبر 2122،  ملس هم 
شـركة ذات    » PLASTI LIFE« شركة 
املسؤولية املحـدو 8 بلس هم واحد، 
111.111  رهم  رأسلـ له   البـ لغ 
شطر  العو 8،  مقره  حي  والكـ ئن 
املستقبل،  تجزئة  رقم   28،   ،12
 ،66 ش رع عبد هللا بن العب س، رقم 

العيون ، تقـرر :
للشركة  االآتل عي  املقر  تحويل 
من العيوان القد1م إلى عيوان آد1د 

هو:
مد1ية الوحدC-95-1 8  العيون.

كتـ بة  لدى  القـ نوني  اإل1داع  تم 
الضـبط ب ملحـكلة االبتدائية ب لعيون 
تحت رقم   ،2122 نوفلبر   21 بتـ ريخ 

. 587/2122
153 P

VINCI AFRIQUE
SARL

تعد1الت ق نونية
االستثي ئي  الع م  الجلع  إثر  على 

   »VINCI AFRIQUE« ملس هم شركة

املحـدو 8،  املسؤولية  ذات  شـركة 

1.111.111  رهم  رأسلـ له   البـ لغ 
إق مة  زنقة بومل ن،  والكـ ئن مقره  :  

الفالح، رقم 11 ،  العيون ، تقـرر :

حل النه ئي للشركة.
كتـ بة  لدى  القـ نوني  اإل1داع  تم 
الضـبط ب ملحـكلة االبتدائية ب لعيون 
تحت رقم   2122 27  يسلبر  بتـ ريخ 

. 64 /2122
154 P

CO&TY GROUP
شركة محدو 8 املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأس امل ل : 11.111  رهم

املقر االآتل عي : 5)، ش رع األبط ل، 
شقة 4، أكدال، الرب ط

السجل التج ري : 125629
عقب صدور قرار من الجلع الع م 
 ،2122 8  يسلبر  االستثي ئي بت ريخ 

تقرر :
أوليفييه  فرانسوا  السيد  نقل 
بسعر24111  كوكيي  فرانسيس 
 رهم 81 سهل  لف ئد8 السيد  1ييس 

بولونجي.
ت ي  آولي  ا1فت  السيد8  نقلت 
6111  رهم  بسعر  كوكيي   زوآة 
السيد  1ييس  لف ئد8  سهل    21

بولونجي.
ب لق نون  املرتبط  التحد1ث 

االس �سي 1خص البيد رقم 7.
انسح ب واستق لة املد1ر السيد 
كوكيي  فرانسيس  اوليفييه  فرانسوا 
وتعيين السيد  1ييس بولونجي كلد1ر 

آد1د للشركة.
ب لق نون  املرتبط  التحد1ث 

االس �سي 1خص البيد رقم 5).
تغيير الشكل الق نوني للشركة من 
شركة محدو 8 املسؤولية إلى شركة 
شريك  ذات  املسؤولية  محدو 8 

وحيد.
ب لق نون  املرتبط  التحد1ث 

االس �سي 1خص البيو  رقم ) و .
في  الق نوني  اإل1داع  إآراء  تم 
بت ريخ ب لرب ط  التج رية   املحكلة 
ب لسجل الزمني    2  يسلبر 2122، 
تحت رقم 11822 وب لسجل التحليلي 

تحت رقم 1681 1.
155 P

ORCHIDACEE
شركة محدو 8 املسؤولية

ذات شريك وحيد
راس امل ل : 2.111.111  رهم

املقر االآتل عي : املركز التج ري 
ميج  مول، املحل رقم 78، كم 4.2، 
ش رع محلد الس  س، السوي�سي، 

الرب ط
السجل التج ري : 4287 1

عقب صدور قرار من الجلع الع م 
 ،2122 5  يسلبر  االستثي ئي بت ريخ 

تقرر :
1قرر املس هم الوحيد امل�سي قدم  
في زي  8 راس امل ل بلبلغ 1.995.111 
إلى  5111  رهم  من  ليصبح   رهم، 
2.111.111  رهم، عن طريق إنش ء 
9.911  سهم آد1د بقيلة اسلية 51 
 رهم، على قدم املس وات، لالكتت ب 
واإلفراج من جالل التضلين املب شر 
املط لبة  من  املخصوم  املبلغ  لهذا 
التي  الدفع،  واملستحقة  الس ئلة 
تحتفظ به  على الشركة في الحس ب 

الج ري لللس هم.
قرر  الس بق،  للقرار  نتيجة 

املس هم الوحيد تعد1ل امل  تين 6 و7 
من اليظ م األس �سي.

في  الق نوني  اإل1داع  إآراء  تم 
بت ريخ  ب لرب ط  التج رية  املحكلة 
الزمني  ب لسجل   ،2122  2  يسلبر 
وب لسجل  رقم  1182،  تحت 

التحليلي تحت رقم 1681 1.
156 P

STE SWIFT SOLUTION
SARL

حل مبكر للشركة
ع م  آلع  محضر  بلقت�سى 
 SWIFT شركة  لشرك ء  استثي ئي 
بت ريخ  وامليعقد   SOLUTION

  أكتوبر 2122.
تقرر ا1ج   حل مبكر للشركة.

مقر التصفية وهو املقر االآتل عي 
 ( الحسن  موالي  ش رع   : للشركة 
اق مة العيبو ي الط بق 4 الشقة 26.

وتم تعيين السيد القيدو�سي ط رق 

كلصفي للشركة.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

 11948 االبتدائية بتل ر8 تحت رقم 

بت ريخ 28  يسلبر 2122.

157 P

STE EVASION BEAUTE
SARL

حل مبكر للشركة
ع م  آلع  محضر  بلقت�سى 

 EVASION شركة  لشرك ء  استثي ئي 

BEAUTE وامليعقد بت ريخ 26 سبتلبر 

2122، تقرر ا1ج   حل مبكر للشركة.

مقر التصفية وهو املقر االآتل عي 

ش رع اكومل ن سيدي علي   : للشركة 

عل ر8 رقم  1، شقة رقم 4، أكدال، 

الرب ط.

وتم تعيين السيد8 حي 8 بلعيدي 

كلصفي للشركة.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

 11951 االبتدائية بتل ر8 تحت رقم 

بت ريخ 28  يسلبر 2122.

158 P

A. Y. T. M
ش م م

 وار تيغريفت اكييون تيغير

بتيغير

الع  ي  الغير  املحضر  بلوآب 

امليعقد بتيغير في 12  يسلبر 2122، 

قرر شريك الشركة م  1لي :

.A. Y.T. M. SARL حل الشركة

استق لة املسير1ن.

أو  بر وز  الحسين  السيد  تعيين 

1د1ر بوح كلصفين للشركة.

الحسين  للسيد  اإلبراء  إعط ء 

بر وز أو 1د1ر بوح.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بتيغير  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 27  يسلبر 2122، تحت رقم 

. 92/719

159 P
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BEN OUOCH LHO ET FILS
  SARL

رأسل له  : 511.111  رهم
 وارا1ت اسفول غليل تيغير

تأسيس الشركة
بلقت�سى عقد عرفي بتيغير بت ريخ 
4 أغسطس 2122، تم تأسيس شركة 

ذات الخص ئص الت لية:
وعوش  بن  شركة   : التسلية 
 BEN OUOCH ش.م.م  لحوافيس 

 .LHO ET FILS   SARL
ا1ت  االآتل عي :  وار  مقره  

اسفول غليل تيغير.
من  اقل  يشغل  فيدق  نش طه : 

ثالثة أشخ ص.
املطعم.

مسير الحفالت. 
: الشركة تسير من طرف  التسيير 

السيد عبد الي صر بن وعوش. 
 511.111 في  حد     : الرأسل ل 
مقسم إلى 5111 حصة  بقيلة  111  

 رهم للواحد.
سية تبتدئ من 1وم   99  : املد8  

تسجيله  ب لسجل التج ري.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب ملحكلة االبتدائية بتيغير   الضبط  
تحت عد    ،2122 6  يسلبر  بت ريخ 

.4197/9 9
160 P

TOP NATURAL PRODUCT
SARL AU
تصفية

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 ،2122 م رس   21 االستثي ئي بت ريخ 
 TOP NATURAL قرر مسير شركة  

.PRODUCT SARL AU
ب لرب ط،  االآتل عي  مقره  
5) زنقة وا  زيز شقة 11، أكدال، م  

1لي :
تصفية الشركة.

ج لد  جلدون  ابن  السيد  تعيين 
مصفي  للشركة.

نفس  هو  الشركة  تصفية  مقر 
مقره  االآتل عي.

تم لدى كت بة   : اإل1داع الق نوني 

التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

ب لرب ط بت ريخ 6) م ي 2122، تحت 
رقم 124661.

161 P

IKNET INGENIERIE
SARL

تصفية
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

م رس   21 بت ريخ  االستثي ئي 

 IKNET شركة  شرك ء  قرر   ،2122

.INGENIERIE SARL

 (( ب لرب ط،  االآتل عي  مقره  
زنقة ض 1ة الرومي شقة 19، أكدال، 

م  1لي :

تصفية الشركة.

ج لد  جلدون  ابن  السيد  تعيين 

مصفي  للشركة.

نفس  هو  الشركة  تصفية  مقر 

مقره  االآتل عي.

تم لدى كت بة   : اإل1داع الق نوني 

التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

ب لرب ط بت ريخ 6) م ي 2122، تحت 
رقم 124659.

162 P

ABUJAD.COM

تصفية الشركة
وانعق    الخ ص  العقد  حسب 

1وم االستثي ئي  الع م   الجلع 

 28  يسلبر 2121، ب ملقر االآتل عي 
 ( شقة  سوس   زنقة   2  : للشركة 

شركة  مسير  قرر  الرب ط،  حس ن 

ABUJAD.COM م  1لي :

العللي ت  وإنه ء  الشركة  تصفية 

ت ريخ  من  اعتب را  به   املتعلقة 

السيد  تعيين   ،2121 28  يسلبر 

لبط قة  الح مل  كريويل،  هللا  عبد 

 A 71194 رقم  الوطيية  التعريف 

املصفي للشركة وتعيين مقر التصفية 
: 2 زنقة سوس  شقة  ب لعيوان الت لي 

)، حس ن، الرب ط.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

1ي 1ر  1ومه  1  ب لرب ط  التج رية 

2122، تحت رقم 76 121.

163 P

األم نة امللكية لللغرب

29 ش رع العلويين رقم ) الرب ط

ALTPROM GROUP
ش.ذ.م.م

إعالن عن تأسيس شركة 
ALTPROM GROUP ش.ذ.م.م 

وذات شريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي حرر ب لرب ط 

تحد1د  تم   2122 1ي 1ر   24 بت ريخ 

نظ م شركة ذات مسؤولية محدو 8 

وذات شريك وحيد تتليز ب لخص ئص 

الت لية :

 ALTPROM GROUP  : التسلية 

ش.ذ.م.م وذات شريك وحيد.

الهدف اإلآتل عي :

اإلستثل ر العق ري.

بي ء، شراء،بيع تسيير آليع املب ني 

السكيية لإلستخدام ت   املؤهلة 

 أو التج رية أو الصي عية أو املهيية.

آليع أنواع األعل ل منه  الهيدسة 

والبي ء  التشييد  وأعل ل  املدنية 

والتطوير والتجد1د وغيره .

املتعلقة  املش ريع  وإ ار8  التع قد 

ب ألهداف املذكور8 أعاله.

واأل وات  املوا   وتصد1ر  استيرا  

الضرورية  واملستلزم ت  الخ صة 

لألنشطة الخ صة للشركة.

آليع املع مالت التج رية وامل لية 

املرتبطة  والعق رية  والصي عية 

ب ألهداف  مب شر8  غير  أو  مب شر8 

أن  شأنه   من  والتي  أعاله  املذكور8 

تعزز تحقيقه.

املد8 : 99 سية .

11.111.11  رهم   : الرأسل ل 

إآتل عية  حصة   111 إلى  مقسلة 

الواحد8 نسبت  للحصة  111  رهم 

إسل عيل  السيد  الوحيد  للشريك 

الزبدي.

زنقة   6 الرب ط   : املقر اإلآتل عي 

رقم  الرابع شقة  الط بق  عوا  ض 1ة 

6) أكدال الرب ط.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة  كلسير  الزبدي  إسل عيل 

وذلك ملد8 غير محدو 8.
التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

.158219

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2122 م رس   2 بت ريخ 

.122491
بلث بة مقتطف وبي ن

فيرم ك ش.ذ.م.م

164 P

األم نة امللكية لللغرب

29 ش رع العلويين رقم ) الرب ط

شركة ميديان إتود 

ش.ذ.م.م.
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2122 1ونيو   7 بت ريخ  ب لرب ط 

لشركة ميد1 ن إتو  ش.ذ.م.م مقره  

حس ن  رقم    العلويين  ش رع   29

111.111.11  رهم،  رأسل له  

واملقيد8 ب لسجل التج ري تحت رقم 

 11657، قد تقرر م  1لي :

تفويت 511 حصة إآتل عية من 

أورزيق  الواحد  عبد  السيد  طرف 

لص لح السيد8 س ر8 أورزيق.

تفويت 511 حصة إآتل عية من 

طرف السيد امعالوي محلد لص لح 

السيد8 س ر8 ورزيق.

اإلستثي ئي  الع م  الجلع  إن 

امليعقد بت ريخ 5 1وليو 2122 قد :

الحصص  تفويت  على  ص  ق 

املذكور8 أعاله.

الحصص  آليع  أن  الحظ 

اإلآتل عية مركز8 بين أ1دي السيد8 

س ر8 ورزيق، وب لت لي أصبحت شركة 

ميد1 ن إ1تو  شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 وذات شريكة وحيد8.



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   596

قرر حذف أنشطة :
 التدقيق في الحس ب ت.

الدراسة املتعلقة ب لبي ء.
وإض فة األنشطة الت لية :

إ ار8 املوار  البشرية.
وامل لية،  الق نونية  واإلستش رات 

وآليع عللي ت التوظيف.
وبين  الشركة  والتدريب  اجل 
الشرك ت في القط عين الع م والخ ص 
املوار   وإ ار8  اإل ارية  واإلستش رات 

البشرية.
أي عللية تقد1م املشور8 والدعم 
للشرك ت الخ صة والهيئ ت الع مة في 

تحقيق مش ريعه  وأهدافه .
 راس ت استش رية واملس عد8 في 

مج الت الرقلية والتحول الرقمي.
قرر تجد1د ميصب السيد8 ندى 
ورزيق كلد1ر8 بشركة ميد1 ن إ1تو  
ش.ذ.م.م وذات شريكة وحيد8 وذلك 

لفتر8 غير محدو 8.
 6 تم وضع قوانين آد1د8 بت ريخ 

1وليو 2122.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2122 21  يسلبر  بت ريخ 

.1 1584
بلث بة مقتطف وبي ن

فيرم ك 

165 P

STE. IR.FREGAY

SARL

CABINET FIDUCIAIRE

412AV. MED V N°9 KENITRA

TEL/FAX : 15. 1..61.91.91

FULL DIAGNOSTIQ
إعالن ق نون عن تأسيس شركة 

FULL DIAGNOSTIQ
بلقت�سى عقد مسجل ب لقييطر8 
وضع  تم   2122 سبتلبر   (9 1وم 
ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

مسؤولية محدو 8 الت لية :
.FULL DIAGNOSTIQ : التسلية

 5 ش رع محلد   : املقر اإلآتل عي 
محل   ( إق مة ب   2 تع ونية القدس 

رقم 2 القييطر8.

املد8 : 99 سية .
موضوع الشركة : 
أعل ل امليك نيك.

بيع أآزاء السي رات.
 111.111.11 : رأس م ل الشركة 

 رهم.
أسيد إلى السيد محلد   : التسيير 

العوفي.
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكلة اإلبتدائية ب لقييطر8 تحت 
 2122 نوفلبر   9 بت ريخ  رقم  449 

سسجل تج ري رقم 67221.
166 P

STE NDR PRO
تأسيس

نوفلبر   (6 بت ريخ  عرفي  بعقد 
مسجل ب لرب ط وضع اليظ م   2122
املسؤولية  ذات  للشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدو 8 

مليزاته  ك لت لي:
.STE NDR PRO : اإلسم التج ري
111111  رهم   : الرأسل ل 
1111 حصة كل واحد8  مقسلة إلى 
111  راهم ميحت للشريك الوحيد.

الح مل  ملدغري  رضوان  السيد 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

AB149184 ب 1111 حصة.
السية اإلآتل عية : من ف تح 1ي 1ر 

إلى 1   يسلبر من كل سية .
شقة    1 عل ر8   : املقر اإلآتل عي 
8 ش رع موالي احلد الوكيلي حس ن 

الرب ط.
املوضوع اإلآتل عي : 

أشغ ل البي ء.
بيع وشراء.

التسيير الفالحي.
املد8 : 99 سية ابتداء من تقييده  

في السجل التج ري.
السيد رضوان ملدغري   : التسيير 
رقم  الوطيية  للبط قة  الح مل 

AB149184 ملد8 غير محد 8.
ب ملحكلة  الشركة  تسجيل  تم 
22  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 165129.
167 P 

SOCIETE AL ASSIL EVENTS
SARL

 N°27 HAY DOHA SIDI ALLAL
BAHRAOUI

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
الغير الع  ي بت ريخ 5  يسلبر 2122 

لشركة األسيل افيت .
لشركة  النه ئية  التصفية  تم 
االسيل افيت شركة ذات مسؤولية 

محدو 8.
تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 
بت ريخ  ب لخليس ت   اإلبتدائية 

27  يسلبر 2122 تحت رقم  45.
168 P

 LA GALICO MAROCAINE
DE PACKAGIN

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

برأسل ل : 811111  رهم
املقر اإلآتل عي : ش رع األبط ل إق مة 

29 الشقة 9 أكدال الرب ط
تبع  ملداوالت الجلع الع م الغير 
سبتلبر   12 1ومه  واملؤرخ  الع  ي 
 LA GALICO 2122 قرر شرك ء شركة
 ،MAROCAINE DE PACKAGIN
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مقره   811111  رهم  برأسل ل 
 29 إق مة  األبط ل  ش رع  اإلآتل عي 

الشقة 9 أكدال الرب ط م  1لي :
عبد  العلري  السيد  استق لة 
للشركة  كلسير  التسيير  من  السالم 
كلسير  حسن  فهيم  السيد  وتعيين 

آد1د للشركة وملد8 غير محدو 8.
الفصل 6) من الق نون األس �سي 

1تغير.
الزي  8 في رأسل ل الشركة ليرتفع 

من 111111 إلى 811111  رهم.
الق نون  من   7 و   6 الفصل 

األس �سي 1تغيران
صفة  من  1نتقل  الشركة  مقر 
التوطين إلى ابرام عقد الكراء بيفس 
العيوان وهو ش رع األبط ل إق مة 29 
من  ابتداء  الرب ط  أكدال   9 الشقة 

ف تح أكتوبر 2122.

تحيين الق نون األس �سي للشركة.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

أكتوبر   24 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 129681.
عن النسخة واليص

169 P

SOCIETE KARA TRADING
رأسل له  : 111.111  رهم

تجزئة ري ض أوال  مط ع سكتور   

رقم 59 تل ر8

حل الشركة
بت ريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

الجلع  قرر   2121 أغسطس   25

 KARA لشركة  اإلستثي ئي  الع م 

.TRADING

رأسل له  : 111.111  رهم.

 مقره  : تجزئة ري ض أوال  مط ع 

سكتور   رقم 59 تل ر8.

الفسخ املسبق والتصفية الو 1ة 

للشركة.

تحد1د مقر التصفية تجزئة ري ض 

أوال  مط ع سكتور   رقم 59 تل ر8.

الركراكي  ع ئشة  السيد8  تعين 

كلصفية للشركة.

سجل   في  الق نوني:  اإل1داع  تم 

بت ريخ بتل ر8  اإلبتدائية   املحكلة 

 27  يسلبر 2122 تحت رقم  961.

RC : 129659

170 P

 KADER GROUP

INVESTISSEMENTS
SARL AU

رأسل له  : 111.111  رهم

حي الجو رقم 46 تل ر8

تأسيس
بت ريخ  محرر  عرفي  عقد  حسب 

بت ريخ  ومسجل   2122 نوفلبر   14

إنش ء  تم   ،2122 نوفلبر   12

ذات  لشركة  األس �سي  اليظ م 

مسؤولية محدو 8 ب لشريك الوحيد 

ب لخص ئص الت لية :
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 KADER GROUP  : التسلية 
.INVESTISSEMENTS SARL AU

املد8 : 99 سية ابتداء من تسجيل 
الشركة في السجل التج ري.

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
ب لشريك  املحدو 8  املسؤولية 

الوحيد.
الغرض :

بيع املالبس الج هز8.
املقر اإلآتل عي : حي الجو رقم 46 

تل ر8.
111.111  رهم   : امل ل  الرأس 
مقسلة إلى 1111 حصة بقيلة 111 
ب لك مل  مدفوعة  منهل   لكل   رهم 
ب لشريك الوحيد السيد عبد الق  ر 

الزي ني.
الق  ر  عبد  السيد   : التسيير 

الزي ني.
ب ملحكلة  الق نوني:  اإل1داع 
اإلبتدائية بتل ر8 بت ريخ 22  يسلبر 
السجل  رقم  958  تحت   2122

التج ري 7991 1.
171 P

AIT INNOV
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رأسل له  : 11.111.11  رهم

مقره  اإلآتل عي : الفر وس T4 رقم 
85  عين العو 8

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتل ر8  مبرم   2122 نوفلبر  ف تح 
تم   2122 5  يسلبر  بت ريخ  مسجل 
ذات  لشركة  األس �سي  اليظ م  وضع 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد الت لية مواصف ته .
 AIT INNOV SARL  : التسلية 

.D’AU
الغرض :

.PCV نج ر8 أملييوم أو مع  ن أو
رقم   T4 الفر وس   : مقر الشركة 

85  عين العو 8.

محد  في مبلغ   : رأسل ل الشركة 
 111 إلى  11.111.11  رهم مقسلة 
111.11  رهم للحصة  حصة بقيلة 
الواحد8 مخصصة ب لك مل للشريك 
الوحيد السيد علي آ1ت علي أو سعيد.
ابتداء  سية   99  : الشركة  مد8 
ب لسجل  الشركة  ت ريخ تسجيل  من 
التج ري م  عدا ح لتي الحل الس بق 

ألوانه أو التلد1د.
من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 
امل لية  السية  وتنتهي  1   يسلبر 
1تبع  الذي  1   يسلبر  في  األولى 

تسجيل الشركة ب لسجل التج ري.
علي  السيد  1تولى   : التسيير 
للبط قة  الح مل  أوسعيد  علي  آ1ت 
الق طن   A611142 رقم  الوطيية 
بتل ر8 رقم T4 1عل ر8 آي ن الزهراء 
التسيير امليفر  ملد8 غير  عين عتيق، 

محدو 8.
مكتب  لدى  الشركة  تسجيل  تم 
بتل ر8  اإلبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2122 26  يسلبر  بت ريخ 

.1 8117
جالصة وبي ن 

املسير
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ائتل نية تكييك أسيسط نس

)))، ش رع ولي العهد طيجة

الشركة ذ.طاي .ك أواي 
ش.ذ.م.م

 SOCIETE THE THAI KA WAY
SARL

تأسيس الشركة
بلوآب عقد عرفي بطيجة بت  ريخ 
تم وضع الق نون   2122 21  يسلبر 
مسؤولية  ذات  للشركة  األس �سي 

محدو 8 والخص ئص الت لية :
التسلية : ذ ط ي ك أواي

شركة ذات مسؤولية محدو 8.
الهدف: 

تشغيل إ ار8 املط عم.
الوآب ت الخفيفة.

محالت  املق هي  البيتزا،  مط عم 
آيس كريم.

املط عم  وجدم ت  مط عم 
املتيقلة.

: طيجة 21 ش رع  املقر اإلآتل عي 
الط بق األول شقة  الق �سي عي ض، 

رقم 2.
املد8 : 99 سية .

الرأسل ل  حد    : الرأسل ل 
1.111.11   رهم،  في  اإلآتل عي 
حصة إآتل عية    11 مقسلة على 
للحصة  111.11  رهم  فئة  من 
وتسد1ده   تحريره   تم  الواحد8 

برمته  عيد اإلكتت ب.
الشرك ء :

 225 ك زيي  آون  السيد  افيد   
حصة إآتل عية.

 75 السيد نيلجي أرن  و إكي سيو 
حصة إآتل عية.

اإل ار8 : 1د1ر الشركة السيد  افيد 
أرن  و  نيلجي  والسيد  ك زي  آون 

إكي سيو وذلك ملد8 غير محدو 8.
من  تبتدئ   : اإلآتل عية  السية 
1   يسلبر من  ف تح 1ي 1ر وتنتهي في 
كل سية عدا السية األولى تبتدأ عيد 

التأسيس .
تم اإل1داع الق نوني بكت بة ضبط 
 22 املحكلة التج رية بطيجة بت ريخ 
تحت رقم  26195،   2122  يسلبر 

سجل تج ري عد  97   1.
مقتطف وبي ن للنشر

ائتل نية تكييك أسيسط نس
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ائتل نية تكييك أسيسط نس
)))، ش رع ولي العهد طيجة

SOCIETE FREE IMMO
SARL

الشركة فري إ1لو ش.ذ.م.م
رأسل له  : 5.511.111.11  رهم
مقره  اإلآتل عي : طيجة، ش رع 

محلد الخ مس، 121 إق مة السالم، 
الط بق ) الرقم  1 

س.ت : 18419
تحويل املقر اإلآتل عي

محضر  قرارات  عقد  بلوآب 
للشرك ء  اإلستثي ئي  الع م  الجلع 
1وليو   26 بت ريخ  بطيجة،  امليعقد 
إ1لو  فري  املسل 8  للشركة    2122

 5.511.111.11 رأسل له   ش.ذ.م.م 
بطيجة،  اإلآتل عي  مقره    رهم، 
إق مة   121 الخ مس،  محلد  ش رع 
تقرر  الرقم  1،   ( الط بق  السالم، 

م  1لي : 
املقر  تحويل  على  املص  قة 
العيوان  من  للشركة  اإلآتل عي 
 121 الخ مس  محلد  ش رع  طيجة، 
الرقم  1   ( الط بق  السالم  إق مة 
: طيجة امليطقة  والذي أصبح ك متي 
 14A الصي عية مغوغة القطعة رقم
مي  نتج عيه (4) الفصل من الق نون 
اليظ م  وتحيين  للشركة  األس �سي 

األس �سي للشركة.
تم اإل1داع الق نوني: لدى املحكلة 
21  يسلبر  التج رية بطيجة بت ريخ 

2122 تحت رقم 261829.
مقتطف وبي ن للنشر

ائتل نية تكييك أسيسط نس
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ائتل نية تكييك أسيسط نس
)))، ش رع ولي العهد طيجة

تأمينات اليعقوبي وزمالؤه
ش.ذ.م.م

وسيط التأميي ت من طرف الق نون 
رقم 99-7) الح مل ملدونة التأميي ت

 SOCIETE ASSURANCE EL
YACOUBI ET CONSOEURS

SARL
 INTERMEDIAIRE

 D’ASSURANCES REGI PAR LA
 LOI N°17.99 PORTANT CODE

D’ASSURANCES
رأسل له  : 61.111.11  رهم

مقره  اإلآتل عي : تطوان، س حة 
العدالة، ملر  واسو رقم 2 

س.ت :  1997
إغالق التصفية نه ئي 

الجلع  محضر  قرارات  بلوآب 
امليعقد  الع م الغير الع  ي للشرك ء 
سبتلبر   27 بت ريخ  بتطوان، 
تأميي ت  املسل 8  للشركة    2122
اليعقوبي وزمالؤه ش.ذ.م.م رأسل له  
61.111.11  رهم، مقره  اإلآتل عي 
بتطوان، س حة العدالة، ملر  واسو 

رقم 2، تقرر م  1لي : 
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إغالق  تقرير  على  املص  قة 
للشركة  املسبقة  التصفية  مسطر8 
السيد8  املصفي  طرف  من  املقدمة 
سهيلة املريب ح مع إجالء ذمته  لوك لته  
كلصفية للشركة وهكذا  إقرار إغالق 
اليعقوبي  تأميي ت  الشركة  وتصفية 
بت ريخ  نه ئي   ش.ذ.م.م   وزمالؤه 

27 سبتلبر 2122.
تم اإل1داع الق نوني: لدى املحكلة 
6)  يسلبر  التج رية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2519.
مقتطف وبي ن للنشر

ائتل نية تكييك أسيسط نس
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WAL GHIZ WAL
شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل له  : 111.111  رهم
 املقر اإلآتل عي : حي الري ض زنقة 

ا1لوزار الرقم 12 احفير برك ن
بلقت�سى عقد عرفي في 5) نوفلبر 
الق نون  إعدا   تم  ببرك ن   2122
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو 8 وذات املليزات الت لية :
شركة  وول  غيز  وول   : التسلية 

ذات مسؤولية محدو 8.
الهدف : هدف الشركة م  1لي : 

مق ول في اليج ر8.
اال1يوكس.

أشغ ل مختلفة.
العللي ت  آليع  ع مة  وبصفة 
التج رية الصي عية امليقولة وامل لية 
املرتبطة بصفة مب شر8 أو غيرمب شر8 
الق بلة  أو  الذكر  الس بقة  ب ألهداف 
وتطوير  تحقيق  على  لللس عد8 
هدف الشركة كذا املش ركة الت بعة 

لألهداف املتش بهة أو املرتبطة.
: حي الري ض زنقة  املقراإلآتل عي 

ا1لوزار الرقم 12 احفير برك ن.
املد8 : مد8 الشركة 99 سية ابتداء 

من التأسيس النه ئي.
الرأسل ل   : اإلآتل عي  الرأسل ل 
 111.111 اإلآتل عي محد  في مبلغ 
حصة   1111 إلى  مقسم   رهم 
111  رهم  فئة  من  إآتل عية 
أ اؤه   تم  كله   مكتتبة  للواحد8 

وتقسيله  على الشكل الت لي :

السيد8 رحل ني نوال 511 حصة 
إآتل عية.

 511 الحق  عبد  رحل ني  السيد 
حصة إآتل عية.

حصة   11111  : املجلوع 
إآتل عية.

من  تبتدئ   : اإلآتل عية  السية 
ف تح 1ي 1ر وتنتهي في 1  يسلبر.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد8 رحل ني نوال ملد8 غير محد 8.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ببرك ن  اإلبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
في 5 1ي 1ر 2122 تحت رقم 2122/19 

السجل التج ري رقم 1 82.
ملخص قصد النشر
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BARBER D’EXECEPTION
SARL A.U

مشروع مسي نة كولف محل رقم 7 
عل ر8 68 طيجة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 بشريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي سجل بطيجة 
وضع  تم   2122 نوفلبر   28 بت ريخ 
 BARBER لشركة  األس �سي  الق نون 
ذات   D’EXECEPTION SARL A.U

املليزات الت لية :
حلز8  السيد   : الوحيد  الشريك 
مز ا   الجنسية  مغربي  سالوي 
ب كدال ف س   (99( أبريل   2 بت ريخ 
ري ض  تجزئة   142 ب  والس كن 
الي سلين م طريق عين الشقف ف س 
والح مل للبط قة الوطيية للتعريف 
غ 1ة  إلى  ص لحة   CD22 296  رقم 

12  يسلبر 1 21.
 BARBER  : التسلية 

.D’EXECEPTION SARL A.U
الغرض :

 ص لون الحالقة للرآ ل .
بيع مستلزم ت الحالقة.

الرأسل ل : حد  رأسل ل الشركة 
في 111111  رهم مقسلة إلى 1111 
للحصة  111  رهم  فئة  من  حصة 

الواحد8 اكتتبت وسد ت كل  1لي :

السيد حلز8 سالوي 1111 حصة.

: مشروع مسي نة  املقر اإلآتل عي 

كولف محل رقم 7 عل ر8 68 طيجة.

املد8 : 99 سية .

تم تعيين السيد حلز8   : التسيير 

غير  ملد8  للشركة  مسيرا  سالوي 

محدو 8.

ب ملحكلة  الق نوني:  اإل1داع  تم 
12  يسلبر  التج رية بطيجة بت ريخ 

2122 تحت رقم  26154.
بلث بة مقتطف وبي ن
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ADAMIR TRANS MAROC 
SARL

التعد1ل في الق نون األس �سي
تفويت الحصص مع تحيين الق نون 

األس �سي
لشركة  الع م  الجلع  قرر 
 ADAMIR TRANS MAROC SARL

بت ريخ 6) نوفلبر2122 م  1لي :
 1111 بقيلة  حصة   51 تفويت 
طرف  من  الواحد8  للحصة   رهم 
مغربية  بوزكري  ابته ج  السيد8 
1ي 1ر   8 بت ريخ  مز ا 8  الجنسية 
يعقوب  موالي  بوعلي  بعين   1994
للتعريف  الوطيية  للبط قة  الح ملة 
بإق مة  والس كية   CD2 94 2 رقم 
كولوني  حي  زنقة  رقم  8  الريص ني 
طريق صفرو ف س لف ئد8   2 الوف ء 
مغربية  رح ل  عبو  ا1ت  السيد8 
1ي 1ر  ف تح  بت ريخ  مز ا 8  الجنسية 
978) الح ملة لبط قة التعريف رقم 
الهي ء  بلجلع  والس كية   Y149515
عل ر8 57 الط بق األول رقم 6 طيجة.

 ADAMIR شركة  رأسل ل  في 
ابتداء   TRANS MAROC SARL
6) نوفلبر 2122 بعد هذا  من ت ريخ 
الشريك  حصص  تصبح  التفويت 

الوحيد ك لت لي :
السيد ا1ت عبو رح ل 111 حصة.
تحيين الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  يسلبر  التج رية بطيجة بت ريخ 

2122 تحت رقم 261517.
بلث بة مقتطف وبي ن

178 P

C.A.F.C.G
TEL :15. 7.78.11.71
FAX : 15. 7.88.12.86

RAM SER
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 

بلقت�سى عقد عرفي مبرم ب لرب ط 
تم تأسيس   2122 نوفلبر   29 بت ريخ 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

ب ملواصف ت الت لية :
 RAM SER SARL : اإلسم التج ري
توفير   : اإلآتل عي  الهدف 

مستخدمين مستخدمين مؤقتين.
املقر اإلآتل عي : عل ر8 1  شقة 
8 زنقة موالي احلد الوكيلي حس ن 

الرب ط.
قي  الشركة  مد8  حد ت   : املد8 
تسجيله   ت ريخ  من  ابتداء  سية   99

ب لسجل التج ري.
رأس م ل الشركة : حد  رأس م ل 
موزع  111.111  رهم  في  الشركة 
على 1111 حصة من فئة 111  رهم.
من  تبتدئ   : اإلآتل عية  السية 
ف تح 1ي 1ر وتنتهي في 1   يسلبر من 

نفس السية.
تسيير  مهلة  أسيدت   : التسيير 

الشركة للسيد بوطيب عبيدي.
اإل1داع  تم  الق نوني:  اإل1داع 
الق نوني ب ملحكلة التج رية ب لرب ط 
ب لسجل التج ري رقم 165197 تحت 
27  يسلبر  بت ريخ  عد   175 1 

.2122
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C.A.F.C.G
TEL :15. 7.78.11.71
FAX : 15. 7.88.12.86

ARIKACH
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 

بلقت�سى عقد عرفي مبرم ب لرب ط 
تم تأسيس   2122 نوفلبر   28 بت ريخ 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

ب ملواصف ت الت لية :
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 ARIKACH  : التج ري  اإلسم 

.SARL
الهدف اإلآتل عي :

مستخدمين  مستخدمين  توفير   
مؤقتين.

املقر اإلآتل عي : عل ر8 1  شقة 
8 زنقة موالي احلد الوكيلي حس ن 

الرب ط.
في  الشركة  مد8  حد ت   : املد8 
تسجيله   ت ريخ  من  ابتداء  سية   99

ب لسجل التج ري.
رأس م ل الشركة : حد  رأس م ل 
موزع  111.111  رهم  في  الشركة 
على 1111 حصة من فئة 111  رهم.
من  تبتدئ   : اإلآتل عية  السية 
ف تح 1ي 1ر وتنتهي في 1   يسلبر من 

نفس السية.
التسيير : أسيدت  مهلة التسيير 

للسيد 1وسف الللطي. 
اإل1داع  تم  الق نوني:  اإل1داع 
الق نوني ب ملحكلة التج رية ب لرب ط 
ب لسجل التج ري رقم 165197 تحت 
27  يسلبر  بت ريخ   1 1752 عد  

.2122
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 SOCIETE RABATA TRAVAUX
 DE MENUISERIE

SARL AU
ربط  ألشغ ل اليج ر8

تبع  ملداوالت الجلع الع م الغير 
أغسطس    1 الع  ي امليعقد بت ريخ 
 SOCIETE RABAT لشركة   2122
 TRAVAUX DE MENUISERIE
SARL AU  محدو 8 املسؤولية ذات 
 11111.11 برأسل ل  وحيد  شريك 

 رهم تم اإلتف ق على م  1لي :
تغيير مقر الشركة : من متجر رقم 
يعقوب  الفتح  حي   5 األمل   1471

  8 املحل  إلى  الرب ط  امليصور 

ابن  تجزئة  األول  الط بق  األصدق ء 

جلدون عين عتيق تل ر8.
رفع   : الرفع من رأسل ل الشركة 
 11111.11 من   الشركة  رأسل ل 

211111.11  رهم وبذلك   رهم إلى 

1كون الفصل 7 و8 من ق نون الشركة 

قد تغير كل  1لي :

 411 الكرواوي  مب رك  السيد 
حصة 511  رهم للواحد8.

التج ري  السجل  وضع  تم  وقد 
ب لرب ط  التج رية  املحكلة  لدى 
تحت رقم   2122 22  يسلبر  بت ريخ 

.1 16 4
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AFRAH STAR
شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل له  : 211.111  رهم
املقر اإلآتل عي : 12 مكرر ش رع لعلو 

املد1ية الرب ط
تبع  ملداوالت محضر الجلع الع م 
نوفلبر   4 بت ريخ  امليعقد  اإلستئي في 
 AFRAH STAR SARL 2122 لشركة 

AU ش.م.م تقرر م  1لي :
 التبرع  ب ألسهم.

 من السيد8 بيعبو 1 مية إلى السيد 
العوا  محفوظ 125 حصة.

إلى  ربيعة  الكييش  السيد8  من 
السيد العوا  محفوظ 67) حصة.

من السيد8 العوا  وف ء إلى السيد 
العوا  محفوظ 6 2 حصة.

بكت بة الضبط   اإل1داع الق نوني: 
1وم ب لرب ط  التج رية   ب ملحكلة 
رقم  تحت   ،2122 22  يسلبر   

.1 1654
 بلث بة مقتطف وبي ن
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SKINCARE 101
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8

بت ريخ الشرك ء  قرار   بلوآب 
تأسيس  تقرر   2122 نوفلبر   (7  
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 وتبع  
لذلك فإنه  تتكون من السيد8 ف طلة 

لبر1كي والسيد علي بالتي :
 SKINCARE  : الشركة  تسلية 

. 111 SARL
نش ط الشركة :

التجليل  موا   وشراء  بيع 
ب لتقسيط.

استيرا  وتصد1ر.
: تجزئة عين عت رس  مقر الشركة 
 4 رقم   112 عل ر8  الث ني  الط بق 

الصخيرات.
من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 

إحداثه  الفعلي.
111.111  رهل    : امل ل  رأس 
مقسم على 1111 حصة بقيلة 111 

 رهم للواحد8.
ف طلة  :السيد8  التوقيع  التسيير 

لبر1كي والسيد علي بالتي.
تم اإل1داع الق نوني: لدى املحكلة 
اإلبتدائية بتل ر8 بت ريخ  2  يسلبر 

2122 تحت رقم 8111 1.
وهذا بلث بة مقتطف وبي ن

183 P

JISMA MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 بشريك واحد

الوحيد  الشريك  قرار  بلوآب 
بت ريخ 7) نوفلبر 2122 تقرر تأسيس 
محدو 8   مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك واحد وتبع  لذلك فإنه  تتكون 

من السيد بيلب رك 1 سين .
 JISMA MAROC : تسلية الشركة

. SARL AU
نش ط الشركة : 
وك لة اشه رات.

أعل ل البي ء وأعل ل مختلفة.
: تجزئة عين عت رس  مقر الشركة 
 4 رقم   112 عل ر8  الث ني  الط بق 

الصخيرات.
من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 

إحداثه  الفعلي.
111.111  رهل   امل ل:  رأس 
مقسم على 1111 حصة بقيلة 111 

 رهم للواحد8.
السيد بيلب رك   : التسيير التوقيع 

1 سين.
تم اإل1داع الق نوني: لدى املحكلة 
اإلبتدائية بتل ر8 بت ريخ ف تح  يسلبر 

2122 تحت رقم 7861 1.
وهذا بلث بة مقتطف وبي ن

184 P

 FOSERT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو8 بشريك واحد

الوحيد  الشريك  قرار  بلوآب 
تقرر   2122 ف تح  يسلبر  بت ريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
بشريك واحد وتبع  لذلك  محدو 8  
السيد موالي علر  تتكون من  فإنه  

الوافق. 
 FOSERT SARL : تسلية الشركة

 AU
نش ط الشركة : 
أعل ل متيوعة.

بيع وشراء املستلزم ت املكتبية.
  1 رقم  إق مة   : الشركة  مقر 
أحلد  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 

الوكيلي حس ن الرب ط.
من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 

إحداثه  الفعلي.
111.111  رهل   امل ل:  رأس 
مقسم على 1111 حصة بقيلة 111 

 رهم للواحد8.
موالي  السيد   : التوقيع  التسيير 

علر الوافق.
تم اإل1داع الق نوني: لدى املحكلة 
21  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 11 165.
وهذا بلث بة مقتطف وبي ن

185 P

STE STRAPEXPRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 8
راسل له  : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : رقم 6 عل ر8 74 
سيكونس   تجزئة ري ض وال  مط ع 

تل ر8
تفويت الحصص

تبع  مل  آ ء في محضر الجلع الع م 
االستثي ئي امليعقد بت ريخ 27 سبتلبر 

2122، تقرر م  1لي :
طرف  من  حصة   511 تفويت 
السيد8 صب ح طهري لص لح السيد 

1 سين ص رمي.
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للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدو 8  مسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد.
تم اال1داع الق نوني لدى املحكلة 
في  2  يسلبر  بتل ر8  االبتدائية 

2122، تحت رقم 9589.
وهذا بلث بة مقتطف وبي ن

186 P

STE ESSALHI ESTATES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8
بشريك واحد

عرفي  عقد  ملقتضي ت  طبق  
24  يسلبر  بت ريخ  ب لدارالبيض ء 
االس �سي  الق نوني  وضع  تم   ،2121
املحدو 8  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد مليزاته  ك التي :
 ،ESSALHI ESTATES  : التسلية 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
الدارالبيض ء   : االآتل عي  املقر 
 ( رقم  عل ر8   ،( سكيية  مجلوعة 

آوهر8 الرحلة رقم 14 الط بق2.
الهدف االآتل عي : تهدف الشركة 
لالستخدام  املنشآت  تأآير   : الى 

التج ري أو الصي عي.
بلختلف  العق ري  االنع ش 

أشك له.
تم تحد1د مد8 الشركة في   : املد8 
تقييده   ت ريخ  من  ابتداء  سية   99
ح الت  ب ستثي ء  التج ري  ب لسجل 
الحل املبكر أو التلد1د طبق  للقوانين 
الج ري به  العلل ولليظ م االس �سي 

للشركة.
حد    : االآتل عي  الراسل ل 
راسل ل الشركة بلبلغ 11.111  رهم 
اآتل عية  حصة   111 الى  مقسم 
111  رهم حررت  كل حصة  قيلة 
السيد  ب سم  آليعه   وسجلت 

الحسن الص لحي.
1تم تسيير الشركة من   : التسيير 
طرف املسير الوحيد السيد الحسن 

الص لحي ملد8 غير محدو 8.

العقو   آليع  في  الشرطة  تلتزم 
الحسن  للسيد  الوحيد  ب لتوقيع 

الص لحي.
ب ملركز  الق نوني  اال1داع  تم 
 11 بت ريخ  ب لدارالبيض ء  الجهوي 

فبرا1ر 2122.
السجل التج ري رقم   21 5.

من أآل النسخة واالش ر8

187 P

مكتب محلد بوزبع
تل ر8

 STE EDIFICIOS
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدو 8
السجل التج ري رقم : 29 5

انه ء تصفية الشركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بسال في 
الع م  الجلع  قرر   ،2122 نونبر    1
 EDIFICIOS لشركة  االستثي ئي 
IMMOBILIER، ش.ذ.م.م.، راسل له  
االآتل عي  مقره   111.111  رهم، 
بط نة ش رع املسير8 الخضراء  بسال، 

رقم 77 م  1لي :
انه ء تصفية الشركة وميح االبراء 

الت م والنه ئي لللصفي.
كت بة  لدى  الق نوني  اال1داع  تم 
بسال  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
بت ريخ 22  يسلبر 2122، تحت رقم 

.41218
من أآل االستخالص والبي ن

188 P

STE BIBEN ADB
SARL AU

CAPITAL : 2. 51.111 DHS
 SIEGE : 12 RUE DE L'ILE TIMOR
 ANGLE COTE D'EMERAUDE

AIN DIAB CASABLANCA
RC N° : 529111

 transfert du siege social
طبق  للجلع الع م امليعقد بت ريخ 
املقر  تحويل  تم   ،2122 نونبر   8
: 82 زنقة  الرئي�سي الى العيوان الت لي 
عل ر8  املومن،  عبد  وش رع  سلية 

شهرزا   ، الدارالبيض ء.

ب ملحكلة   الق نوني  اال1داع  تم 
بت ريخ   البيض ء  ب لدار   التج رية 
رقم  تحت   ،2122 2  يسلبر 

.851491
للنشر واالستخالص

189 P

STE GAMA BETA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 8

بشريك وحيد
مقره  االآتل عي : الط بق الث ني، 
رقم  25، سيكتور مسرور، حي 

العلويين تل ر8
السجل التج ري رقم : 124817 

تل ر8
22  يسلبر  مؤرخ  قرار  بلوآب 
حل  الوحيد  الشريك  قرر   ،2122
5)  يسلبر  من  مبكرا  الشركة 
تعيين  تم  و 1 ،  وتصفيته    ،2122
السيد8 سوني ف طلة املقيلة في رقم 
حي وا  الذهب،  زنقة بن آرير،   (5

تل ر8 كلصفية.
لقد اوكلت اليه الصالحي ت االكثر 
اتس ع  الكل ل العللي ت االآتل عية 
للوف ء  االصول،  لتحقيق  الج رية، 
التصفية  مقر  ويكون  ب اللتزام ت، 
رقم  25  الث ني،  الط بق  في  ت بت  
العلويين،  حي  مسرور،  سيكتور 
تل ر8، بيفس طريقة العيوان البر1دي.
سجل  في  الق نوني  اال1داع  تم 
 26 في  بتل ر8  االبتدائية  املحكلة 
 9594 رقم  تحت   ،2122  يسلبر 

ب لسجل التج ري..
وهذا بلث بة مقتطف وبي ن

190 P

STE CAFE BORA
SARL

 SIEGE : MAGASIN N°4 R.D.C
 SECTEUR B HAY ERRAHMA

SALE
RC N° :  4727

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تلت   ،2122 سبتلبر   (9 امليعقد في 

املص  قة على م  1لي :

توسع أعل ل الشركة.
الي نصيب  تذاكر  بيع   : إض فة 

املقسلة والسلسر8 فيه .
وبهذا فقد تم تعد1ل البيد رقم   

من الق نون االس �سي للشركة.
ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 
 1125 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بت ريخ 22  يسلبر 2122.
191 P

STE EVENTILLY
SARL AU

راسل له  : 111.111  رهم
مقره  االآتل عي : املركز التج ري 

انوال محل رقم )) املركز تل ر8
بلقت�سى عقد عرفي بتل ر8 بت ريخ 
12  يسلبر 2122، قرر شرك ء شركة 

EVENTILY، ش.ذ.م.م.ش.و. م  1لي :
 211 بقيلة  حصة   1111 بيع 
 رهم للحصة بلبلغ 211.111  رهم 
من طرف السيد و يع تييلاللي لف ئد8 

السيد8 نوال البوج ري.
نوال  السيد8  تعيين  اع  8 
البوج ري كلسير8 للشركة ملد8 زميية 

غير محدو 8.
تعد1ل الق نون االس �سي.

ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 
االبتدائية بتل ر8، تحت رقم 9597 في 

26  يسلبر 2122.
192 P

 STE MY HEART
SARL AU

راسل له  : 11.111  رهم
مقره  االآتل عي : 6 مكرر الط بق 
السفلي بلوك   ش رع 21 أغسطس 

جريبكة
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 STE  : املسل 8  للشركة  االستثي ئي 
املؤرخ   ،  MY HEART SARL AU
على   ،2122 9  يسلبر  في  بخريبكة 
س عة الت سعة صب ح  قرر شريكه  

الوحيد :
 111 ل  امل لك   : العي �سي  حلز8 
مسير،  شريك  اآتل عية   حصة 

م  1لي  :
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 STE  : املسل 8  الشركة  تصفية 

.MY HEART SARL AU

11.111  رهم،  راسل ل  ذات 

والواقع مقره  االآتل عي ب : 6 مكرر 

 21 ش رع   » « الط بق السفلي بلوك 

أغسطس جريبكة.

كت بة  لدى  الق نوني  اال1داع  تم 

الضبط ب ملحكلة االبتدائية بخريبكة  

بت ريخ 27  يسلبر 2122، تحت رقم 

رقم  تحت  التج ري  ب لسجل   ،654

.66(5

193 P

STE FAST GRILLAD

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8

بشريك وحيد

راسل له  : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : رقم 6، املحل 

التج ري ب لط بق السفلي، ش رع 

موالي الطيب العلوي، طريق 

القييطر8 سال

 (8 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

 (8 بت ريخ  ومسجل   ،2122 م رس 

م رس 2122، قرر الشريك الوحيد في 

الشركة م  1لي :

تصحيح املقر االآتل عي للشركة 

ليصبح ك لت لي :

6 عل ر8 رقم 2، اق مة  املحل رقم 

العلوي،  الطيب  موالي  ش رع  االمل 

طريق القييطر8 سال.

بكت بة  الق نوني  اال1داع  تم 

بسال،  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 21  يسلبر 2122، تحت رقم 

.41211

السجل التج ري رقم 195  .

194 P

شركة استث قية ميلوزا

مكتب ق نوني لللح سبة

التحكيم التج ري الدولي والوس طة

الط بق االول اق مة بال روزا رقم   القييطر8

اله تف : 7.65.92 .7 .15

شركة ترانسبورتيفي
شركة ذات مسؤولية محدو 8

بشريك وحيد
راسل له  : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي :  5  بلوك أ 

املغرب العربي القييطر8

تعد1الت ق نونية
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ب لقييطر8 بت ريخ 12  يسلبر 2122، 

 ،2122 واملسجل بت ريخ  1  يسلبر 

ترانسبورتيفي شركة  مس هم   قرر 

 م  1لي :

الحل املسبق للشركة.

استق لة املسير امليفر .

تعيين مصفي للشركة في شخص 

بت ريخ  املز ا   مغربي  مح ح  أشرف 

الح مل  ب لقييطر8  1ي 1ر  199   (6
رقم  الوطيية   التعريف  لبط قة 

.G991518

الحل تم بلقر الشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 

رقم  تحت  ب لقييطر8،  االبتدائية 

816 9، بت ريخ 26  يسلبر 2122.
لالش ر8 والتيبيه

195 P

 STE RIAD KAMY شركة
   SCI 

  ،2122 أكتوبر   (7 بت ريخ  تم 

اآتل ع ع م استثي ئي حد  بلوآبه 

اليق ط امتية:

تم زي  8 1.511.111  رهم في رأس 

 1.511.111 ليصبح  الشركة  م ل 

 رهم.

 15111 بخلق  تلت  الزي  8  هذه 

للحصة  111  رهم  بقيلة  حصة 

ب لحس ب    1.511.111 بإ1داع 

الج ري للشرك ء.

ترتيب الحصص  ب لت لي 1صبح  و 

على الشكل الت لي:

لشركة  حصة   15111

 HOLIDAYSRIAD HOLDING

OFFSHORE

املحكلة  في  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  يسلبر  بلراكش  التج رية 

2122ن  تحت  رقم   14285.

196 P

شركة أكدال بوى

شركة ذات مسؤولية محدو 8

بشريك وحيد

مقره  االآتل عي : حي اال اعة،

 بلوك ) رقم 99 أ1ت ملول

بلقت�سى القرار االح  ي للشريك 

الوحيد لشركة اكدال بوى، املؤرخ في 

28 نونبر 2122، تم تقرير م  1لي :

نش ط  مواصلة  على  املص  قة 

من الق نون   86 الشركة وفق امل  8 

رقم 96-15.

املص  قة على الزي  8 في الراسل ل 

721.111  رهم  بقيلة  االآتل عي 

الى  111.111  رهم  من  لينتقل 

اصدار  عبر  وذلك  821.111  رهم، 

آد1د8  اآتل عية  حصة   8211

حصة  لكل  111  رهم  قيلة  من 

مق صة مع الد1ون الس ئلة االكيد8 

واملستحقة اتج ه الشركة.

املص  قة على تخفيض 621.111 

ليصبح  الشركة  راسل ل  من   رهم 

211.111  رهم وب لت لي الغ ء 6211 

حصة اآتل عية ب متص ص الخس ئر 

حس ب ت  في  واملسجلة  امليقولة 

الشركة.

الق نون  تحد1ث  على  املص  قة 

االس �سي للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اال1داع  تم 

الضبط ب ملحكلة االبتدائية ب نزك ن 

رقم  تحت   ،2122 26  يسلبر  1وم 

.2568

197 P

  STE  KAISHA

SARL AU

 ،2122 5)  يسلبر  بت ريخ  تم 

اآتل ع ع م استثي ئي حد  بلوآبه 

اليق ط االتية :

 KAISHA تم  قفل تصفية شركة 

تقرير  على  املص  قة  تلت  أن  بعد 

 (5 ذمته اعتب را من  املصفي وابراء 

 يسلبر 2122.

1وم  2  الق نوني  اإل1داع  تم 

املحكلة  لدى   ،2122  يسلبر 

رقم  تحت  بلراكش،  التج رية 

.142.956

198 P

فيجيكومبت 

عبد الكريم الحريزي

مقر :  2 زنقة ابراهيم العلراوي الدارالبيض ء

اله تف : 15.22.27.71.14

شركة مديتك

تحويل  ش.ذ.م.م. الى ش.ذ.م.م.ش.و.
بشريك وحيد
هبة حصص

1لتزم  من  بتوقيع  عقد  بلقت�سى 

بت ريخ 14 1ونيو 2122، ه بت السيد8 

لزوآه   زوآة شرعي  العسري  أسي  

السيد عثل ن شرعي 111 حصة من 

سوم 411  رهم للحصة الواحد8 التي 

تلتلكه  في الشركة املسل 8 »مد1تك« 

 11.111.111 راسل له   ش.ذ.م.م.، 

زنقة   (5 االآتل عي  مقره    رهم، 

الهدهد ب لدارالبيض ء.

ونتيجة الهبة لهذه الحصص، ف ن 

الوحيد  املسير  السيد عثل ن شرعي 

1تغير  وبهذا  الوحيد  الشريك  1صبح 

الفصل 6 (الراسل ل - الحصص) من 

ق نون الشركة على الشكل الت لي :

11.111.111  رهم  الرأسل ل 

مقسلة الى 25.111 حصة من سوم 

التي  الواحد8  للحصة  411  رهم 

نسبت الى السيد عثل ن شرعي.
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بت ريخ  امليعقد  استثي ئي  بقرار 

1ونيو 2122، قرر السيد عثل ن   14

مد1تك،  الشركة  تحويل  شرعي 

ش.ذ.م.م. الى ش.ذ.م.م. بشريك وحيد 

الجد1د8  الشرائع  مجلوعة  اط ر  في 

الذي  الظهير  طرف  من  املنشور8 

بت ريخ   49-97-1 رقم  ق نون  1حلل 

الذي 1حلل اعالن    (997 فبرا1ر   1 
رسلي  من ق نون رقم 96-5 والذي تم 

تغييره  من طرف الظهير الذي 1حلل 

ق نون 11-24، 15-21، 19-21.

هذا التحويل 1حلل نفس االسم، 

نفس الهدف، نفس املقر، نفس املد8 

ونفس راسل ل وقت تحويل الشركة.

بكت بة  الق نوني  الوضع  تم 

التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

ب لدارالبيض ء 1وم 8  يسلبر 2122، 

تحت رقم 91 .849.
صح تخليص  واش ر8

فيجيكومبت 
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فيجيكومبت 
عبد الكريم الحريزي

مقر :  2 زنقة ابراهيم العلراوي الدارالبيض ء

اله تف : 15.22.27.71.14

شركة دونيتكس كونفكسيون
مت بعة سير الشركة رغم جس ر8 أزيد 

من 4/  من الراسل ل
االستثي ئي  الع م  الجلع  إن 

 ،2122 1وليو   14 1وم  امليعقد 

» ونيتكس  املسل 8  للشركة 

مس هلة،  شركة  كونفكسيون« 
مقره   5.111.111  رهم،  راسل له  
زنقة بهي السيج ري   22  : االآتل عي 

املع ريف، الدارالبيض ء، قرر مت بعة 

سير الشركة رغم جس ر8 أزيد من 4/  

من راسل ل الشركة.

بكت بة  الق نوني  الوضع  تم 

التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

ب لدارالبيض ء 1وم 7  يسلبر 2122، 

تحت رقم 849.257.
صح تخليص  واش ر8

فيجيكومبت 
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LE PASSAGE مقهى
مقره  االآتل عي : الدارالبيض ء، 
94 -96  ش رع ام الربيع االلفة
سجل تج ري رقم : 7.228 2

294.141 و8 294.1 و294.142
اشه ر ق نوني

تلقته  توثيقي  عقد   بلقت�سى 
وحررته االست ذ8 نج 8 كلون، موثقة 
5)  يسلبر  بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

.2122
الجداوي  ليلى  السيد8  ف ن 
أجته   وني بة عن  نفسه   أص لة عن 
والسيدات  السيد8 ثورية الجداوي، 
عط ف،  وف طلة  الجداوي  ن  1ة 
قد أعطين للسيد عبد االله ح كم، 
التج ري،  االصل  تسيير  في  الحق 
 LE اسم  1حلل  مقهى  في  املتلثل 
PASSAGE، املتواآد ب لدارالبيض ء، 
االلفة،  الربيع  ام  ش رع    96- 94
واملقيد ب لسجل التج ري تحت  رقم  
و8 294.1  و294.141   2 7.228

و294.142 الدارالبيض ء.
بكت بة  الق نوني  اال1داع  سيتم 
التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

ب لدارالبيض ء.
للخالصة والبي ن

االست ذ8 نج 8 كلون
موثقة ب لدارالبيض ء
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االست ذ محلد رشيد التدالوي
موثق ب لدارالبيض ء

مقر : 67/69 ش رع موالي ا ريس االول الط بق 
االول شقة رقم   

اله تف : 15.22.82.18.99
15.22.82.25.25.88

الف كس : 15.22.82.15.42

STE M.Y.D INDUSTRIE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8
بشريك وحيد

مقره  االآتل عي : اق مة الورو  رقم 
46 مكتب رقم 5) الط بق الث ني، 

زنقة الب طيية الدارالبيض ء
تلق ه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
التدالوي  رشيد  محلد  االست ذ 
موثق ب لدارالبيض ء بت ريخ   اكتوبر 

2122، قرر الشريك الوحيد م  1لي :

تغيير املقر االآتل عي للشركة.

من : اق مة الورو  رقم 46 مكتب 
رقم 5) الط بق الث ني، زنقة الب طيية 

الدارالبيض ء.

اق مة الورو  رقم 46 مكتب   : الى 

الب طيية  زنقة  الث ني  الط بق   12

الدارالبيض ء.

ب لسجل  الق نوني  اال1داع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  التج ري 

 ،2122 21  يسلبر  بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 851425.
للخالصة والبي ن

االست ذ محلد رشيد التدالوي
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 STE EVASION MARKET
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

لشريك واحد  

رأس م ل الشركة  : 111.111  رهم

املقر: املجلع السكني والسي حي 

سيدي بولفض 1ل - تيزنيت

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ   

تيزنيت قرر شرك ء   2122 12  آيبر 

هده الشركة

وتم  للشركة.  التصفية املسبقة  

تعيين السيد تييري ميشيل م رسيل 

كلصفي ل الشركة

وثم تحد1د مقر التصفية ب ملجلع 

السكني والسي حي سيدي بولفض 1ل 

- تيزنيت.

إ1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 

الضبط  بلكتب  الق نوني  امللف 

بتيزنيت  االبتدائية  املحكلة  لدى 

بت ريخ   2  يسلبر 2122، تحت رقم 

.419/2122
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  STE IDERFAN BATIMENTS
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بت ريخ   

الشركة     قررت   2  آيبر2122، 

ذات   ،IDERFAN BATIMENTS

املسؤولية املحدو 8 بشريك وحيد.

من  الشركة  رأسل ل  زي  8 

76122511  رهم  إلى   74147511

ع رية  بأرض  املس هلة  طريق  عن 

محفضه تحت رقم 1/162884 .

و ذلك بإنش ء 18751 سهم آد1د 

بقيلة 111  رهم موزعة كل  1لي :

ح مى  للسيد  حصة   761225

الحسن.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  انجز 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

تيزنيت. بت ريخ 27  آيبر 2122 تحت 
رقم 2122/411.
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STE BETON TAZNAKHT
 SARL

رأسل له  : 111.111  رهم

مقره  اإلآتل عي  : زنيت ملركز 

األعل ل زنقة مسلم، تجزئة بوك ر 

الط بق  ، الشقة رقم 14 – ب ب 

 ك لة - مراكش -

تأسيـــــــس شركة
بلراكش  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 
1وم 4 نونبر 2122،  تم وضع الق نون 

األس �سي لشركة محدو  8 املسؤولية                     

ذات السل ت الت لية :
بيطون              : التسليــــــــة      

 STE » BETON – ش.م.م.  ت زن جت 

.TAZNAKHT « - S.A.R.L

- معلل     : النش ط املزاول فعلي  

للتكسير والغسيل واستغالل املع  ن. 

 ت آر موا  البي ء ب لتقسيط.

 االستيرا  والتصد1ر. 
زنيت ملركز     : املقر االآتل عي     

بوك ر  تجزئة  مسلم،  زنقة  األعل ل 

ب ب   –  14 رقم  الشقة  الط بق  ، 

 ك لة – مراكش.

 املـــــــــــــــــد8        : 99 سية ابتداء من 

تأسيسه  النه ئي.                

 111.111  : الرأسل ل االآتل عي  

حصة   1.111 الى  مقسم   رهم 

111  رهم                 فئة  من  اآتل عية 

لكل واحد8.   
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السيد  تعيين   تم   : التسييــــــــــــر    
عل   بلقعد   كلسير للشركة ملد8 ( ) 

ثالث سيوات.
 السية امل ليـــة  : من ف تح 1ي 1ر الى 

1   آيبر.
اإل1ــداع  تــــم   : الق نوني  اإل1داع 
التجـــ رية  املحكلة  لدى  الق نونـــي 
       ،2122 12  يسلبر  بلــراكش بت ريـخ 

تحت   رقم : 142411.
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكـــــش
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 STE AGRITAZ
S.A.R.L

شركة أكريت ز - ش.م.م  
رأسل له  االآتل عي : 111.111 

 رهم
املقر اإلآتل عي : زنيت ملركز األعل ل 

زنقة مسلم، تجزئة بوك ر الط بق 
 ، الشقة رقم 14 – ب ب  ك لة 

- مراكش -
تأسيـــــــس

بلراكش  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 
تم وضع الق نون  1وم 14/11/2122 
األس �سي لشركة محدو  8 املسؤولية 

ذات السل ت الت لية :
ش.م.م.   – أكريت ز   : التسليــــــــة 

.STE » AGRITAZ « - S.A.R.L
  -  : فعلي   املزاول  النش ط 

اإلستغالل الفالحي.
ملركز  زنيت   : االآتل عي  املقر 
بوك ر  تجزئة  مسلم،  زنقة  األعل ل 
ب ب   –  14 رقم  الشقة  الط بق  ، 

 ك لة – مراكش.
من  ابتداء  سية   99  : املـــــــــــــــــد8 

تأسيسه  النه ئي.                
 111.111  : االآتل عي  الرأسل ل 
حصة   1.111 الى  مقسم   رهم 
111  رهم                 فئة  من  اآتل عية 

لكل واحد8.                     
التسييــــــــــــر : تم تعيين  السيد عل   
بلقعد   كلسير وحيد للشركة ملد8 ( ) 

ثالث سيوات.

السية امل ليـــة  : من ف تح 1ي 1ر الى 
1   يسلبر.

اإل1ــداع  تــــم   : الق نوني  اإل1داع 
التجـــ رية  املحكلة  لدى  الق نونـــي 
       12/12/2122 بت ريـخ  بلــراكش 

تحت   رقم : 142419.
ملخص قصد النشر
COMPTAGESTEX

مراكـــــش
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STE JADLIN PRODUCTIONS
SARL 

تم بت ريخ  24/11/2122 اآتل ع 
ليق ط  بلوآبه   استثي ئي حد   ع م 

امتية:
 HOUDA RADI السيد8  أوال-  
ألف  الع  1ة  ب لضل ن ت  تبيع 
 SARR DAME )1111) سهم للسيد 
 ( 1) ثالثين  تبلغ  حقيقية  بقيلة 
شركة  في  تللكه   منه   كل   رهم 
 »JADLIN PRODUCTIONS SARL«
ذات املسؤولية املحدو 8 برأس م ل 

1.111.111  رهم.
 LINA SKALLI امنسة  تبيع 
 (1111) ألف  الع  1ة  ب لضل ن ت 
بقيلة  س ر  ام  للسيد  سهم 
(1 )  رهم  ثالثين  تبلغ  حقيقية 
 JADLIN« شركة  في  تللكه  منه   كل 
ذات   »PRODUCTIONS SARL
املسؤولية املحدو 8 برأس م ل قدره 

1.111.111  رهم.
 JAD SKALLI السيد  1بيع 
 (1111) ألف  الع  1ة  ب لضل ن ت 
سهم للسيد س ر  ام بقيلة حقيقية 
(1 )  رهًل  لكل منه  في  تبلغ ثالثين 
 JADLIN PRODUCTIONS« شركة 
املحدو 8  املسؤولية  ذات   »SARL

برأس م ل قدره 1.111.111  رهم.
 KARIM SKALLI السيد  1بيع 
 (7111) ألف  الع  1ة  ب لضل ن ت 
سهم للسيد س ر  ام بقيلة حقيقية 
(1 )  رهًل  لكل منه  في  تبلغ ثالثين 
 JADLIN PRODUCTIONS« شركة 
املحدو 8  املسؤولية  ذات   »SARL

برأس م ل قدره 1.111.111  رهم.

الحصص  ترتيب  1صبح  وب لت لي 

على الشكل الت لي :

 SARR للسيد  حصة   11111

DAME

 KARIM السيد   استق لة   : ت ني  

SKALLI من ميصبه كلسير للشركة.

قبل الجلع الع م استق لته.

 : الشركة  تسيير  في  تغيير   : ث لث  

السيد  طرف  من  الشركة  ستسير 

.SARR DAME

تعيييه  س ر  ام  السيد  1قبل 

الجد1د.
 : الشركة  امض ء  تغيير   : رابع  

 SARR ستلزم الشركة بإمض ء السيد

.DAME

تحويل الشكل الق نوني   : ج مس  

.SARL AU إلى شركة SARL للشركة

املحكلة  في  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21/12/2122 مراكش  في  التج رية 

تحت عد  142792.
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STE  NATURAL GAZ شركة
S.A.R.L

تيزي وسلي، املركز، ت ز8

الرسم املنهي : 1268 161

التعريف الجب ئي : 1 2812 5

السجل التج ري : 6841

التعريف الجب ئي  املوحد : 

11 184974111182

تأسيس شركة محدو 8 املسؤولية
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

تأسيس  تم  بت ز8   2122 نوفلبر   7

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
الق نون  على  املوقعين   لألشخ ص 

األس �سي للشركة املذكور جص ئصه  

ك لت لي :

 : للشركة  الق نونية  التسلية 

 STE  NATURAL GAZ« شركة 

.»S.A.R.L

املوضوع االآتل عي للشركة :                            

بيع وتوزيع الغ زات املضغوطة) 
تيزي   : للشركة  االآتل عي  املقر 

وسلي، املركز، ت ز8.  

الشركة  مد8  إن   : الشركة  مد8 
محد 8 في 99 سية.

للشركة  االآتل عي  الرأسل ل 
محد  في 111.111  رهم مقسم إلى 
1111 حصة قيلة كل منه  111  رهم 

و تتوزع على الشكل الت لي :
علر ب لي 511  حصة اآتل عية.

حصة    511  : عبد اللطيف ب لي 
اآتل عية.

تسيير الشركة : إن الشركة مسير8 
ومدار8  من طرف السيد علر ب لي.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
بت ز8  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
عد   تحت   2122/12/27 بت ريخ 

.598/2122
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 CARRE ASSURANCE
MAROC

شركة مجهولة اإلسم
رأسل له  1.711.111  رهم

مقره  االآتل عي 121-122 ش رع 
الحسن الث ني عل رC 8 الط بق 

الث لث عشر - الدار البيض ء
السجل التج ري رقم 151727 

ب لدار البيض ء
الع م  الجلع  ملداوالت  تبع    -  (
1ونيو    1 بت ريخ  امليعقد  الع  ي 

2122، تقرر م  1لي :
 Nicolas السيد  استق لة 
في  كعضو  ميصبه  من   BARSKY

مجلس اإل ار8.
 Thomas Paul السيد  تعيين 
 2 بت ريخ  املز ا    Joseph HUDE
الجنسية  ذو  بب ريس  نوفلبر  198 
السفر  لجواز  والح مل  االسب نية 
رقم 21DK89515 عضوا آد1دا في 

مجلس اإل ار8.
اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 
رقم  تحت   2122 نوفلبر   (6 بت ريخ 

.845841
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإل ار8
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ATELIER VISION

شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل له  111.111  رهم

مقره  االآتل عي زاوية ش رع عبد 

اللطيف بن قدور وملر الريف، 

الط بق السفلي، حي راسين - الدار 

البيض ء

السجل التج ري رقم 448165 

ب لدار البيض ء

الجلع  ملداوالت  تبع    -  (

بت ريخ امليعقد  الع  ي  الغير   الع م  

 22 سبتلبر 2122، تقرر م  1لي :

السيد  املسير1ن  وال1ة  تجد1د 

 Alan والسيد  محلو   لحري�سي 

FRENDO JONES ملد8 ثالث سيوات 

اآتل ع  جالل  صالحيته   تنتهي  التي 

الجلع الع م لللوافقة على البي ن ت 

امل لية لسية 2124.

 Martin السيد  استق لة 

كلسير  ميصبه  من   MERCIECA

للشركة.

 Helena MAMO تعيين السيد8 

ذات الجنسية امل لطية مز ا 8 بت ريخ 

975) والح ملة لجواز  8) أغسطس 

مسلم بت ريخ   1184621 السفر رقم 

كلسير8 للشركة ملد8  م ي  211   7

صالحيته   تنتهي  التي  سيوات  ثالث 

جالل اآتل ع الجلع الع م لللوافقة 

على البي ن ت امل لية لسية 2124.

إلنج ز  الصالحي ت  إعط ء 

اإلآراءات.

اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 

بت ريخ ف تح  يسلبر 2122 تحت رقم 

.8482 7
لإل1داع والنشر

املسير
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EYE LAB
شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل له  111.111  رهم
مقره  االآتل عي 265، ش رع 

الزرقطوني الط بق الت سع - الدار 
البيض ء

السجل التج ري رقم  782 4 
ب لدار البيض ء

الع م  الجلع  ملداوالت  تبع    -  (
بت ريخ امليعقد  الع  ي   الغير 

 5) سبتلبر 2122، تقرر م  1لي :
 Alan السيد  تجد1د وال1ة املسير 
FRENDO JONES ملد8 ثالث سيوات 
اآتل ع  جالل  صالحيته   تنتهي  التي 
الجلع الع م لللوافقة على البي ن ت 

امل لية لسية 2124.
 Martin السيد  استق لة 
كلسير  ميصبه  من   MERCIECA

للشركة.
 Helena MAMO تعيين السيد8 
ذات الجنسية امل لطية مز ا 8 بت ريخ 
975) والح ملة لجواز  8) أغسطس 
مسلم بت ريخ   1184621 السفر رقم 
كلسير8 للشركة ملد8  م ي  211   7
صالحيته   تنتهي  التي  سيوات  ثالث 
جالل اآتل ع الجلع الع م لللوافقة 

على البي ن ت امل لية لسية 2124.
إلنج ز  الصالحي ت  إعط ء 

اإلآراءات.
اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 
بت ريخ ف تح  يسلبر 2122 تحت رقم 

.848581
لإل1داع والنشر

املسير
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DU SENS, ENSEMBLE
شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل له  111.111  رهم
مقره  االآتل عي  ، زنقة أ1ت أورير 

- الدار البيض ء
السجل التج ري رقم  9  1  

ب لدار البيض ء
الع م  الجلع  ملداوالت  تبع    -  (
الغير الع  ي امليعقد بت ريخ 21 1ونيو 

2122، تقرر م  1لي :

التصفية املسبقة للشركة.
 Benjamin, Marie تعيين السيد 
الجنسية  ذو   Gilles CHARTOIRE
فبرا1ر   (7 بت ريخ  مز ا   الفرنسية، 
 198 بفي�سي والح مل لجواز السفر 
رقم 18HE55146 كلصفي للشركة.

تحد1د املقر االآتل عي للتصفية 
ب  ، زنقة أ1ت أورير - الدار البيض ء.

إعط ء الصالحي ت.
اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 
رقم  تحت   2122 نوفلبر   (6 بت ريخ 

.845842
ملخص قصد النشر

املسير

212 P

CEOS TECHNOLOGY
 شركة ذات مسؤولية محدو 8

برأسل ل قدره 11.984.111  رهم
املقر : مجلع الحبوس، 51 ش رع 

القوات املسلحة امللكية، زاوية ش رع 
الش وية ومحلد كل ل الط بق 5، 

الدار البيض ء
السجل التج ري رقم 487261 

تبع  ملداوالت الجلع الع م الغير 
الع  ي امليعقد بت ريخ ف تح سبتلبر 

2122، حيث قرر الشرك ء م  1لي :
ب ملس هلة  الشركة  رأسل ل  رفع 
111.111  رهم  من  العينية 

4.241.511  رهم.
 4.241.511 امل ل من  زي  8 رأس 
عن  15.741.511  رهم  إلى   رهم 
سهم آد1د،   115111 طريق إنش ء 
وسدا ه   نقدا  فيه   االكتت ب  1تم 
عن  التعويض  طريق  عن  ب لك مل 

الد1ون الس ئلة واملستحقة الدفع.
تخفيض رأس امل ل بدافع جس ئر 
15.741.511  رهم إلى 11.984.111  
مع  التعويض  طريق  عن   رهم 
  7575 بإلغ ء  الس بقة  الخس ئر 

سهم.
تعد1ل الق نون األس �سي للشركة.

إلنج ز  الصالحي ت  إعط ء 
االآراءات.

اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 

تحت رقم   2122 سبتلبر   28 بت ريخ 

.8 9 17
لإل1داع والنشر

املسير

213 P

 INDUSTRIE MAROCAINE

D’ALUMINIUM
»IMALUM«

شركة مجهولة اإلسم

رأسل له  18.911 .96  رهم

مقره  االآتل عي  وار آوالة 

الس هل حد السوالم الس هل اوال  

احريز برشيد

السجل التج ري رقم  211

الع م  الجلع  ملداوالت  تبع    -  (

م رس   29 بت ريخ  امليعقد  الع  ي 

2122، على شكل آلع ع م غير ع  ي 

تقرر م  1لي :

السيد8 مالك حدا  ذات  تعيين 

لبط قة  والح ملة  املغربية  الجنسية 

 BK648161 رقم  الوطيية  التعريف 

عضو8 في مجلس اإل ار8.

بو رب لة  حبيبة  السيد8  تعيين 

املغربية  الجنسية  ذات  اال ري�سي 

الوطيية  التعريف  لبط قة  والح ملة 

مجلس  في  عضو8   B481154 رقم 

اإل ار8.

الع م  الجلع  ملداوالت  تبع    -  2

أبريل   21 بت ريخ  امليعقد  الع  ي 

2122، تقرر م  1لي :

ذو  تيي ستي،  تعيين السيد ج لد 

لبط قة  والح مل  املغربية  الجنسية 

 BK 14248 رقم  الوطيية  التعريف 

عضو آد1د في مجلس اإل ار8.

الع م  الجلع  ملداوالت  تبع    -   

1وليو   28 بت ريخ  امليعقد  املختلط 

2122، تقرر م  1لي :

املص  قة على وف 8 عضو مجلس 

اإل ار8 السيد محلد معط وي.



605 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

األس �سي  اليظ م  تحيين 
الك ملة  الحصص  بيع  بعد  للشركة 
 LE FOND شركتي  لللستثلرين 
 LE FOND و   MOUSSAHAMA

.UPLINE INVESTMENT FUND
اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 
بت ريخ ببرشيد  االبتدائية   املحكلة 

 8 نوفلبر 2122 تحت رقم 1147.
ملخص قصد النشر
الرئيس املد1ر الع م

214 P

MARGLORY
شركة محدو 8 املسؤولية

رأسل له  511. 4 .11  رهم
مقره  االآتل عي  5  زاوية ش رع 
محلد الخ مس وش رع املق ومة 
الط بق الس  س - الدار البيض ء

السجل التج ري : 221189
الع م  الجلع  ملداوالت  تبع    -  (
 14 بت ريخ  امليعقد  الع  ي  الغير 

أغسطس 2122، تقرر م  1لي :
الشركة  امل ل  رأس  تخفيض 
من  الخس ئر  عن  الي آم  الغير 
11 .15.214  رهم إلى 511. 4 .11  
 رهم بلبلغ 861.811.   رهم وذلك 
بإلغ ء 8618  حصة املللوكة لشركة 

.GRUPO ROMEU NVOCC SL
من   7 و   6 رقم  امل  تين  تعد1ل 

اليظ م األس �سي للشركة.
اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 
تحت رقم   2122 سبتلبر   28 بت ريخ 

. 9 21
لإل1داع والنشر

املسير

215 P

SISAL LOTERIE MAROC
شركة محدو 8 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسل له  95.111 .67  رهم

املقر االآتل عي : مكتب رقم 11 و 
12 و  1، 4 ش رع الحراكي (ش رع 
ك الفون س بق ) حي املستشفي ت 
ش رع عبد املومن - الدار البيض ء
السجل التج ري رقم 412199

غير  الع م  الجلع  ملداوالت  تبع  
1ونيو   (5 بت ريخ  امليعقد  الع  ي 

2122 قرر الشريك الوحيد م  1لي :
اسم شركة  تغيير  املص  قة على 
الشريك الوحيد »Sisal S.P.A« الذي 
 Sisal Lottery Italia« امن  أصبح 
 »Sisal S.P.A« اسم  وأن    »S.P.A
 Sisal Group« مأجوذ من قبل شركة
S.P.A«، الخ ضعة للق نون اإل1ط لي،  
املسجلة في سجل التج ري والشرك ت 
لو ي   - بري نزا   - مونزا   - ميالنو  في 

تحت رقم 1968 154256.
تغيير املس هم الوحيد في الشركة 
 5 بت ريخ  التقسيم،  عللي ت  بعد 
بلوآبه  والذي   ،2121 نوفلبر 
 ،»Sisal S.P.A« شركة  أصبحت 
املسجلة في سجل التج ري والشرك ت 
لو ي   - بري نزا   - مونزا   - ميالنو  في 
م لكة ل  تحت رقم 1968 154256 
مللوكة  ك نت  التي  سهل    67 .951
.»Sisal Lottery Italia S.P.A« لشركة
تعد1ل امل  8 رقم 6 و 7 من اليظ م 

األس �سي.
إلنج ز  الصالحي ت  إعط ء 

االآراءات.
اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 
تحت رقم   2122 سبتلبر   29 بت ريخ 

.8 9447
ملخص قصد النشر

املسير

216 P

LABORIAL MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8
رأسل له  1.111.111  رهم

مقره  االآتل عي إق مة الورو  
رقم 59 الط بق الث لث شقة رقم 

)) زاوية زنقة املستشفي ت - الدار 
البيض ء

السجل التج ري رقم 261917 
ب لدار البيض ء

) - تبع  ملداوالت الشريك الوحيد 
قرر   ،2122 سبتلبر   21 بت ريخ 

الشريك الوحيد م  1لي :

 Francisco استق لة املسير السيد
 Manuel RODRIGUES ALVES

.RIBEIRO
 Paulo Jorge السيد  التعيين 
 PEREIRA DE LIMA VIEIRA
من  الجنسية،  برتغ لي   ،GOMES
ح مل   ،(966 م رس   (5 مواليد 
كلسير   CB117865 آواز سفر رقم 

للشركة.
اليظ م  من   (5 امل  8  تعد1ل 

األس �سي للشركة.
إلنج ز  الصالحي ت  إعط ء 

االآراءات.
اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 
بت ريخ ف تح  يسلبر 2122 تحت رقم 

.848588
ملخص قصد النشر

املسير

217 P

 GLOBAL CONTAINER
AGENCY MAROC
شركة مجهولة اإلسم

رأسل له  2.111.111  رهم
مقره  االآتل عي  5  فض ء ا ريس 
زاوية ش رع محلد الخ مس وش رع 
املق ومة مكتب 8، الط بق الخ مس 

 الدار البيض ء
السجل التج ري رقم 959 17 

اإل ار8  مجلس  ملداوالت  تبع  
أبريل 2122، قرر  امليعقد بت ريخ 12 

الشرك ء م  1لي :
فتح فرع للشركة ب ملد1ية أك  1ر 
الط بق   ،11 مكتب   : ب لعيوان الت لي 
ت لبورآت،  فبرا1ر،   29 ش رع   ،2

أك  1ر.
تعيين السيد محلد أمين بومزوغ، 
 9 مواليد  من  الجنسية،  مغربي 
989)، ح صل على البط قة  سبتلبر 
كلد1ر   EE 77642 رقم  الوطيية 

الفرع.
إغالق فرع أك  1ر الك ئن في مكتب 
رقم  ، عل ر8 أومليل، ش رع الحسن 

الث ني، أك  1ر.

إلنج ز  الصالحي ت  إعط ء 

االآراءات.

اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 

تحت رقم   2122 26  يسلبر  بت ريخ 

.851771

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم  كل  

بأك  1ر  التج رية  املحكلة  ضبط 

بت ريخ ف تح  يسلبر 2122 تحت رقم 
التج ري  ب لسجل  مسجل   ((95(9

 2122 ف تح  يسلبر  بت ريخ  بأك  1ر 

تحت رقم 759 5.
لإل1داع والنشر

الرئيس

218 P

HMN CONSTRUCTION
شركة محدو 8 املسؤولية
رأسل له  112.111  رهم

مقره  االآتل عي 12 ش رع جو�سي 

م ري  - الدار البيض ء

السجل التج ري : 7 4  1

ب لدار البيض ء

تبع  ملداوالت الجلع الع م الغير 

نوفلبر   (6 بت ريخ  امليعقد  الع  ي 

2122، حيث قرر الشرك ء م  1لي :

التصفية املسبقة للشركة.

إنه ء مه م مسيري الشركة السيد 

حسن بالمي - عبد هللا بالمي - السيد 

إسل عيل انزرو .

تعيين السيد حسن بالمي الح مل 

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

BE419881 كلصفي للشركة.

الشركة  لتصفية  مقر  تحد1د 

الدار   - م ري   جو�سي  ش رع   12 ب 

البيض ء.

إعط ء الصالحي ت.

اإل1داع الق نوني تم بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 

تحت رقم   2122 26  يسلبر  بت ريخ 

.851764
املصفي

ملخص قصد النشر

219 P
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CET SOLUTION
تأسيس شركة محدو 8 املسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 
شركة  تأسيس  تم   2122 أكتوبر   4
ب لخص ئص  املسؤولية  محدو 8 

الت لية :
CET SOLUTION شركة   : اإلسم 

محدو 8 املسؤولية.
ش رع   265  : االآتل عي  املقر 
 92 رقم  الت سع  الط بق  الزرقطوني 

الدار البيض ء.
الهدف  ذات  الشركة   : الهدف 

الرئي�سي :
آليع  وشراء  بيع  استئج ر 

امليتج ت والخدم ت عبر االنترنيت.
على  اإلعالن ت  فض ءات  بيع 

 ع م ت االنترنيت.
تكيولوآي   وتطوير  تصليم 

املعلوم ت.
وتطبيق ت  شبكية  مواقع  إنش ء 

متيقلة.
لللواقع  التج ري  التشغيل 

الشبكية.
االنترنيت  شبكة  استض فة 

وإعدا  املراآع.
إلى  والخدم ت  الحلول  تصد1ر 

الخ رج.
الحلول  آليع  وبيع  شراء 

الح سوبية أو البرمجية.
تيظيم املي سب ت.

براءات  أي  واستغالل  اقتي ء 
اجتراع أو امتي زات أو عللي ت أجرى 

تتعلق بهدف الشركة.
 611.111 في  محد    : الرأسل ل 
كل  حصة   6111 إلى  مقسم   رهم 
مدفوعة  111  رهم  تس وي  واحد8 
وأسيدت  االكتت ب  ربع  بلقدار 
للشرك ء حسب حصصهم في الشركة :

 2411  : الشعراني  كوثر  السيد8 
حصة.

 1811  : الشعراني  كريم  السيد 
حصة.

 1811  :  BROM SARL شركة 
حصة.

املجلوع : 6111 حصة.

غير  ملد8  تسير   : الشركة  تسيير 
محدو 8 من طرف :

ذات  الشعراني  كوثر  السيد8 
بت ريخ مز ا 8  املغربية   الجنسية 
 4 فبرا1ر 2111 ب لرب ط ق طية بقط ع 
6 بلوك ب رقم 11 زنقة العسلج حي 
لبط قة  والح ملة  الرب ط  الري ض 

.A746676 التعريف الوطيية رقم
الشعراني  كريم   السيد 
بت ريخ مز ا   املغربية  الجنسية   ذو 
ب لرب ط ق طن  أغسطس  199   21  
ب 214 زنقة آيييت J4R2E1 ليلوين 
التعريف  لبط قة  والح مل  كيدا 

.A74221 9 الوطيية رقم
صحيح  بشكل  ملزمة  الشركة 
العللية  العقو   آليع  بخصوص 
التج رية اإل ارية والضريبية املتعلقة 
املسير1ن  بين  املشترك  ب لتوقيع  به  
السيد8 كوثر الشعراني والسيد كريم 

الشعراني.
1وم  من  ابتداء  سية   99  : املد8 

تسجيله  في السجل التج ري.
من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

1   يسلبر.
األرب ح : 1وزع الص في بعد اقتط ع 
االحتي ط  لف ئد8  األرب ح  من    %5
غير  االقتط ع  هذا  1صبح  الق نوني. 
االحتي طي  1بلغ  عيدم   ضروري 
الرأسل ل  من   %21 الق نوني 

االآتل عي.
ب ملحكلة  تم  الق نوني  اإل1داع 
رقم  تحت  البيض ء  الدار  التج رية 
844614 واملسجلة ب لسجل التج ري 
نوفلبر   2 بت ريخ  تحت رقم   5618 

.2122
220 P

AKAR REAL ESTATE
SARL AU

رأسل له  11.111.111  رهم
مقره  االآتل عي : 26، س حة األمم 

املتحد8، الدار البيض ء
السجل التج ري ب لدار البيض ء 

رقم 141645
ICE : 111649121111142

إعالن عن تعيين مسير آد1د 
للشركة

قرر   2122 نوفلبر   (7 بت ريخ 

الشريك الوحيد تعيين السيد محلد 

رقم  الوطيية  تعريفه  بط قة  شدمي 

ابتداء  للشركة  مسيرا   BE81141 

من ف تح  يسلبر 2122، جلف  للسيد 

محلد ا ري�سي قيطوني.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التج رية ب لدار 

 2122 26  يسلبر  بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 768)85.
بلث بة مقتطف

220Pمكرر 

NATA HOLDING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 8

تأسيس
الدار  في  موثق  عقد  بلوآب 

البيض ء بت ريخ 1وم 22 نوفلبر 2122 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

 NATA HOLDING SARL محدو 8 

لللع 1ير الت لية :

NATA HOLDING : اإلسم

إق مة  سومية  زنقة   : العيوان 

حي   22 الرقم   5 الط بق  شهرزا   ، 

اليخيل، الدار البيض ء.

ذات  شركة   : الشركة  نوع 

مسؤولية محدو 8.

املج ل : مش ركة الشركة لحس به  

امل لية  األوراق  طرح  في  الخ ص، 

امليقولة أو إ ارته  أو في املع مالت على 

األوراق امل لية أو في مراقبة الشرك ت.

99 سية انطالق  من ت ريخ   : املد8 

التأسيس.
1بلغ  امل ل  رأس   : امل ل  رأس 

من  حصة   1111 111.111  رهم 

111  رهم محرر8 كلي .

تخصيص رأس امل ل :

251 حصة للسيد عبد هللا ن آيح.

251 حصة للسيد إلي س ن آيح.

251 حصة للسيد8 كنز8 ن آيح.

مريم  للسيد8  حصة   251

الط هيري.

اإل ار8 : تم تعيين السيد عبد هللا 

ن آيح كلد1ر الشركة.

مركز  في  الق نوني  اإل1داع  تم 

االستثل ر الجهوي ب لدار البيض ء 1وم 

 1  يسلبر 2122.

221 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

IDEA MAROC

شركة محدو 8 املسؤولية

الرأسل ل : 2.511.111  رهم

مقر الشركة : 97 زنقة بيير ب رون -

الدار البيض ء

املرقم ب لسجل التج ري

تحت رقم 4661 

التعريف الضريبي رقم 1166149

رفع رأسل ل الشركة 
الع م  الجلع  على  بي ء   -  (

أغسطس   22 في  املؤرخ  االستثي ئي 

2122، تم تقرير م  1لي :

بقيلة  الشركة  رأسل ل  رفع 

إلى  نقله  ليتم  1.111.111  رهم 

 11.111 بإنش ء  511.111.   رهم 

111  رهم  بقيلة  آد1د8  حصة 

طريق  عن  الزي  8  هذه  تكتتب 

املق صة مع  1ون مترتبة على الشركة 

لف ئد8 الشرك ء واملسجلة في حس بهم 

الخ ص  اجل  ف تر الحس ب ت.

1ترتب عن ذلك تعد1ل امل  8 6 و7 

من اليظ م الداجلي.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم   -  2

ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

 ،2122 سبتلبر   6 بت ريخ  البيض ء 

تحت الرقم 6675 8.

  - تم التسجيل ب لسجل التج ري 

تحت الرقم   2122 سبتلبر   6 بت ريخ 

29281 من السجل الترتيبي.
املسير
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

FACOP
شركة مجهولة اإلسم ذات مجلس 

إ اري
الرأسل ل : 15.111.111  رهم

مقر الشركة : كلم 5.)) لحاللفة 
طريق مد1ونة  -
الدار البيض ء

املرقم ب لسجل التج ري
تحت رقم 87855

التعريف الضريبي رقم 125 1111
نقل املقر االآتل عي 

الع م  الجلع  على  بي ء   -  (
سبتلبر   8 في  املؤرخ  االستثي ئي 

2122، تم تقرير م  1لي :
توسيع نش ط الشركة إلى :

»نقل البض ئع«.
1ترتب عن ذلك تعد1ل امل  8  من 

اليظ م الداجلي.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم   -  2
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 ،2122 نوفلبر   (6 بت ريخ  البيض ء 

تحت الرقم 846291.
  - تم التسجيل ب لسجل التج ري 
6) نوفلبر 2122 تحت الرقم  بت ريخ 

7921  من السجل الترتيبي.
223 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

NY DEVELOPMENT
شركة محدو 8 املسؤولية
الرأسل ل : 111.111  رهم

مقر الشركة : كبيت ل سيتر، زاوية 
ش رع عبد املومن وش رع انوال، 
املدجل ب، رقم  2، الط بق 

الخ مس - الدار البيض ء
املرقم ب لسجل التج ري

تحت رقم 418895
التعريف الضريبي رقم 1864219 

نقل املقر االآتل عي للشركة 
الع م  الجلع  على  بي ء   -  (
االستثي ئي املؤرخ في 2 1ونيو 2122، 

بلقر الشركة تم تقرير م  1لي :

نقل املقر االآتل عي للشركة من :

عبد  ش رع  زاوية  سيتر،  كبيت ل 

ب،  املدجل  انوال،  وش رع  املومن 
الدار   - الخ مس  الط بق  رقم  2، 

البيض ء.

ش رع   ،81  : الت لي  العيوان  إلى 

اله شمي الفاللي - الدار البيض ء.

1ترتب عن ذلك تعد1ل امل  8 5 من 

اليظ م الداجلي.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم   -  2

ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

 ،2122 5  يسلبر  بت ريخ  البيض ء 

تحت الرقم 848882.
  - تم التسجيل ب لسجل التج ري 

تحت الرقم   2122 5  يسلبر  بت ريخ 

41479 من السجل الترتيبي.
املسير

224 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

ABILIS AUTO AFRICA
شركة محدو 8 املسؤولية

الرأسل ل : 11.111  رهم

مقر الشركة : 28 طريق الوازيس 

الط بق الث لث املكتب 1  

الدار البيض ء
املرقم ب لسجل التج ري

تحت رقم 511117

التعريف الضريبي رقم 86596 51

تفويت حصص
تحويل مقر  الشركة 

بت ريخ  بلقت�سى عقد مؤرخ   -  (

ف تح سبتلبر 2122 :

آ ي  لويز  آون  1 ن  السيد  ب ع 

إلى   ولينز بت ريخ ف تح سبتلبر 2122 

51 حصة  السيد ميشل كريسطوف 

 51 من  للحصة،  111  رهم  بقيلة 

حصة التي 1للكه  من رأسل ل شركة  

.ABILIS AUTO AFRICA

على الجلع الع م االستثي ئي  بي ء 

املؤرخ في ف تح سبتلبر 2122، بلقر 

الشركة تم تقرير م  1لي :

املوآو   االآتل عي  املقر  نقل 
ش رع    11 سيتر،  املعراج  في  ح لي  
الدار   ،65 مكتب رقم  املومن،  عبد 
 ،28  : الت لي  العيوان   إلى  البيض ء 
طريق الوازيس الط بق الث لث املكتب 

1  - الدار البيض ء.
من  الق نوني  الشكل  تحويل 
شركة محدو 8 املسؤولية إلى شركة 
شريك  ذات  املسؤولية  محدو 8 

وحيد.
2 - 1ترتب عن ذلك تعد1ل امل  8 6 

و 7 من اليظ م الداجلي.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم   -   
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 ،2122 نوفلبر   (6 بت ريخ  البيض ء 

تحت الرقم 17 846.
4 - تم التسجيل ب لسجل التج ري 
6) نوفلبر 2122 تحت الرقم  بت ريخ 

7944  من السجل الترتيبي.
املسير
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

ABILIS AUTO AFRICA
شركة محدو 8 املسؤولية
الرأسل ل : 11.111  رهم

مقر الشركة : 28 طريق الوازيس 
الط بق الث لث املكتب 1  - الدار 

البيض ء
املرقم ب لسجل التج ري

تحت رقم 511117
التعريف الضريبي رقم 86596 51

رفع رأسل ل الشركة 
توسيع نش ط الشركة 

قرار  على  بي ء   -  (
بت ريخ  الوحيد   الشريك 

8 نوفلبر 2122 تم تقرير م  1لي :
رفع رأسل ل الشركة من 11.111 
بدمج  211.111  رهم  إلى   رهم 

األرب ح الغير موزعة.
»شراء  توسيع نش ط الشركة إلى 
الي رية  والدراآ ت  السي رات  وبيع 

الجد1د8 واملستعللة«.
1ترتب عن ذلك تعد1ل امل  8 2 و 6 

و7 من اليظ م الداجلي.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم   -  2
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 ،2122 5  يسلبر  بت ريخ  البيض ء 

تحت الرقم 848881.
  - تم التسجيل ب لسجل التج ري 
تحت الرقم   2122 5  يسلبر  بت ريخ 

41478 من السجل الترتيبي.
املسير
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

MEDCEUTIC PHARMA
شركة محدو 8 املسؤولية
الرأسل ل : 111.111  رهم

مقر الشركة : إق مة كرم ن   زنقة 
ابن كثير الرقم 7، الط بق األول 

املع ريف - الدار البيض ء
املرقم ب لسجل التج ري

تحت رقم 94989 
التعريف الضريبي رقم 25142216

رفع رأسل ل الشركة 
) - بي ء على قرار الشريك الوحيد 
تم تقرير م    2122 نوفلبر   7 بت ريخ 

1لي :
بقيلة  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  نقله  ليتم  1.411.111  رهم 
 1.511.111 إلى  111.111  رهم 
 رهم بإنش ء 14.111 حصة آد1د8 
هذه  تكتتب  111  رهم  بقيلة 
الزي  8 عن طريق املق صة مع  1ون 
لف ئد8 الشرك ء  مترتبة على الشركة 
واملسجلة في حس بهم الخ ص  اجل 

 ف تر الحس ب ت.
1ترتب عن ذلك تعد1ل امل  8 6 و7 

من اليظ م الداجلي.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم   -  2
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 ،2122 نوفلبر   24 بت ريخ  البيض ء 

تحت الرقم    847.
  - تم التسجيل ب لسجل التج ري 
بت ريخ 24 نوفلبر 2122 تحت الرقم 

9165  من السجل الترتيبي.
املسير

227 P



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   608

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

AGRITECH DISTRIBUTION
شركة محدو 8 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
الرأسل ل : 11.111  رهم

مقره  االآتل عي : 12 زنقة صبري 
بوآلعة، الط بق األول، الشقة 6

الدار البيض ء
إنش ء شركة محدو 8 املسؤولية 

ذات شريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
صي غة  تلت   2122 أكتوبر     
التأسي�سي لشركة محدو 8  الق نون 
وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

جص ئصه  على اليحو الت لي :
 AGRITECH  : الشركة  اسم 

.DISTRIBUTION
هدف  1تجلى   : الشركة  نش ط 
الشركة في املغرب أو في أي بلد آجر 
إن ك ن لحس به  أو من أآل شخص 

آجر في :
املعدات  وتوزيع  وشراء  استيرا  
الزراعية  واألغذ1ة  الزراعية 

واملدجالت الزراعية املتيوعة.
سي ق  في  واملشور8  املس عد8 

تسويق امليتج ت.
املش ركة املب شر8 أو غير املب شر8 
في آليع الشؤون التج رية املرتبطة 
جالل  من  الذكر  الس لقة  ب ألشي ء 
إنش ء شرك ت آد1د8 أو وك الت كيفل  

ك ن نوعه  أو عن طريق املس هلة.
العللي ت  كل  ع مة  وبصفة 
امل لية، العق رية، التج رية امليقولة أو 
غير امليقولة والتي له  عالقة مب شر8 
أو غير مب شر8 بهدف الشركة والق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.
11.111  رهم  قيلته   : الرأسل ل 
 111 بقيلة  حصة   111 إلى  قسلة 
إلى  بك مله   مسيد8  للواحد8،   رهم 

السيد8 ن  1ة املرني�سي.
صبري  زنقة   12  : الشركة  مقر 
بوآلعة، الط بق األول، الشقة 6 - 

الدار البيض ء.

املد8 : 99 سية انطالق  من ت ريخ 
تسجيله  ب لسجل التج ري.

ن  1ة  السيد8   : التسيير  هيأ8 
املرني�سي مسير ملد8 غير محدو 8.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 
غ 1ة 1   يسلبر.

حول األرب ح   : االحتي ط الق نوني 
تقتطع  5% ألآل صيدوق االحتي طي 

الق نوني.
ب ملحكلة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
بواسطة  البيض ء  ب لدار  التج رية 
املركز الجهوي لالستثل ر لوال1ة الدار 

البيض ء.
هيئة التسيير
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

GENCAP HOLDING
شركة محدو 8 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
الرأسل ل : 51.111  رهم

مقره  االآتل عي : 46 ش رع 
الزرقطوني، الط بق الث لث، الرقم 6

الدار البيض ء
إنش ء شركة محدو 8 املسؤولية 

ذات شريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
صي غة  تلت   2122 أكتوبر   26  
التأسي�سي لشركة محدو 8  الق نون 
وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

جص ئصه  على اليحو الت لي :
 GENCAP  : الشركة  اسم 

.HOLDING
هدف  1تجلى   : الشركة  نش ط 

الشركة في :
بصور8  امل ل  رأس  في  املش ركة 
مب شر8 أو غير مب شر8 في أي شركة 
مسبق   موآو 8  او  انش ؤه   سيتم 
رأس  في  االشتراك  طريق  عن  وذلك 
بصفة  األصول سواء  أو شراء  امل ل 

مس هم أو شريك.
من  شكل  بأي  الف ئد8  اجد 
األشك ل مهل  ك نت العللية أو نش ط 

الشركة.

شراء أو بيع أو تب  ل آليع األوراق 
وكذلك  االآتل عية  الحقوق  امل لية. 

فوائد األسهم.
ملصلحته   املب ني  اكتراء  أو   كراء 

أو ملصلحة الشرك ت الت بعة له .
املش ركة املب شر8 أو غير املب شر8 
في آليع الشؤون التج رية املرتبطة 
جالل  من  الذكر  الس لقة  ب ألشي ء 
إنش ء شرك ت آد1د8 أو وك الت كيفل  

ك ن نوعه  أو عن طريق املس هلة.
العللي ت  كل  ع مة  وبصفة 
امل لية، العق رية، التج رية امليقولة أو 
غير امليقولة والتي له  عالقة مب شر8 
أو غير مب شر8 بهدف الشركة والق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.
51.111  رهم  قيلته   : الرأسل ل 
 111 بقيلة  حصة   511 إلى  قسلة 
إلى  بك مله   مسيد8  للواحد8،   رهم 

السيد حلز8 الذهبي.
ش رع   46  : الشركة  مقر 
الزرقطوني، الط بق الث لث، الرقم 6.
املد8 : 99 سية انطالق  من ت ريخ 

تسجيله  ب لسجل التج ري.
حلز8  السيد   : التسيير  هيأ8 

الذهبي كلسير ملد8 غير محدو 8.
من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

غ 1ة 1   يسلبر.
حول األرب ح   : االحتي ط الق نوني 
تقتطع  5% ألآل صيدوق االحتي طي 

الق نوني.
ب ملحكلة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
بواسطة  البيض ء  ب لدار  التج رية 
املركز الجهوي لالستثل ر لوال1ة الدار 

البيض ء.
هيئة التسيير
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

BV IMMO
شركة محدو 8 املسؤولية 

ذات شريك وحيد
الرأسل ل : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : 46 ش رع 
الزرقطوني، الط بق الث لث، الرقم 6

الدار البيض ء

إنش ء شركة محدو 8 املسؤولية 
ذات شريك وحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

صي غة  تلت   2122 نوفلبر   14  

التأسي�سي لشركة محدو 8  الق نون 

وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

جص ئصه  على اليحو الت لي :

.BV IMMO : اسم الشركة

هدف  1تجلى   : الشركة  نش ط 

الشركة في :

املغرب أو في أي بلد أجر إن ك ن 

لحس به  من أآل شخص أجر في :

اإلنع ش العق ري بجليع أشك له.

املش ركة املب شر8 أو غير املب شر8 

في آليع الشؤون التج رية املرتبطة 

جالل  من  الذكر  الس لقة  ب ألشي ء 

إنش ء شرك ت آد1د8 أو وك الت كيفل  

ك ن نوعه  أو عن طريق املس هلة.

العللي ت  كل  ع مة  وبصفة 

امل لية، العق رية، التج رية امليقولة أو 

غير امليقولة والتي له  عالقة مب شر8 

أو غير مب شر8 بهدف الشركة والق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.

الرأسل ل : قيلته 111.111  رهم 

 111 حصة بقيلة   1111 قسلة إلى 

إلى  بك مله   مسيد8  للواحد8،   رهم 

السيد سعيد الخي طي.

ش رع   46  : الشركة  مقر 

الزرقطوني، الط بق الث لث، الرقم 6.

املد8 : 99 سية انطالق  من ت ريخ 

تسجيله  ب لسجل التج ري.

سعيد  السيد   : التسيير  هيأ8 

الخي طي كلسير ملد8 غير محدو 8.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

غ 1ة 1   يسلبر.

حول األرب ح   : االحتي ط الق نوني 

تقتطع  5% ألآل صيدوق االحتي طي 

الق نوني.

ب ملحكلة  تم   : الق نوني  اإل1داع 

بواسطة  البيض ء  ب لدار  التج رية 

املركز الجهوي لالستثل ر لوال1ة الدار 

البيض ء.
هيئة التسيير

230 P



609 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

BV INVEST
شركة محدو 8 املسؤولية
الرأسل ل : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : 46 ش رع 
الزرقطوني، الط بق الث لث، الرقم 6

الدار البيض ء
إنش ء شركة محدو 8 املسؤولية 

ذات شريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
صي غة  تلت   2122 سبتلبر   (9  
التأسي�سي لشركة محدو 8  الق نون 
وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

جص ئصه  على اليحو الت لي :
.BV INVEST : اسم الشركة

هدف  1تجلى   : الشركة  نش ط 
الشركة في :

املغرب أو في أي بلد أجر إن ك ن 
لحس به  من أآل شخص أجر في :

اإلنع ش العق ري بجليع أشك له.
شراء، بيع، تجهيز، تقسيم وتجزئة 

القطع األرضية.
العق رات  آليع  كراء  بيع،  بي ء، 
مستخدمة للتج ر8 أو السكن  سواء 

أو آليع االستعل الت املهيية.
املش ركة املب شر8 أو غير املب شر8 
في آليع الشؤون التج رية املرتبطة 
جالل  من  الذكر  الس لقة  ب ألشي ء 
إنش ء شرك ت آد1د8 أو وك الت كيفل  

ك ن نوعه  أو عن طريق املس هلة.
العللي ت  كل  ع مة  وبصفة 
امل لية، العق رية، التج رية امليقولة أو 
غير امليقولة والتي له  عالقة مب شر8 
أو غير مب شر8 بهدف الشركة والق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.
الرأسل ل : قيلته 111.111  رهم 
 111 حصة بقيلة   1111 قسلة إلى 
حصة إلى   111 منه    رهم للواحد8، 
إلى  حصة   911 و   YSF CAP شركة 

.DAR LAHLOU شركة
ش رع   46  : الشركة  مقر 
الزرقطوني، الط بق الث لث، الرقم 6.
املد8 : 99 سية انطالق  من ت ريخ 

تسجيله  ب لسجل التج ري.

سعيد  السيد   : التسيير  هيأ8 
الخي طي كلسير ملد8 غير محدو 8.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 
غ 1ة 1   يسلبر.

حول األرب ح   : االحتي ط الق نوني 
تقتطع  5% ألآل صيدوق االحتي طي 

الق نوني.
ب ملحكلة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
بواسطة  البيض ء  ب لدار  التج رية 
املركز الجهوي لالستثل ر لوال1ة الدار 

البيض ء.
هيئة التسيير
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

AQUAGO
شركة محدو 8 املسؤولية
الرأسل ل : 11.111  رهم

مقره  االآتل عي : 46 ش رع 
الزرقطوني، الط بق الث لث، الرقم 6

الدار البيض ء
املرقم ب لسجل التج ري : 561 54

التعريف الضريبي 52472181
تغيير نش ط الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  على  بي ء 
املؤرخ في 21 سبتلبر 2122 تم تقرير 

م  1لي :
تغيير نش ط الشركة إلى :

وصي نة  تشغيل  وإنش ء  تصليم 
املزارع السلكية ؛

تجهيز وإنت ج األسل ك واملح ر ؛
تصد1ر امليتج ت املذكور8 وبيعه  

في السوق الوطيية ؛
العللي ت  كل  ع مة  وبصفة 
التج رية امليقولة أو الغير  العق رية، 
مب شر8 عالقة  له   والتي   امليقولة 
 أو غير مب شر8 بهدف الشركة والق بلة 

لتسهيل رقيه  وتحقيقه.
1ترتب عن ذلك تعد1ل امل  8   من 

اليظ م الداجلي.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 2122 نوفلبر   21 بت ريخ  البيض ء 

تحت الرقم 845918 ؛

التج ري  ب لسجل  التسجيل  تم 

بت ريخ 21 نوفلبر 2122 تحت الرقم 

8798  من السجل الترتيبي.
املسير
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سيتر، 11  ش رع

عبد املومن، مكتب رقم 64، الدار البيض ء

IHSSAN BOUKIR
املرقم ب لسجل التج ري 9 452 

نقل املقر االآتل عي

الدار البيض ء

نقل املقر االآتل عي

إحس ن  السيد8  قرار  على  بي ء 

التعريف  لبط قة  الح ملة  بوكير 

تم تقرير   K 295191 الوطيية رقم  

م  1لي :

نقل املقر االآتل عي املوآو  ح لي  
الدار  بوآلعة،  صبري  زنقة   12 في 
7) زنقة   : البيض ء إلى العيوان الت لي 

جليقين بلجي سيتر متجر رقم 7، الدار 

البيض ء.
التج ري  ب لسجل  التسجيل  تم 

6) نوفلبر 2122 تحت الرقم  بت ريخ 

5995 م السجل الترتيبي.
املسير
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة :  املعراج سيتر 11 ش رع عبد 

املومن، مكتب رقم 64 الدارالبييض ء

TOOLS INVEST
شركة محدو 8 املسؤولية

 ذات شريك وحيد

الرأسل ل : 1.111.111  رهم

مقره  اإلآتل عي : ) زنقة ابن 1ونس 

الدارالبيض ء

إنش ء شركة محدو 8 املسؤولية 
ذات شريك وحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

صي غة  تلت   2122 سبتلبر   (5  

التأسي�سي لشركة محدو 8  الق نون 

وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

جص ئصه  على اليحو الت لي :

.TOOLS INVEST : اسم الشركة

هدف  1تجلى   : الشركة  نش ط 

الشركة في :

بصور8  امل ل  رأس  في  املش ركة 

مب شر8 أو غير مب شر8 في أي شركة 

مسبق   موآو 8  أو  إنش ؤه   سيتم 

رأس  في  اإلشتراك  طريق  عن  وذلك 

بصفة  األصول سواء  أو شراء  امل ل 

مس هم أو شريك.

من  شكل  بأي  الف ئد8  اجد 

األشك ل مه  ك نت العللية أو نش ط 

الشركة.

شراء أو بيع أو تب  ل آليع األوراق 

امل لية .

وكذلك  اإلآتل عية  الحقوق 

فوائد األسهم .

املب ني ملصلحته  أو  أو اكتراء  كراء 

ملصلحة الشرك ت الت بعة له .

املش ركة املب شر8 أو غير املب شر8 

في آليع الشؤون، التج رية املرتبطة 

جالل  من  الذكر  الس لفة  ب ألشي ء 

إنش ء شرك ت آد1د8 أو وك الت كيفل  

ك ن نوعه  أو عن طريق املس هلة.

العللي ت  كل  ع مة  وبصفة 

التج رية امليقولة   ، العق رية  امل لية، 

عالقة  له   والتي  امليقولة  غير  أو 

مب شر8 أو غير مب شر8 بهدف الشركة 

والق بلة لتسهيل رقيه  وتحقيقه.

 1.111.111 قيلته   : الرأسل ل 

حصة   11.111 إلى  مقسلة   رهم 

بقيلة 111 مسيد8 بك مله  إلى السيد 
رشيد حي ك.

زنقة ابن 1ونس   (  : مقر الشركة 

الدارالبيض ء.

99 سية انطالق  من ت ريخ   : املد8 

تسجيله  ب لسجل التج ري.

هيأ8 التسيير : السيد رشيد حي ك 

كلسير ملد8 غير محدو 8.

: من ف تح 1ي 1ر إلى  امل لية  السية  

غ 1ة 1   يسلبر.

حول األرب ح   : اإلحتي ط الق نوني 

5 % ألآل صيدوق اإلحتي ط  تقتطع 

لق نوني.
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ب ملحكلة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
بواسطة  ب لدارالبيض ء  التج رية 
لوال1ة  لإلستثل ر  الجهوي  املركز 

الدارالبيض ء.
هيئة التسيير
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة :  املعراج سيتر 11 ش رع عبد 

املومن، مكتب رقم 64 الدارالبييض ء

RICHSOIL DISTRIBUTION
شركة محدو 8 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
الرأسل ل : 11.111  رهم

مقره  اإلآتل عي : مجلوعة التقدم 
GH12-7) سيدي البرنو�سي الط بق 

الث ني الدارالبيض ء
إنش ء شركة محدو 8 املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في   
تلت صي غة الق نون   2122 أكتوبر 
التأسي�سي لشركة محدو 8 املسؤولية 
على  جص ئصه   وحيد  شريك  ذات 

اليحو الت لي :
 RICHSOIL  : الشركة  اسم 

.DISTRIBUTION
هدف  1تجلى   : الشركة  نش ط 
الشركة في املغرب أو في بلد آجر إن 
ك ن لحس به  أو من أآل شخص آجر 

في :
املعدات  وتوزيع  وشراء  استيرا  
الزراعية  واألغد1ة  الزراعية 

واملدجالت الزراعية املتيوعة.
سي ق  في  واملشور8  املس عد8 

تسويق امليتج ت.
املش ركة املب شر8 أو غير املب شر8 
في آليع الشؤون، التج رية املرتبطة 
جالل  من  الذكر  الس لفة  ب ألشي ء 
إنش ء شرك ت آد1د8 أو وك الت كيفل  

ك ن نوعه  أو عن طريق املس هلة.
العللي ت  كل  ع مة  وبصفة 
التج رية امليقولة   ، العق رية  امل لية، 
عالقة  له   والتي  امليقولة  غير  أو 
مب شر8 أو غير مب شر8 بهدف الشركة 

والق بلة لتسهيل رقيه  وتحقيقه.

11.111  رهم  قيلته   : الرأسل ل 

 111 حصة بقيلة   111 مقسلة إلى 

إلى  بك مله   للواحد8،مسيد8   رهم 

السيد8 كنز8 بيجلون.

التقدم  مجلوعة   : الشركة  مقر 

GH12-17 سيدي البرنو�سي الط بق 

الث ني الدارالبيض ء.

99 سية انطالق  من ت ريخ   : املد8 

تسجيله  ب لسجل التج ري.

كنز8  السيد8   : التسيير  هيأ8 

بيجلون كلسير8  ملد8 غير محدو 8.

: من ف تح 1ي 1ر إلى  امل لية  السية  

غ 1ة 1   يسلبر.

حول األرب ح   : اإلحتي ط الق نوني 

5 % ألآل صيدوق اإلحتي ط  تقتطع 

الق نوني.

ب ملحكلة  تم   : الق نوني  اإل1داع 

بواسطة  ب لدارالبيض ء  التج رية 

لوال1ة  لإلستثل ر  الجهوي  املركز 

الدارالبيض ء.
هيئة التسيير
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شركة سوببي
رأسل له  : 111.211.11  رهم 

املقر اإلآتل عي : 4، ش رع سيدي 

عبد الرحل ن الدارالبيض ء

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،2122 نوفلبر   11 في  ب لدارالبيض ء 

قرر الشرك ء م  1لي : 

حل الشركة مسبق .

برا 8  محلد  السيد  تعيين 

كلصفي لحس ب ت الشركة.

التصفية  مقر  تثبيت 

ب لدارالبيض ء 4 ش رع عبد الرحل ن.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ ب لدارالبيض ء   التج رية 

22 نوفلبر 2122 تحت رقم 851497.
لإل1داع والخالصة

التسيير 
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 ISMAIL CARTE
SARL AU

AU CAPITAL DE : 91.111.11 dhs

 SIEGE SOCIAL : 11RUE

 OUED NOUN PEPENIERE

KHOURIBGA

RC : N°4919

IF : 217425  

ICE : 1118251291111 9

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 ISMAIL اإلستثي ئي للشركة املسل 8 

مؤرخ بخريبكة   CARTE  SARL AU

قرر شريكه    ،2122 9)  يسلبر  في 

اسل عيل ريحي  الوحيد   ومسيره  

 م  1لي :

 ISMAIL تصفية الشركة املسل 8 

رأسل ل  ذات   CARTE  SARL AU

مقره   والواقع  91111.11  رهم 
نون  وا   ش رع   (( ب  اإلآتل عي 

املشتل جريبكة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

اإلبتدائية  لللحكلة  الضبط 

 2122 28  يسلبر  بت ريخ  بخريبكة 

تحت رقم 656.

237 P

SOCIETE MACROLUM
SARL AU

برأسل ل : 11111.11  رهم

املقر اإلآتل عي :  11 املس ر طريق 

آسفي، مراكش

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

سبتلبر   21 في  امليعقد  اإلستثي ئي 

املسل 8  للشركة  بلراكش   2121

 SOCIETE MACROLUM  SARL

AU، قررت التغييرات الت لية :

بيع حصص إآتل عية :

الح مل  ب ع السيد ملجبر عثل ن، 

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

Q25 885 كل الحصص اإلآتل عية 

الشركة  هذه  في  1لتلكه   ك ن  التي 

في   111 ب  تقدر  والتي  قبل  من 

اإلآتل عية الحصص  من  امل ئة 

املصطفى  ملجبر  للسيد  للشركة، 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
الحصص  لتصبح   Q24111 رقم 

على  موزعة  للشركة  اإلآتل عية 

الشكل الت لي :

اإلسم الع ئلي والشخ�سي السيد 

 111 القد1م  التوزيع  عثل ن  املجبر 

حصة التوزيع الجد1د 1 حصة.

الع ئلي والشخ�سي املجبر  اإلسم 

حصة   1 القد1م  التوزيع  املصطفى 

التوزيع الجد1د 111 حصة.

مجلوع الحصص التوزيع القد1م 

 111 الجد1د  التوزيع  حصة   111

حصة.

عين  امن  ميذ   : املسير  تعيين 

الح مل  املصطفى  املجبر  السيد 

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

املسير  محد 8  غير  وملد8   Q24111

الوحيد للشركة.

تعد1ل الق نون األس �سي للشركة : 
من الق نون  و5)   6،7 بل  أن البيو  

األس �سي للشركة قد شللهم التغيير  

قرر الجلع الع م اإلستثي ئي تعد1ل 

الق نون األس �سي للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط  ب ملحكلة التج رية بلراكش 

رقم  تحت   2122 أكتوبر   29 بت ريخ 

تحت  التج ري  وب لسجل   128947
رقم 51685.
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STE. RAYS D’ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111.11  رهم

املقر اإلآتل عي : 59، ش رع موالي 

عبد العزي إق مة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم 4 القييطر8

تأسيس شركة 
ب لقييطر8  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم وضع   ،2122 26  يسلبر  بت ريخ 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

وحيد  بشريك  املحدو 8  املسؤولية 

ذات املواصف ت الت لية :
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 STE. RAYS  : التسلية 
.D’ELEVAGE SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
املسؤولية املحدو 8 بشريك وحيد.

املقر اإلآتل عي : 59، ش رع موالي 
عبد العزي إق مة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم 4 القييطر8.
موضوع الشركة : 

تعليف األبق ر والعجول.
رأسل ل  : حد   الشركة  رأسل ل 
الشركة في مبلغ 111.111.11  رهم 
إآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 
محرر8  للحصة،  111  رهم  بقيلة 
الشريك  ملك  في  مكتتبة  بك مله ، 

الوحيد ك لت لي:
السيد عبد العزيز الرا1ص 1111 

حصة.
املد8 : 99 سية.

عبد  السيد  إلى  أسيد   : التسيير 
مغربية،  الجنسية  الرا1ص،  العزيز 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.LB69141 رقم
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكلة اإلبتدائية ب لقييطر8 تحت 

رقم 67765.
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LE PREMIER CHOIX
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111.11  رهم

املقر اإلآتل عي : 76 ، زنقة لبي ن، 
متجر 2، إق مة شيرسن

القييطر8
تفويت حصص إآتل عية

تعيين مسير آد1د
وتغيير الهدف اإلآتل عي

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
أغسطس   25 بت ريخ  الع  ي  الغير 
 LE PREMIER CHOIX 2122 لشركة
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، تقرر م  1لي :
املقر  تحويل  على  املص  قة 
العيوان  إلى  للشركة  اإلآتل عي 
الجد1د : متجر رقم )9، تجزئة الولفة 

األطلس القييطر8.

  11 تفويت  على  املص  قة 

السيد  ملك  في  إآتل عية  حصة 

 adam 8هش م اليل ني لف ئد8 السيد

شركة  الشركة،  لتصبح   zkhnouf

ذات املسؤولية املحدو 8، مع إض فة 

 lpc engineering التج رية  العالمة 

رقم  السلبية  الشه  8  حسب 

12 2499 بت ريخ 21 م رس 2122.

هش م  السيد  استق لة  قبول 

الشركة  تسيير  مه م  من  اليل ني 

ش هور،  تيليلي  السيد8  وتعيين 

لبط قة  الح ملة  مغربية،  الجنسية 

 JA7859( رقم  الوطيية  التعريف 

مسير8 للشركة ملد8 غير محدو 8.

الهدف  تغيير  على  املص  قة 

اإلآتل عي للشركة ليصبح ك لت لي :

اإلستش ر8 والدعم الصي عي.
الحلول  وتيفيذ  تصليم   راسة، 

املية.

تكوين.

ب ملحكلة  الق نوني:    اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  ب لقييطر8  اإلبتدائية 

 يسلبر 2122 تحت رقم 5218.

240 P

FAR WESTRANCH
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111.11  رهم

املقر اإلآتل عي : ش رع محلد 

الخ مس 226، زاوية زنقة املسجد 
رقم )7)-69) رقم 5، الط بق 

الث لث القييطر8

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ب لقييطر8، تم وضع الق نون األس �سي 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :

 FAR WESTRANCH  : التسلية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 8 بشريك وحيد.

محلد  ش رع   : اإلآتل عي  املقر 
املسجد  زنقة  زاوية   ،226 الخ مس 
رقم 169-171 رقم 5، الط بق الث لث 

القييطر8. 

موضوع الشركة :

اإلستغالل  تسيير  في  املق ولة 

الزراعي.

اإلستيرا   في  وسيط  أو  ت آر 

والتصد1ر.
رأسل ل  : حد   الشركة  رأسل ل 

الشركة في مبلغ 111.111.11  رهم 

إآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محرر8  للحصة،  111  رهم  بقيلة 

الشريك  ملك  في  مكتتبة  بك مله ، 

الوحيد ك لت لي:

 1111 السك ف  هللا  عبد  السيد 

حصة.

املد8 : 99 سية.

عبد  السيد  إلى  أسيد   : التسيير 

مغربية،  الجنسية  السك ف،  هللا 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
.AB221799 رقم

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكلة اإلبتدائية ب لقييطر8 تحت 
رقم  6771 بت ريخ 21  يسلبر2122.

241 P

SOMACIV
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111.11  رهم

املقر اإلآتل عي : ش رع محلد 

الخ مس 226، زاوية زنقة املسجد 
رقم )7)-69) رقم 5، الط بق 

الث لث القييطر8

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ب لقييطر8، تم وضع الق نون األس �سي 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :

.SOMACIV SARL AU : التسلية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 8 بشريك وحيد.

محلد  ش رع   : اإلآتل عي  املقر 
املسجد  زنقة  زاوية   ،226 الخ مس 
رقم 169-171 رقم 5، الط بق الث لث 

القييطر8. 
موضوع الشركة :

أو  املختلفة  األشغ ل  في  املق ولة 
البي ء.

واآه ت  تيظيف  في  املق ولة 
املت آر والشقق.

رأسل ل  : حد   الشركة  رأسل ل 
الشركة في مبلغ 111.111.11  رهم 
إآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 
محرر8  للحصة،  111  رهم  بقيلة 
الشريك  ملك  في  مكتتبة  بك مله ، 

الوحيد ك لت لي:
 1111 ج لد  املحسون  السيد 

حصة.
املد8 : 99 سية.

السيد  إلى  أسيد   : التسيير 
مغربية،  الجنسية  ج لد،  املحسون 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.C489247 رقم
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكلة اإلبتدائية ب لقييطر8 تحت 
رقم 67767 بت ريخ 26  يسلبر2122.
242 P

HB DIAMOND CARS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111.11  رهم

مقره  اإلآتل عي : موطن ب لقييطر8 
111 ش رع موالي عبد العزيز إق مة 

الصيوبر مكتب رقم 4 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 بشريك وحيد
املؤرخ  العرفي  العقد  بلوآب 
تأسست   ،2122 8  يسلبر  بت ريخ 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد في الخص ئص الت لية:

اسم  الشركة  تحلل   : التسلية 
ش.ذ.م.م   HB DIAMOND CARS

بشريك وحيد.
املوضوع : الشركة له  كلوضوع في 

املغرب كل  في الخ رج:
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ت آر في السي رات الجد1د8.

في  محد    : اإلآتل عي  الرأسل ل 

111.111.11  رهم مكتتبة ب لك مل 

ابن  السيد  الوحيد  الشريك  ب سم 

وآو  محلد رض .

توطييه  تم   : اإلآتل عي  املقر 

عبد  موالي  ش رع   111 ب لقييطر8 

العزيز إق مة الصيوبر مكتب رقم 4 .

املد8 :مد8 الشركة محد 8 في  99 

سية ابتداء من 1وم التأسيس.

ويسيره   الشركة  1د1ر   : اإل ار8 

السيد ابن وآو  محلد رض  ملد8 غير 

محدو 8.

األرب ح : جلسة في امل ئة لإلحتي ط 

الق نوني، والب قي 1وزع أو 1ض ف تبع  

لقرار الشريك الوحيد أو الشرك ء.

اإل1داع  تم  الق نوني:  اإل1داع 

اإلبتدائية  ب ملحكلة  الق نوني 

ب لسجل  وقيدت  ب القييطر8، 

التج ري تحت رقم 5 677 بت ريخ 22 

 يسلبر 2122.
بلث بة مقتطف وبي ن

املسير الوحيد

243 P

SYFENS INTER
SARL AU

الرأسل ل اإلآتل عي : 111.111.11 

 رهم

املقر اإلآتل عي : زاوية ش رع احلد 

شوقي وإم م علي القييطر8

بت ريخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 

قررت املس هلة   2122  1  يسلبر 

 SYFENS INTER لشركة  الوحيد8 
اإلآتل عي  رأسل له    SARL AU

111111.11  رهم م  1لي :

الزي  8 في الرأسل ل اإلآتل عي

اإلآتل عي  الرأسل ل  في  الزي  8 

111.111.11  رهم  من  للشركة 

مبلغ  بزي  8  511.111.11  رهم  إلى 

جلق  وب لت لي  411.111.11  رهم 

فئة  من  إآتل عية  حصة   4111

الواحد8  للحصة  111.11  رهم 

مللوكة من طرف بيللليح سلير8.

ب ملحكلة  الق نوني:  اإل1داع 

بت ريخ  ب لقييطر8،   اإلبتدائية 

26  يسلبر 2122 تحت رقم 818 9.
بلث بة مقتطف وبي ن

املسير8 الوحيد8

244 P

باجابر
شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل له  : 111111  رهم

املقر اإلآتل عي : حي اإلقتص   

رقم)8 تيفلت

السجل التج ري رقم 1111 مد1ية 

تفليت

اإلستثي ئي  الع م  الجلع  بعد 

قرر   2122 نوفلبر  ف تح  بت ريخ 

الشرك ء م  1لي :

ف تح  من  ابتداء  الشركة  حل 

نوفلبر 2122.

تكليف السيد آ بر سعيد بصفته 

لبط قة  والح مل  الشركة  مسير 

 XA6   6 رقم  الوطيية  التعريف 

رقم)8  اإلقتص    بحي  والس كن 

تيفلت، للقي م بحل الشركة واجتي ر 

مقر الشركة كلك ن لهذه الحل.

بكت بة  اإل1داع الق نوني:  وقد تم  

الضبط  ب ملحكلة اإلبتدائية بتيفلت 

تحت رقم   2122 9)  يسلبر  بت ريخ 

.548

245 P

AGGLOMAR
شركة محدو 8 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسل له  : 111.111  رهم

مقره  اإلآتل عي : 75 تجزئة الحرية 

املتجر 2 القييطر8

تأسيس الشركة 
سجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،2122 1وليو  بت ريخ  2  ب لقييطر8 

للشركة  األس �سي  الق نون  حرر 

محدو 8 املسؤولية تحلل املواصف ت 

الت لية :

 AGGLOMAR SARL  : التسلية 

.AU

الهدف : هدف الشركة :

أعل ل الطب عة.

ومصلم  الجرافيك  تصليم 

اإلعالن ت.
مق ول  أو  متيوعة  أعل ل  مق ول 

بي ء.

املقر اإلآتل عي : 74 تجزئة الحرية 

املتجر 2 القييطر8.

املد8 : 99 سية.
: حد  رأس  رأس امل ل اإلآتل عي 

111.111  رهم موزع  امل ل في مبلغ 

111  رهم  حصة بقيلة   1111 على 

للحصة الواحد8 موزعة بين الشرك ء 

على الشكل الت لي :
رشوق  لحبيب  محلد  السيد 

1111 حصة.

املجلوع : 1111 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإل ار8 

املسير الوحيد.

السيد محلد لحبيب رشوق.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

1   يسلبر.

إلنش ء   %  5 تقتطع   : الحصص 

ويخصص  الق نوني  اإلحتي طي  امل ل 

الف ئض حسب قرار الشرك ء.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بت ريخ ب لقييطر8   التج ري 

 4 أغسطس 2122 تحت رقم 89)66.

246 P

NLE PROMOTION
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
رأسل له  : 111.111.11  رهم

مقره  اإلآتل عي : عل ر8 1  الشقة 
رقم 8 ش رع موالي أحلد الوكيلي 

حس ن الرب ط

تأسيس شركة 
في  محرر  عرفي  عقد  بلوآب 

 2122 نوفلبر   11 بت ريخ  الرب ط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو 8 ذات املليزات الت لية :

 ST NLE  : التسلية 

PROMOTION ش.م.م.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 8.

الهدف :

الترويج العق ري.

املقر اإلآتل عي : مقره  اإلآتل عي 

ش رع موالي   8 شقة رقم    1 عل ر8 

أحلد الوكيلي حس ن الرب ط.
 : اإلآتل عي  امل ل  رأس 

 1111 111.111.11  رهم مجزأ إلى 

للحصة  111  رهم  فئة  من  حصة 

الواحد8  مدفوعة ك لت لي :

   4 نورالد1ن  لحرش  السيد 

حصة.

السيد الرا�سي حسن     حصة.

السيد حلوني سعيد     حصة.

من  كل  تعيين  تم   : التسيير  

والسيد  نورالد1ن  لحرش  السيد 

الرا�سي حسن والسيد حلوني سعيد 

كلسير1ن للشركة ملد8 غير محدو 8.

السية  تبدأ   : اإلآتل عية  السية 

اإلآتل عية من ف تح 1ي 1ر وتنتهي في 

آجر  يسلبر من كل سية.

وتم اإل1داع الق نوني لهذا املحضر 

املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكت بة 

اإلبتدائية ب لرب ط بت ريخ 28  يسلبر 

2122 تحت رقم 1781 1.

247 P

WHOLE WORKS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك وحيد

الع م  الجلع  ملحضر  طبق  

2  يسلبر  في  امليعقد  إلستثي ئي 

.WHOLE WORKS 2122 لشركة
التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

221 14 تقر م  1لي :

نقل املقر اإلآتل عي للشركة من 
الشقة     6 العل ر8  السي م  زنقة 
الرب ط إلى 56 زنقة ابراهيم الرو اني 

عل ر8 56 شقة رقم 2 املحيط الرب ط.
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تحيين الق نون األس �سي للشركة.

األس �سي  اليظ م  على  املوافقة 

املحدث.

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  وقد 

التج رية  ب لحكلة  الضبط  كت ب 

تحت   2122 28  يسلبر  ب لرب ط في 

رقم 1781 1.

248 P

 شركة برومانا

ش. .م.م للشريك الوحيد

س.ت : 8269 

إنش ء فرع آد1د للشركة
اإلشه ر التج ري

تعيين مد1ر لفرع الشركة 
تعد1ل الق نون األس �سي للشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بلوآب   

املسجل في 8  يسلبر 2122 ب لقييطر8 

للشريك  ش. .م.م  بروم ن   لشركة 

الوحيد  رأسل له  1.811.111  رهم 

عل ر8  ب لقييطر8  اإلآتل عي  ومقره  

رقم 8) الط بق رقم   شقة رقم 12 

حي املغرب العربي  ائر8  رقم 2 أوال  

أوآيه م  1لي :

في  للشركة  آد1د  فرع  إنش ء 

 1444 رقم  عل ر8  الت لي  العيوان 

لوق لون متجر رقم   القييطر8.

النش ط : 

بسعر  مطعم  مقهى  استغالل 

ث بت.

اإلشه ر التج ري ارو واي.

أنس  كيران  ابن  السيد  تعيين 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

رقم A 42214 مد1ر لفرع الشركة.

تعد1ل الق نون األس �سي للشركة.

كت بة  :لدى  الق نوني  اإل1دع  تم 

اإلبتدائية  لللحكلة  الضبط 

ب لقييطر8 في 27  يسلبر 2122 تحت 

رقم 1 8 9.
من أآل اإلستخالص والبي ن

249 P

شركة برومانا
ش.ذ.م.م

 للشريك الوحيد

س.ت : 8269 

إنش ء فرع آد1د للشركة
اإلشه ر التج ري

تعيين مد1ر لفرع الشركة 
الوحيد  الشريك  قرار  بلوآب 

 2122 نوفلبر  في  2  املسجل 

بروم ن  ش. .م.م  لشركة  ب لقييطر8 

رأسل له   الوحيد   للشريك 

1.811.111  رهم ومقره  اإلآتل عي 

ب لقييطر8 عل ر8 رقم 8) الط بق رقم 

العربي  املغرب  حي   12 رقم    شقة 

 ائر8  رقم 2 أوال  أوآيه م  1لي :

في  للشركة  آد1د  فرع  إنش ء 

العيوان الت لي عل ر8 بلوك ب   بقعة 

املغرب العربي رقم 26 مت آر رقم ) 

و2 و   القييطر8.

النش ط :

 استغالل مقهى.

اإلشه ر التج ري: ا إسك ل.

أنس  كيران  ابن  السيد  تعيين 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

رقم A 42214 مد1ر لفرع الشركة.

كت بة  لدى   : الق نوني  اإل1دع  تم 

اإلبتدائية  لللحكلة  الضبط 

ب لقييطر8 في 21  يسلبر 2122 تحت 

رقم 768 9.
من أآل اإلستخالص والبي ن

250 P

 STE. MERCURE GLOBAL

TRADING
SARL AU

رأسل له  : 111111  رهم 

املقر اإلآتل عي : رقم 5 ش رع الكف ح 

 1ور الج مع بلوك ج يعقوب 

امليصور الرب ط

بليقت�سى عقد عرفي أقر الجلع 

نوفلبر   14 بت ريخ  اإلستثي ئي  الع م 

2122 م  1لي : 

فوت  حت ت  نورالد1ن  السيد 

والتي  الشركة  حصص  آليع 

مجلوعه  1111 حصة من فئة 111 

 رهم لف ئد8 السيد علر واغي .

تعيين مسير آد1د وهو السيد علر 

واغي.

تم اإل1دع الق نوني : لدى املحكلة 

التج رية ب لرب ط بت ريخ  28  يسلبر 

2122 تحت رقم 1778 1.

251 P

RENT MILES
شركة محدو 8 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسل له  : 11 .415  رهم

املقر االآتل عي : متجر ب لط بق 

السفلي أمل 5 رقم 416، الرب ط

الع م  الجلع  لقرارات  تبع  

 ،RENT MILES لشركة  االستثي ئي 

ذات  املسؤولية  محدو 8  شركة 

بت ريخ  1  امليعقد  الوحيد  الشريك 

 يسلبر 2122، تم إقرار م  1لي :

من  الشركة  رأسل ل  من  الرفع 

11 .691  رهم  11 .415  رهم إلى 

بخلق 2751 سهم آد1د بقيلة 111 

الج ري  الحس ب  من  للواحد   رهم 

275.111  رهم  بقيلة  للشرك ء 

بقيلة  الشركة  رأسل ل  وتخفيض 

575.111  رهم من أآل امتص ص 

وبهذا  الس بقة،  السيوات  جس ر8 

1كون الرأسل ل الجد1د للشركة هو 

 1152 115.211  رهم مقسلة على 

سهم مرقلة من ) إلى 1152.

تعد1ل الفصول 6 و7 من الق نون 

االس �سي للشركة.

املعدلة  الصيغة  على  املص  قة 

للق نون األس �سي للشركة.

للشركة  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب ملحكلة التج رية ب لرب ط بت ريخ 28 

 يسلبر 2122، وتحت رقم 1796 1.

252 P

WESSAL BOUREGRE

شركة مس هلة رأسل له  : 

1.251.111 2.1  رهم

مقره  االآتل عي : 4، زنقة أكيول، 

ش رع محلد VI السوي�سي، الرب ط

رقم السجل التج ري :  9921

الع  ي  الع م  الجلع  بلقت�سى 

قرر   ،2122 م ي    1 امليعقد بت ريخ 

الشرك ء م  1لي :

بن ص لح  ن 1ف  السيد  استق لة 

كلتصرف  مه مه  من  الحلدان 

وتعيين محله السيد ميصور بن عبد 

الرحلن بن عبد هللا الس لم.

لللحضر  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط  بكت بة  أعاله  إليه  املش ر 

ب ملحكلة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

 191 1 بت ريخ ف تح  يسلبر 2122.

253 P

WESSAL CASA PORT

شركة مس هلة

رأسل له  : 1.656.251.111  رهم

مقره  االآتل عي : 4، زنقة أكيول، 

ش رع محلد VI، السوي�سي، الرب ط

رقم السجل التج ري : 99211

الع  ي  الع م  الجلع  بلقت�سى 

قرر   ،2122 م ي    1 امليعقد بت ريخ 

الشرك ء م  1لي :

بن ص لح  ن 1ف  السيد  استق لة 

كلتصرف  مه مه  من  الحلدان 

وتعيين محله السيد ميصور بن عبد 

الرحلن بن عبد هللا الس لم.

لللحصر  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط  بكت بة  أعاله  إليه  املش ر 

ب ملحكلة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

1899 1 بت ريخ ف تح  يسلبر 2122.

254 P
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 WESSAL CAPITAL ASSET

MANAGEMENT

شركة مس هلة

رأسل له  : 51.111.111  رهم

مقره  االآتل عي : 4 زنقة أكيول، 

ش رع محلد VI، السوي�سي، الرب ط

رقم السجل التج ري : 99)99

الع  ي  الع م  الجلع  بلقت�سى 

قرر   ،2122 م ي    1 امليعقد بت ريخ 

الشرك ء م  1لي :

بن ص لح  ن 1ف  السيد  استق لة 

كلتصرف  مه مه  من  الحلدان 

وتعيين محله السيد ميصور بن عبد 

الرحلن بن عبد هللا الس لم.

لللحضر  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط  بكت بة  أعاله  إليه  املش ر 

ب ملحكلة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

1911 1 بت ريخ ف تح  يسلبر 2122.

255 P

WESSAL TANGIER MARINA

شركة مس هلة

راسل له  : 18.511.111  رهم

مقره  االآتل عي : 4، زنقة أكيول، 

ش رع محلد VI، السوي�سي، الرب ط

رقم السجل التج ري : 99215

الع  ي  الع م  الجلع  بلقت�سى 

قرر   ،2122 م ي    1 امليعقد بت ريخ 

الشرك ء م  1لي :

بن ص لح  ن 1ف  السيد  استق لة 

كلتصرف  مه مه  من  الحلدان 

وتعيين محله السيد ميصور بن عبد 

الرحلن بن عبد هللا الس لم.

لللحضر  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط  بكت بة  إعاله  إليه  املش ر 

ب ملحكلة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

1911 1 بت ريخ ف تح  يسلبر 2122.

256 P

AMANE MEDIA
SARL

مقره  االآتل عي : ش رع عالل بن 
عبد هللا عل ر8 ) - أ الط بق الث لث 

شقة رقم 6، الرب ط - 11111
رقم السجل التج ري : 152721

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
والجلع   2122 1ونيو   22 في  املؤرخ 
 ،2122 أكتوبر   14 في  املؤرخ  الع م 

تقرر م  1لي :
قبول تفويت السيد أ1وب اوآ ر 
أصل  من  اآتل عية  حصة   761
1111 حصة لف ئد8 السيد8 حورية 

زاوي.
زاوي  حورية  السيد8  تعيين 

كلسير8 ث نية ملد8 غير محد 8.
قبول تفويت السيد عبد الحفيظ 
من  اآتل عية  حصة   41 بوسيف 
السيد  لف ئد8  حصة   1111 أصل 

ف طلة يهدي.
وتبع  لذلك تم تحيين البيد 7، 8، 

9 من اليظ م االس �سي للشركة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122، تحت رقم  164 1.
257 P

 STE NOUVELLE DES
PRODUITS D’ENTRETIENS

SARL AU
بت ريخ 25 أكتوبر 2122 وبلوآب 
قرر  االستثي ئي  الع م  الجلع  عقد 

الشريك الوحيد م  1لي :
رفع رأس م ل الشركة من 91.111 

إلى 911.111  رهم.
من  الشركة  م ل  رأس  تخفيض 

911.111 إلى 511.111  رهم.
تغيير اسم الشركة ليصبح ك لت لي 

.TEMGIX :
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2122 28  يسلبر  بت ريخ  ب لرب ط 

تحت رقم 1784 1.
258 P

STE SERYAZDIS
SARL AU

ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
تغيير  تم   ،2122 نوفلبر   22 بت ريخ 

بعض قوانين الشركة وحد  م  1لي :
تم تغيير مقر الشركة من عيوان: 
ش رع   8 رقم  شقة    1 رقم  عل ر8 
موالي احلد الوكيلي، حس ن الرب ط 
تج ري  محل   : الجد1د  العيوان  إلى 
حي يعقوب  األقواس،   48 بلوك     

امليصور الرب ط.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 27  يسلبر 2122.
 ،154421 التج ري  السجل  رقم 

تحت رقم اإل1داع 6 17 1.
259 P

STE GREEN PARK OPTIC
SARL AU

راس م له  : 111.111  ره
مقره  االآتل عي : متجر   تجزئة 
سييور ملعب الخيل رقم 46، ف س

السجل التج ري : 9 641
تعد1ل

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2122 5  يسلبر  بت ريخ  ف س 
إض فة  للشركة  الوحيد  الشريك 

األنشطة الت لية :
اليظ رات  أنواع  آليع  استيرا  
املتعلقة  وامليتج ت  املعدات  وآليع 

بشكل مب شر أو غير مب شر للشركة.
استيرا ، تصد1ر ونكوص.

الخدم ت  أنواع  آليع  تقد1م 
املتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر 
آليع  بنش ط الشركة وبشكل ع م، 
أو  امل لية  أو  الصي عية  العللي ت 
التج رية أو امليقولة أو العق رية التي 
قد تكون مرتبطة بشكل مب شر أو غير 
للشركة  االآتل عي  ب لغرض  مب شر 
أو بأغراض من شأنه  تطوير نش ط 

الشركة.
اليظ م  من  امل  8    تعد1ل 

االس �سي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  يسلبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122، تحت رقم 7171.

260 P

LA TARTE SUCREE
ش م م

2 زاوية زنقة حل ن الفطواكي وسعد 
زغلول القييطر8

بلقت�سى الجلع االستثي ئي املؤرخ 

في 14  يسلبر 2122، تقرر م  1لي :

تفويت آليع الحصص االآتل عي 

أ1وب  لر�سي  السيد  1للكه   التي 

حصة لص لح كل   111 واملحد 8 في 

بنسبة  مونية  آيليلي  السيد8  من 

حصة والسيد8 سومية غوغو   511

بنسبة حصة 511.

لر�سي  السيد  املسير  استق لة 

أ1وب وتسلية كل من السيد مونية 

غوغو  سومية  والسيد8   آيليلي 

كلسيرت ن آد1دت ن للشركة.

للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  الوحيد  للشريك 

مسؤولية محدو 8.

ولقد تم اإل1داع الق نوني ب لسجل 

االبتدائية  ب ملحكلة  التج ري 

ب لقييطر8 تحت رقم 49971.

261 P

 AMENAVERS

GARDIENNAGE
SARL AU

الشفوي  املحضر  بلقت�سى 

 7 بت ريخ  االستثي ئي  الع م  للجلع 

 AMENAVERS لشركة   2121 1ونيو 

ذات  شركة   GARDIENNAGE

وحيد،  بشريك  املحدو 8  املسؤولية 

الك ئن مقره  : ش رع زاهيد عبد الحي، 

55 ، حي شل عو سال، تقرر م  1لي :

الزي  8 في رأس م ل الشركة من 

 6.111.111 إلى  1.111.111  رهم 

 رهم.
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لقد تم اإل1داع الق نوني ب ملحكلة 

1وليو   8 بت ريخ  بسال  االبتدائية 

2121، تحت رقم 7129 .

262 P

 STE IMMOBILIERE DAR EL

FARAH
SARL

سجل تج ري عد   5 7

نقل املقر االآتل عي
تجد1د الق نون األس �سي للشركة

القرار  محضر  من  1تجلى 

امليعقد  الوحيد  للشريك  االستثي ئي 

أنه تقرر م    ،2122 أكتوبر   5 بت ريخ 

1لي :

املوآو   االآتل عي  املقر  نقل 
زنقة طولسطوي   22 بطيجة  س بق  

تطوان  طريق  الجد1د،  العيوان  إلى 

امليطقة الصي عية ملر 2 رقم 42.

من   4 الفصل  تعد1ل  تم  وعليه 

الق نون األس �سي للشركة.

تجد1د الق نون االس �سي للشركة 

في صيغته الجد1د8.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بطيجة  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2122 12  يسلبر  1وم 

.2615  
مستخلص من أآل اإلشه ر

263 P

MORACRYL
SARL

سجل تج ري عد  : 15119

نقل املقر االآتل عي
تجد1د الق نون االس �سي للشركة

القرار  محضر  من  1تجلى 

امليعقد  الوحيد  للشريك  االستثي ئي 

تقرر  أنه   ،2122 أكتوبر   6  بت ريخ 

م  1لي :

املوآو   االآتل عي  املقر  نقل 
البحتري  زنقة   22 بطيجة  س بق  

تطوان  طريق  الجد1د،  العيوان  إلى 

امليطقة الصي عية ملر 2 رقم 42.

من   4 الفصل  تعد1ل  تم  وعليه 
الق نون االس �سي للشركة.

تجد1د الق نون األس �سي للشركة 
في صيغته الجد1د8.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بطيجة  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

1وم 12  يسلبر 2122.
تحت رقم 2 2615.

264 P

 STE IMMOBILIERE
BENVENUTO

SARL
سجل تج ري رقم  61 

نقل املقر االآتل عي
تجد1د الق نون األس �سي للشركة

القرار  محضر  من  1تجلى 
امليعقد  الوحيد  للشريك  االستثي ئي 
تقرر  انه   ،2122 أكتوبر   5 بت ريخ 

م  1لي :
املوآو   االآتل عي  املقر  نقل 
زنقة طولسطوي   22 بطيجة  س بق  

إلى العيوان الجد1د.
طريق تطوان امليطقة الصي عية 

ملر 2 رقم 42.
من   4 الفصل  تعد1ل  تم  وعليه 

الق نون االس �سي للشركة.
تجد1د الق نون االس �سي للشركة 

في صيغته الجد1د8.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بطيجة  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2122 22  يسلبر  1وم 

.261946
مستخلص من أآل اإلشه ر

265 P

STE IMMOBILIERE SYLVIC
SARL

سجل تج ري رقم  171
نقل املقر االآتل عي

تجد1د الق نون األس �سي للشركة
القرار  محضر  من  1تجلى 
امليعقد  الوحيد  للشريك  االستثي ئي 
تقرر  انه   ،2122 أكتوبر   (( بت ريخ 

م  1لي :

املوآو   االآتل عي  املقر  نقل 
زنقة الف 1يط إلى    1 س بق  بطيجة 

العيوان الجد1د.
طريق تطوان امليطقة الصي عية 

ملر 2 رقم 42.
من   4 الفصل  تعد1ل  تم  وعليه 

الق نون االس �سي للشركة.
تجد1د الق نون االس �سي للشركة 

في صيغته الجد1د8.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بطيجة  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2122 22  يسلبر  1وم 

.261945
مستخلص من أآل اإلشه ر

266 P

SM POLYURETHANES
شركة محدو 8 املسؤولية

راسل له  : 4.577.211  رهم
مقره  االآتل عي : )) زنقة الوحد8، 

إق مة اإلم م علي، شقة رقم 2
الدار البيض ء

السجل التج ري رقم  15.91 
الزي  8 في رأسل ل الشركة

وتيقيح القوانين االس سية للشركة
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
الرئي�سي  ب ملقر  امليعقد  االستثي ئي 
لشركة اس ام بوليوريط نيس بت ريخ 

1  أكتوبر 2122، تقرر م  1لي :
رفع راسل ل الشركة من 51.111  
4.577.211  رهم مقسلة   رهم إلى 
إلى 45.772 حصة اآتل عية من فئة 

111  رهم للقيلة االسلية.
تعد1ل الفصول 8 و9 من القوانين 
للزي  8  نتيجة  للشركة  األس سية 

املذكور8 في راس م ل الشركة.
االس سية  القوانين  تيقيح 

للشركة.
تفويت السلط.

تم اإل1داع الق نوني بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  ب ملحكلة 
بت ريخ 28  يسلبر 2122، تحت رقم 

.852175
للخالصة والبي ن

 املسير

267 P

ATMA LINGERIE
SA

رأسل له  : 4.111.111  رهم
املقر االآتل عي : تجزئة رقم   2، 

الحي الصي عي تقدوم، الرب ط
السجل الج ري للرب ط : 49249

التصريح بوف ت مس هم
املص  قة على تفويت األسهم وتيقيح 

القوانين األس سية للشركة
مجلس  مح ضر   بلقت�سى 
 ATMA النجري  أتل   لشركة  اإل ار8 
LINGERIE بت ريخ 1  سبتلبر 2121 
و8) نوفلبر 2121 وبلوآب محضر 
للشركة  االستثي ئي  الع م  الجلع 
تقرر   ،2121 21  يسلبر  بت ريخ 

م  1لي :
السيد  املس هم  بوف 8  التصريح 
 BADREDDINE بدر الد1ن السيو�سي
األسهم  توزيع  حيث   ،SENOUSSI
بين الورثة وكذا تعيين السيد ا ريس 

السيو�سي ملثال مشترك .
اللة  السيد8  الورثة  تي زل 
 TOURIAكواللي كر و ي  ثري  
والسيد   KERDOUDI KOLALI
 OTHMANE السيو�سي  عثل ن 
الوحيد  السهم  عن   SENOUSSI
السيو�سي  ا ريس  السيد  لف ئد8 
أصبح  الذي   DRISS SENOUSSI
للسهم  الشركة  في  الوحيد  امل لك 

املذكور.
 (9.999 تفويت  على  املص  قة 
سهم بتفويت شركة أم  و هولد1يغ 
ل   OMADO HOLDING SARL
السيو�سي  والسيد  سهم   (9.996
 OTHMANE SENOUSSI عثل ن 
ا ريس  والسيو�سي  واحد،  لسهم 
DRISS SENOUSSI لسهلين، وذلك 

.ACK SAS  لف ئد8 شركة أسيك
 (9.999 تفويت  على  املص  قة 
 ACK أسيك   من طرف شركة  سهم 
شونتيل  شركة  لف ئد8  اي   ،SAS
 CHANTELLE SA مس هلة  شركة 
شركة  لت   ولف ئد8  سهم   (9.998
النجغي DELTA LINGERIE SA لسهم 

واحد.
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للقوانين  املالزم  التعد1ل 
االس سية للشركة.

تحيين القوانين االس سية.
تفويت السلط.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2122 1وليو   26 بت ريخ 
بت ريخ  إ1داع  وكذا   ،126618
رقم  تحت   ،2122 27  يسلبر 

.1 17 1
268 P

THE FOUR PATHS
SARL AU

تعد1الت ب لشركة
تغيير املقر االآتل عي

 THE FOUR  : الشركة  اسم 
.PATHS SARL AU

تغيير املقر االآتل عي للشركة من 
سوي�سي  ك سم  بئر  السرو  ش رع   (6
كيش  رقم  6  الور 8  إلى  الرب ط 

الو ا1ة، تل ر8.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  رقم 
التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 
السجل التج ري   ،1 1818 ب لرب ط 

رقم 147679.
269 P

STE RESTO TECHNOPOLIS
SARL AU

CAPITAL DE 81.111 DHS
 SIEGE SOCIAL : N° 6 IMM H
 RES RIAD SALA AL JADIDA -

SARLE
RC : 2116 

IF :   18197
تصفية الشركة

على إثر الجلع الع م امليعقد بسال 
بت ريخ 7  يسلبر 2122، قرر الشرك ء 

م  1لي :
الحل املسبق :

  6 رقم   : التصفية  مقر  تعين 
عل ر8 ه تجزئة ري ض سال، الجد1د8.
لخروطي  حسن  السيد  تعين 

املصفي للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع 
7  يسلبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122، تحت رقم 41116.
في السجل التج ري رقم  2116.

270 P

BEZ CONSULTING
زنقة  ك ر عل ر8 5 رقم 6 املحيط الرب ط

 STE AGENCE DIGITAL
YACOUTI

شركة ذات مسؤولية محدو 8
رأسل له  : 111.111.11  رهم

 مقره  اإلآتل عي : 5 زنقة سي م  
الط بق األول الشقة )  1ور الج مع 

الرب ط
رقم السجل التج ري : 165115

تأسيس شركة
 AGENCE DIGITAL  : التسلية 

.YACOUTI
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدو 8.
الشرك ء :

 السيد املعط وي نصر الد1ن.
 والسيد 1 سين اليقوتي.

الهدف اإلآتل عي : 
ت آر أآهز8 كلبيوتر.

رأسل ل الشركة : 111.111  رهم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسلة 

111  رهم للحصة الواحد8.
من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.
سي م   زنقة   5  : اإلآتل عي  املقر 
)  1ور الج مع  الط بق األول الشقة 

الرب ط.
التسيير : سيتم تسيير الشركة من 
الد1ن  نصر  املعط وي  السيد  طرف 
غير  ملد8  اليقوتي  1 سين  والسيد 

محد 8.
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
الق نوني ب ملحكلة التج رية ب لرب ط.

رقم التقييد في السجل التج ري : 
تم التقييد في السجل التج ري تحت 
28  يسلبر  بت ريخ   165115 رقم 

.2122
271 P

ASSURANCE LA VILLE
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي تم م  1لي :
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدو 8 بشريك وحيد.
 ASSURANCE LA  : التسلية 

.VILLE SARL AU
الهدف اإلآتل عي : وكيل تأميي ت.

 151111.11  : الشركة  رأسل ل 
حصة   1511 إلى  مقسلة   رهم 
إآتل عية من فئة 111  رهم للحصة 

الواحد8.
من  ابتداء  سية   99  : املد8 
التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.
إلى 1ي 1ر  ف تح   : مل لية   السية 
 1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
ح تم  محلد  السيد   : التسيير 

الصدراتي.
املقر : إق مة السع  8 ب ب 4 رقم 

 41 ش رع بيروت الرب ط.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت الرقم  177 1.
272 P

 PATISSERIE BOULANGERIE
WIJDANE

SARL AU
تكوين شركة محدو 8 املسؤولية 

ذات شريك وحيد
ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع  تم   2122 نوفلبر   28 بت ريخ 
القوانين األس سية لشركة محدو 8 
وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

ب ملليزات الت لية :
الهدف :

متجر الحلوي ت مخبز8.
وآب ت جفيفة.

 ،2 1 املحل التج ري رقم   : املقر 
حي النهضة ) تل ر8.

بل   امل ل  رأس  :حد   امل ل  رأس 
قدره 111.111.11  رهم.

تدر الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملد8  محسن  الغي وي  السيد 

محدو 8.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
تل ر8  اإلبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
بت ريخ 12  يسلبر 2122 رقم السجل 
التج ري 7925 1 تحت رقم اإل1داع 

.9514
273 P

AL ATAT AL JAMIL
 الحل املسبق للشركة وتعيين 

مصفي
الع م  الجلع  ملحضر  تبع  
اإلستثي ئي املؤرخ بسال 1وم 8 نوفلبر 
 AL ATAT AL 2122 قرر شرك ء شركة

JAMIL محدو 8 املسؤولية م  1لي :
الشركة  املص  قة على حس ب ت 
املوقوفة 1وم 8 نوفلبر 2122 وكذلك 
بي ن الحس ب الخت مي 1وم 8 نوفلبر 
ونه ئي  ت م  إبراء  املسير  وميح   2122

على التسيير .
الحل املسبق للشركة ابتداء من 8 
نوفلبر 2122 وتحد1د مقر التصفية 

ب ملقر اإلآتل عي.
 CHOUAIB السيد1ن  تعيين 
 MOHAMEDو  OULED KHOYI

AYOUB  كلصفيين للشركة.
ب لسجل  تم   : الق نوني  اإل1داع 
اإلبتدائية  املحكلة  لدى  التج ري 
تحت   2122 1وم  1  يسلبر  بسال 

الرقم 41217.
 274 P

DENPASSAR CARS
الحل املسبق للشركة

 وتعيين مصفي
الع م  الجلع  ملحضر  تبع  
ف تح  1وم  بسال  املؤرخ  اإلستثي ئي 
شركة  شرك ء  قرر   2122 نوفلبر 
محدو 8   DENPASSAR CARS

املسؤولية من شريك واحد م  1لي :
الشركة  املص  قة على حس ب ت 
 2122 نوفلبر  ف تح  1وم  املوقوفة 
الخت مي 1وم  بي ن الحس ب  وكذلك 

ف تح نوفلبر 2122 وميح املسير إبراء 

ت م ونه ئي على التسيير .
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من  الحل املسبق للشركة ابتداء 

مقر  وتحد1د   2122 نوفلبر  ف تح 

التصفية ب ملقر اإلآتل عي.

 BENYOUCEF السيد  تعيين 

كلصفي    MOHAMMED ADIL

للشركة.

ب لسجل  تم   : الق نوني  اإل1داع 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  التج ري 

تحت   2122 1وم  1  يسلبر  بسال 

الرقم 41212.

 275 P

STE. PENSION AL CHARAF
SARL

21 زنقة بني مرين مراكش
رقم التقييد ب لسجل التج ري 

1298 5

إعالن عن تأسيس شكل شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

 5 م رس 2121 في مراكش تم إعدا   

الشركة  لشكل  األس �سي  الق نون 

ب ملليزات الت لية :

 PENSION AL  : الشركة  شكل 

.CHARAF SARL

مؤسسة  إ1ج ر   : الشركة  غرض 

تج رية.
زنقة   21 اإلآتل عي  املقر  عيوان 

بني مرين مراكش.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة 99 سية.

 : الشركة  رأسل ل  مبلغ 

جلس  أي  511111.11  رهم 

511111.11  رهم.

الحصص العينية : 5111 حصة.

الشخصية  الشرك ء  أسل ء 

وعي وينهم.

أحلد  موالي  الخالطي  السيد 

الس كن بتجزئة املصلو ي رقم 285 

ت ركة مراكش.

ا ريس  موالي  الخالطي  السيد 

الس كن بتجزئة اسيل 441 مراكش.

هش م  موالي  الخالطي  السيد 

 2 رقم  عري�سي  ال  زنقة  الس كن 

مراكش.

الس كية  ع ئشة  نهب ن  السيد8 

افيغي ج   2 رقم  عري�سي  ال  زنقة 

مراكش.

السيد8 الحل ري لطيفة الس كية 

زنقة ال عري�سي رقم 2 مراكش.

حجيبة  اللة  الخالطي  السيد8 

 2 رقم  عري�سي  ال  بزنقة  الس كية 

مراكش.

ف طلة  اللة  الخالطي  السيد8 

الس كية بتجزئة 1 سلين 2 رقم )5 

مراكش.

توزيع األنصبة على الشرك ء :

الخالطي  للسيد  حصة   1194

موالي أحلد.

الخالطي  للسيد  حصة   1194

موالي ا ريس.

الخالطي  للسيد  حصة   1194

موالي هش م.

12  حصة للسيد8 نهب ن ع ئشة.

الحل ري  للسيد8  حصة    12

لطيفة.

547 حصة للسيد8 الخالطي اللة 

حجيبة.

 547 حصة للسيد8 الخالطي اللة 

ف طلة.

أسل ء مسيري الشركة الشخصية 

والع ئلية وعي وينهم : السيد الخالطي 

ال  بزنقة  الس كن  هش م  موالي 

عرائ�سي افيغي ج رقم 2 مراكش.

للشركة  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب ملحكلة التج رية بلراكش بت ريخ 8) 

أكتوبر 2122 تحت عد   14146.

276 P

HASNA ASSURANCE
RC : 7495 

للشرك ء  الع م  الجلع  لقرار  تبع  

لشركة   2122 أكتوبر   (8 بت ريخ 

HASNA ASSURANCE تقرر م  1لي :

حل الشركة .

مصفية  عفيف  حسي ء  تعيين 

للشركة.

زاوية  التصفية  مك ن  تحد1د 

حسن الث ني ومحلد الخ مس شقة 

رقم ) تل ر8.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 22  يسلبر 2122 تحت عد  

.1 165 

277 P

 STE. MODERNE DE

 CONSTRUCTION ET DE

FINITION

RC : 8898 /RABAT

الغير  الع م  الجلع  لقرار  تبع  

الع  ي بت ريخ ف تح أكتوبر 2122 .

بعد  الوحيد  الشريك  قرر 

تم  الذي  إلى تقرير اإل ار8  اإلستل ع 

قراءته، والذي يشير إلى أن رأس امل ل 

مدفوع ب لك مل.

 511111 بلبلغ  امل ل  رأس  زي  8 

 رهم ليرتفع من مبلغ 511111  رهم 

إلى 1.111.111  رهم من جالل إنش ء 

إسلية  بقيلة  آد1د  سهم   5.111

111  رهم لكل منه ، من جالل  مج 

االئتل ن  لشرك ء  الج ري  الحس ب 

امليتلين إلى الشريك الوحيد، املق بلة 

ومستحقة  وس ئلة  معيية  لد1ون 

الدفع من مبلغ ثالثة مال1ين وتسعة 

م ئة ألف 511111. 

الس بق  القرار  إلعتل    نتيجة 

امل  تية  تعد1ل  املس هم  1قرر 

(الرأسل ل  و7  (املس هل ت)   6

املشترك).

تحد1ث اليظ م األس �سي.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 22  يسلبر 2122 تحت عد  

.1 16  

278 P

STE.I2INVEST
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8
 ذات شريك وحيد

برأسل ل : 11.111.11  رهم
املقر اإلآتل عي : 5) ش رع األبط ل 

الشقة 4 أكدال الرب ط
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
 5  يسلبر 2122 قد تأسست شركة 

والتي تحلل الخص ئص الت لية :
.I2INVEST : التسلية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
شريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

وحيد.
الهدف اإلآتل عي : 

أعل ل البي ء.
وموا   املوا   آليع  وبيع  شراء 

البي ء.
تقد1م الخدمة.
أعل ل مختلفة.

 11.111.11  : الشركة  رأسل ل 
 رهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 
التأسيس النه ئي.

السية امل لية : من ف تح 1ي 1ر إلى 
1   يسلبر من كل سية م  عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
املقر اإلآتل عي : 5) ش رع األبط ل 

الشقة 4 أكدال الرب ط.
التسيير  مهلة  أنيطت   : التسيير 
إلى السيد إيه ب الجوهري لفتر8 غير 

محدو 8.
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
لدى  التج ري  ب لسجل  الق نوني 
رقم  ب لرب ط  التج رية  املحكلة 

السجل التج ري 165119.
279 P

 SOCIETE SUNRISE
ELECTRIQUE

S.A.R.L
تأسيس شركة

بت ريخ عرفي  عقد   بلوآب 
 8)  يسلبر 2122 تم تأسيس شركة 

ذات امليزات الت لية:
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 SUNRISE  : التسلية 
.ELECTRIQUE S.A.R.L

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
مسؤولية محدو 8.

املقر : رقم I 261 مد1ية الوحد8 
الشطر الث ني العيون املغرب.

النش ط ت اإلآتل عية :
إنش ءات ع مة واألشغ ل املرتبطة 

به .
111.111.11  رهم   : رأسل ل 
إلى 1111 حصة، 111  رهم  قسم 

لكل واحد8.
التسيير : يعهد إلى السيد ابراهيم 

الشنيكلي.
ب ملحكلة  تم  الق نوني:  اإل1داع 
 21 بت ريخ  ب لعيون  اإلبتدائية 

 يسلبر2122 تحت رقم 575 /22.
280 P

PECHE ARIDAL
تأسيس شركة محدو 8 املسؤولية 

املحدو 8 وذات الشريك الوحيد
بت ريخ 21  يسلبر  2122 تم وضع 
ق نون ميظم لشركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدو 8 

وذات املليزات الت لية :

التسلية : PECHE ARIDAL ذات 
الشريك  وذات  املحدو 8  املسؤولية 

الوحيد.
الطري  السلك  بيع   : الهدف 

ب لجللة والتقسيط.
الصيد البحري بلختلف أشك له.

االستيرا  والتصد1ر.
تج ر8 األسل ك الطرية واملجلد8.

بيع وشراء األسل ك.
مختلف  وتصد1ر  استيرا  

امليتج ت البحرية.
الرأسل ل : حد  في مبلغ 111.111 
حصة من   1111 إلى   رهم مقسلة 
111.11  رهم للواحد8 موزعة  فئة 

ك متي :
 1111 زبيد8  الكيت وي  السيد8 

حصة.
حي ك بلدو زنقة   : املقر اإلآتل عي 

بني مالل رقم 9 العيون.

تسير من طرف السيد8   : اإل ار8 

الكيت وي زبيد8 ملد8 غير محد 8.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
الضبط ب ملحكلة اإلبتدائية ب لعيون 

تحت رقم   2122 21  يسلبر  بت ريخ 

.44175

281 P

SOCIETE KMA AGRI
S.A.R.L

تغيير شركة
 سجل  تج ري رقم 811 4

التغيير  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ب ملليزات الت لية :

 51 بيع  الشركة  حصص  بيع 

س لك  احلد  السيد  من  حصة 

لوم نب 111  رهم للحصة إلى السيد 

امب رك موعلي.

احلد  السيد  من  حصة   51 بيع 

س لك لوم نب 111  رهم للحصة إلى 

السيد علي مس عد.

السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 

احلد س لك لوم نب.

ب ملحكلة  تم  الق نوني:  اإل1داع 

 28 بت ريخ  ب لعيون  اإلبتدائية 

 يسلبر2122 تحت رقم 651 /22.

282 P

STE. IMRIKLIE VISION
S.A.R.L A.U

رأسل له  : 111111.11  رهم

وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي 

الفيالت بو ون رقم آلعة فم الوا  
العيون

تعد1ل ق نوني
اإلستثي ئي  القرار  بلقت�سى 

6)  يسلبر  بت ريح  للشريك الوحيد 

2122 تم التعد1ل الت لي :

احلد  سيدي  السيد  تعيين 

مع  للشركة،  آد1د  كلسير  األغجر 

ملد8  وذلك  الوحيد  إمض ئه  اعتل   

غير محدو 8.

تحيين الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني:  اإل1داع  تم 
بت ريخ  ب لعيون   اإلبتدائية 
رقم  تحت  28  يسلبر2122 

.22/ 847
283 P

S.J PECHE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 CAPITAL SOCIAL : 111.111.11

DS
 SEGE SOCIAL : ZONE

 INDUSTRIELLE MASSIRA 2 N°
48 DAKHLA
RC : 2141 

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
5  يسلبر  بت رخ  اإلستثي ئي امليعقد 

2122، تم تقرير م  1لي:
استق لة السيد سعيد العدراوي 

من تسيير الشركة.
تعيين السيدآوا  رحل ن كلسير 

للشركة ملد8  غير محد 8.
ب ملحكلة  الق نوني:  اإل1داع  تم 
بت ريخ  ب لداجلة  اإلبتدائية 
رقم  تحت   2122  2  يسلبر 

.2224/2122
284 P

 PISCINES POLYSTER
PRODUCTION MAROC

SARL AU
PAR ABREVIATION PPPM

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
بشريك وحيد

رأسل له  : 11.111 .1  رهم
مقره  اإلآتل عي : 55 ش رع 
الزرقطوني الط بق ) حي 
املستشفي ت الدارالبيض ء

بلقت�سى قرار ميبثق عن الشريك 
 2122 ف تح  يسلبر  بت ريخ  الوحيد 

تقرر  م  1لي :
التصفية  على  املص  قة  تلت 
عليه   والتشطيب  للشركة  الت مة 

ابتداء  من ت ريخه.

 ANNAB السيد  إبراء  تم 
NOUREDDINE كلصفي للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني:  اإل1داع  تم 
1وم ب لدارالبيض ء   التج رية 
رقم  تحت   2122 28  يسلبر   

.484 15
بي ن مختصر

285 P

BEST ONE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 مع 

الشريك الوحيد
برأسل ل : 4.111.111  رهم

املقره الرئي�سي : حي عين السبع 
القط ع الصي عي الشرقي تجزئة 

B-15
بلوآب قرار الجلع الع م امليعقد 
في 6 1وليو 2121 قرر الشرك ء م  1لي :

تفويت 41 ألف حصة مللوك:
 SALOMON PIERRE للسيد 

. SIBONY
.MAIR ABEHSERA السيد ص لح
اليظ م  من   7 امل  8  تعد1ل  تم 

األس �سي وفق  لذلك.
ب ملحكلة  الق نوني:  اإل1داع  تم 
رقم  تحت  ب لدارالبيض ء  التج رية 

849228 في 6  يسلبر 2122.
286 P

STE KHATTABI PROMO
SARL A.U

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
21  يسلبر  بت ريخ  ب لدارالبيض ء 
2122 تم تأسيس شركة ب ملواصف ت 

الت لية:
ش رع رح ل    1  : املقر اإلآتل عي 
 5 الشقة  الث ني  الط بق  املسكيني 

الدارالبيض ء.
الهدف اإلآتل عي : 

اإلنع ش العق ري والقي م بجليع 
أعل ل البي ء املختلفة.

ذات  شركة  الق نوني:  الشكل 
ب لشريك  املحدو 8  املسؤولية 

الوحيد.



619 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

الرأسل ل : 111.111.11  رهم.

بيداو   السيد   : الحصص 

الخط بي 1111 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد بيداو  

الوطيية  للبط قة  الح مل  الخط بي 

رقم BH551654 مسيرا للشركة ملد8 

غير محد 8.

من  تبتدئ   : اإلآتل عية  السية 

ف تح 1ي 1ر إلى 1   يسلبر.

املد8 : تم تحد1ده  في 99 سية.

اإل1داع  تم  الق نوني:  اإل1داع 

التج رية  ب ملحكلة  الق نوني 

27  يسلبر  بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

والسجل   851 69 تحت رقم   2122

التج ري رقم  56664.
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TKG IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 8  

بشريك واحد

رأسل ل الشركة : 111.111  رهم

املقر اإلآتل عي : زنقة سلية إق مة 

شهرزا    الط بق 5 الرقم 22 

اليخيل الدارالبيض ء 

السجل التج ري :6141 5

رفع رأسل ل الشركة 
اإلستثي ئي  الع م  الجلع  قرر 

بت ريخ    TKG IMMOBILIER لشركة 

6) نوفلبر 2122 امتي :

طريق  عن  امل ل  رأس  زي  8  

من  ليصبح  العينية  املس هلة 

  14.211.111 إلى  111111  رهم 

  .141.111 جلق  جالل  من   رهم 

سهم آد1د بقيلة إسلية 111  رهم 

للسهم.

من اليظ م  و7   6 تعد1ل البيد1ن 

األس �سي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  ب لدارالبيض ء  التج رية 

 يسلبر 2122 تحت رقم 57))85.
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SPORT STRATEGIE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك واحد
رأسل ل الشركة : 111.   رهم

املقر اإلآتل عي :   زنقة أ1ت أورير 
الط بق 2 بوركون الدرالبيض ء

تغيير تسلية الشركة 
تغيير نش ط الشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 2 بت ريخ    SPORT STRATEGIE

أغسطس 2122 امتي :
 SPORT الشركة  إسم  تغيير 
الشركة  إسم  لتحلل   STRATEGIE
من  اعتب را   MAGNETOMEDIA

اليوم.
ليصبح  الشركة  نش ط  تغيير 

ك متي :
التج ر8 اإللكترونية.

إنش ء املواقع إللكترونية.
تطوير التطبيق ت.

نظم  واستش رات  تدريب 
املعلوم ت.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  ب لدارالبيض ء  التج رية 
 85((56 رقم  تحت   2122  يسلبر 
التج ري  ب لسجل  مسجلة  الشركة 

تحت رقم 415211.
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LAPROPHAN SA
  7-  8 CALIFORNIE

 GARDEN LA COLLINE II RDC
CASABLANCA

السجل التج ري : 16499
بي ءا على محضر مداوالت الجلع 
 9 بت ريخ  للشركة  اإلستثي ئي  الع م 

 يسلبر 2122، تقرر م  1لي :
املقترح  اإلندم ج  على  املوافقة 

.PROMINDUS ب ستيع ب شركة
بلبلغ  الشركة  م ل  رأس  زي  8 
من  لينتقل  1.111 5.1  رهم 
71.111.111  رهم إلى 1.111 75.1 

 رهم.
اإلندم ج  إتل م  على  املص  قة 
عن طريق استيع ب الشركة لشركة 

. PROMINDUS

حل  على  املص  قة 
PROMINDUS  ون تصفية.

أصول  تحويل  على  املص  قة 
.PROMINDUS الشركة إلى شركة
تعد1ل اليظ م األس �سي للشركة.

املحكلة  في  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 في  ب لدارالبيض ء  التج رية 

 يسلبر 2122 تحت رقم 795)85.
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STE. PROMINDUS
SARL

82 ش رع ابن بطوطة الدارالبيض ء
سجل تج ري : 1911 

الع م  الجلع  أحك م  بلوآب 
9  يسلبر  اإلستثي ئي للشركة بت ريخ 

2122 قرر شرك ء الشركة م  1لي :
املوافقة على مشروع االستيع ب 
شركة  قبل  من  للشركة  االندم جي 

.LAPROPHAN
املص  قة على إتل م علليةالدمج 
شركة  استيع ب  طريق  عن 
LAPROPHAN لشركة برومييدوس.

املص  قة على حل الشركة  ون 
تصفية.

أصول  تحويل  على  املص  قة 
شركة  إلى   PROMINDUS للشركة 

.LAPROPHAN
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم   
 26 بت ريخ  ب لدارالبيض ء  التج رية 

 يسلبر 2122 تحت رقم 799)85.
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LAXMI HOLDING
SARL

ش رع املسير8 ش رع 6 أكتوبر رقم6 
الط بق   شقة   الدارالبيض ء

السجل التج ري: 1419 4
الع م  الجلع  محضر  على  بي ءا 
9  يسلبر  اإلستثي ئي للشركة بت ريخ 
بشكل  الشركة  شرك ء  قرر   2122

ج ص :
املقترب  االندم ج  على  املوافقة 
شركة  قبل  من  الشركة  ب ستيع ب 

.NERUS HOLDING

اإلندم ج  حقوق  على  املص  قة 
 LAXMI HOLDING شركة  عللية 

.NERUS إلى شركة
املص  قة على حل الشركة  ون 

تصفية.
الش مل  التحويل  على  املص  قة 
 LAXMI شركة  ألصول  الع لمي 
 NERUS شركة  إلى   HOLDING

.HOLDING
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  ب لدارالبيض ء  التج رية 

 يسلبر 2122 برقم 798)85.
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STE.NERUS HOLDING
شركة بأسهم مبسطة

رأس امل ل : 11.111  رهم
املقر الرئي�سي : 46 ش رع الزرقطوني 

الط بق الث لث شقة رقم 6 
الدارالبيض ء (املغرب)

السجل التج ري : 185  5
بي ءا على محضر مداوالت الجلع 
بت ريخ للشركة  اإلستثي ئي   الع م 

 9  يسلبر 2122، تقرر م  1لي :
املقترح  اإلندم ج  على  املوافقة 

.LAXMI HOLDING لشركة
زي  8 رأس م ل الشركة بلبلغ 211 
إلى  11.111  رهم  من  ليرتفع   رهم 

11.211  رهم.
اإلندم ج  إتل م  على  املص  قة 
عن طريق استيع ب الشركة لشركة 

. LAXMI HOLDING
 LAXMI املص  قة على حل شركة

HOLDING بدون تصفية.
الع لمي  التحويل  على  املص  قة 
 LAXMI HOLDING شركة  ألصول 

إلى الشركة.
تعد1ل الق نون األس �سي للشركة 

وفق  لذلك.
األس �سي  الق نون  على  املص  قة 

الجد1د للشركة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 في  ب لدارالبيض ء  التج رية 

 يسلبر 2122 تحت رقم 796)85.
293 P
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NICE CLIK
SARL AU

ن يس كليك ش.م.م.ش.و

الرأسل ل اإلآتل عي : 11.111.11 

 رهم

املقر اإلآتل عي : أمل ) ج5 رقم 126 

الرب ط

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

قرر   2122 نوفلبر   8 بت ريح  املؤرخ 

الشريك الوحيد لشركة ن يس كليك 

 NICE CLIK SARL AU ش.م.م.ش.و 

م  1لي :

تفويت الحصص اإلآتل عية.

 111 بقيلة  حصة   111 تفويت 

من رأس   111.11  رهم لكل واحد8 

امل ل امل لك السيد مصطفى الري حي 

في شركة ن يس كليك ش.م.م.ش.و و

NICE CLIK SARL AU كله  إلى :

السيد سليل ن الزعيم الذي قبل 

111 حصة في رأس م ل نيس كليك 

.NICE CLIK SARL AU ش.م.م.ش.و

السيد  الس بق  املسير  استق لة 

السيد  وتعيين  الري حي  مصطفى 

سليل ن الزعيم مسير آد1د، ح مل 

.A147147 للبط قة الوطيية رقم

من   6,7et املوا   4   تعد1ل 

اليظ م األس �سي.

بكت بة   : الق نوني  اإل1داع  تم 

ب ملحكلة التج رية ب لرب ط  الضبط  

تحت رقم   2122 28  يسلبر  بت ريخ 

.1 176 
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شركة سانتا كروز
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد

ذات رأسل ل : 11.111.11  رهم

املقر اإلآتل عي : قيس رية الرحلة 
رقم 45 ش رع أ1ت ب ه  إنزك ن

الع م  الجلع  قرار  بلقت�سى 

اإلستثي ئي املؤرخ في 28 نوفلبر 2122 

لشركة س نت  كروز تم املص  قة على 

م  1لي :

إآتل عية  حصة   (75) توفيت 

ابراهيم  رشدي  للسيد  املللوكة 
حصة   (25) رشيد  أوبلعيد   للسيد 

واملعلم  للسيد8  املللوكة  إآتل عية 

ع ئشة للسيد أوبلعيد رشيد.

التفويت  عللي ت  على  املص  قة 

الشريك  انضل م  على  واملوافقة 

الجد1د أوبلعيد رشيد.

رشيد  أوبلعيد  السيد  تعيين 

للشركة بعد استق لة  كلسير آد1د  

املسير الس بق السيد رشدي ابراهيم.
الق نون  من   7،6 البيو   تغيير 

األس �سي.

أسئلة مختلفة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط ب ملحكلة اإلبتدائية بإنزك ن 

تحت رقم   2122 28  يسلبر  بت ريخ 

.2578
بلث بة مقتطف وبي ن

املسير
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عقد تسيير الصل تجاري حر
حرر  عرفي  حر  عقد  بلقت�سى 

تم   ،2122 22  يسلبر  ب لصوير8 في 

ذات  تج ري  ألصل  حر  تسيير  عقد 

املليزات الت لية :
عقد التسيير الحر الصل التج ري 

بين :

شركة GROUPE TAROS امللثلة 

من طرف السيد براهيم مزي ن اواللن 

ميحت عقد تسيير الصل تج ري حر 

للسيد ابراهيم مزي ن اواللن والسيد 

كريم اواللن.

بلقت�سى هذا العقد ابرم الطرفين 
التج ري  ألصل  الحر  التسيير  عقد 
السق لة  زنقة   12 برقم  الك ئن 

الصوير8.
التج ري  ب لسجل  املسجل 

ب ملحكلة االبتدائية ب لصوير8 تحت 
رقم 5121 السجل التحليلي.

: حد ت مد8 هذا العقد في  املد8 

نوفلبر  ف تح  من  ابتدائ  سيوات    

2122، ق بلة للتجد1د.

الكراء :
على  الطرفين  بين  االتف ق  تم 
 5111 بلبلغ  شهرية  كرائية  سومة 

 رهم.
وقد تم اإل1داع بلحكلة االبتدائية 
في28  يسلبر  الصوير8  بلد1ية 

2122، تحت رقم 6 .
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سود فضاء البيان
الراسل ل االآتل عي : 511.111 

 رهم
املقر االآتل عي : رقم 25- 2 بلوك 

س حي الهدى، أك  1ر
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
لشركة   2122 21  يسلبر  املؤرخ في 

سو  فض ء البي ن، تم تقرير م  1لي :
املص  قة على الزي  8 في الراسل ل 
21.111   رهم  بقيلة  االآتل عي 
إلى  511.111  رهم  من  لينتقل 
من  ب لخصم  821.111  رهم 
االحتي طي الخ ص املسمى »احتي طي 
الذي تم  الخ ص لزي  8 راس امل ل« 
الع م  الجلع  قرار  عبر  تخصيصه 
5)  يسلبر  1وم  في  امليعقد  الع  ي 

.2122
تعد1ل الق نون االس �سي للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
بأك  1ر  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2122 8)  يسلبر  1وم 

.11986 
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BOUAD NEGOCE
SARL AU

DISSOLUTION
االستثي ئي  الع م  للجلع  طبق  
للشركة  االآتل عي  ب ملقر  تم  الذي 
وحيد  لشريك  املسؤولية  محدو 8 

.BOUAD NEGOCE SARL AU
قرر م  1لي :

انحالل الشركة.
تعيين املصفي ابراهيم ا1ت بوع   
رقم   12 بحي موالي اسل عيل قط ع 

668، سال.

ب لعيوان  حد   التصفية  مقر 

الت لية حي موالي اسل عيل قط ع 12 
رقم 668 سال.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

29  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 
2122، رقم 1848 1.
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 STE SECURITE ID
TECHNOLOGIE MAROC

SARL
في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
5) نوفلبر 2122، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ب لخص ئص 

الت لية :
 STE SECURITE ID  : التسلية 

.TECHNOLOGIE MAROC
111.111  رهم،   : م ل  راس 

مقسلة على 1111 حصة.
عيوان الشركة : 6 ش رع ض 1ة عوا 

الط بق )، الرقم 5 أكدال، الرب ط.
التج ر8،   : املؤسسة  هدف 
االستيرا   اللوآستية،  الخدم ت 
تكيولوآي   أمن  نظ م  والتصد1ر، 

املعلوم ت.
س ق،  اله  ي  عبد   : املسيرون 

مرو8 س ق.
الضريبة املهيية : 9 1 2571.

السجل التج ري رقم : 164697.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع 
التج رية ب لرب ط تحت رقم 164697 

بت ريخ  1  يسلبر 2122.
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AU FIL DU TEMPS
رشكة ذات املسؤولية املحدودة

تصفية الشركة
الع م  الجلع  قرار  بلقت�سى 
سبتلبر   5 في  املؤرخ  االستثي ئي 

2122، تم اتخ   القرارات الت لية :
النه ئي  واإلغالق  التصفية 

للشركة.
املوافقة على تقرير املصفي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 ،2122 29  يسلبر  التج رية بت ريخ 

تحت رقم 11116.

300 P
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COMPTOIR AGRICOLE 

AL MAAMOURA 

امليعقد  اإل ار8  محضر  إثر  على 

لشركة   2122 12  يسلبر  1وم 

 COMPTOIR AGRICOLE AL

ذات  شركة   ،MAAMOURA

واحد،  بشريك  املحدو 8  املسؤولية 

ومقره   111.111  رهم،  رأسل له  

الط بق   ،15 رقم   : ب  االآتل عي 

عالل  سيدي  تيفلت،  السفلي، 

البحراوي تقرر م  1لي :

مش ريع  إنج ز   : النش ط  اض فة 

الري.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط ب ملحكلة االبتدائية بتيفلت 

بت ريخ 26  يسلبر 2122، تحت رقم 

.558
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 YAMAHA MOTOR

 CASABLANCA

COORDINATION CENTER

فرع

املقر االآتل عي : 7 زنقة مولي ر، 

الدار البيض ء، املغرب

رقم السجل التج ري : 9669))

بلقت�سى قرار بت ريخ 1  أغسطس 

لرئيس مجلس إ ار8 الشركة   ،2122

 YAMAHA MOTOR CO., LTD

 YAMAHA شركة مس هلة ذات الفرع

 MOTOR CASABLANCA

 COORDINATION CENTER

ب لدار  التج ري  السجل  في  مسجل 

على  تقرر   ،((9669 رقم  البيض ء 

وآه الخصوص م  1لي :

 YAMAHA مكتب  إغالق 

 MOTOR COORDINATION

من  اعتب را  بشلل  ائم   CENTER

ف تح أكتوبر 2122.

إنه ء وظ ئف السيد8 إمي كوميكو 
 YAMAHA MOTOR بصفته  مد1ر8 
COORDINATION CENTE وب لت لي 
الي تفويض قد ميحته هذه األجير8 
للسيد بونيال فيليب الذي 1تم أ1ض  
إلغ ءه تلق ئي ، كل ذلك ميذ 1وم ف تح 

أكتوبر 2122.
ك نتين  ريتش ر   السيد  تعيين 
  1 في  ولد  كيدي  مواطن   وغالس 
1ي 1ر  197، وعيوانه املنهي في شركة 
الك ئن مقره  في  التليمي ومش ركوه 
نقة 49 أحلد برك ت الط بق األر�سي 
البيض ء،  الدار   21.111 رقم  ، 
املغرب، وح مل لجواز السفر الكيدي 
للشركة  كوكيل   AG694588 رقم 
ذلك  في  بل   الصالحي ت،  بك مل 
القرارات  التفويض والتيفيذ  سلطة 
اعتب را  املغرب،  في  أعاله  املذكور8 
وحتى   ،2122 أغسطس    1 من 1وم 
االنته ء من آليع االآراءات املذكور8.
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 ADDITIFS AND MORTARS
NEW GENERATION

AMNG
SARL

تغييرات مختلفة
الع م  الجلع  مداوالت  إثر  على 
االستثي ئي امليعقد بت ريخ 9)  يسلبر 
شركة  مس هلو  قرر   ،2122
 ADDITIFS AND MORTARS NEW
GENERATION AMNG، التي 1وآد 
ش رع أنوال  مقره  االآتل عي ب  2 
اق مة فلوري مكتب رقم 14 ميلوز8 

القييطر8.
استق لة   : الشركة  مسير  تغيير 
السيد8 ف طلة بح ج وتعيين مسير 

آد1د الجياللي لغل ري.
تغيير القوانين االس سية للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 
رقم  تحت   ،2122 27  يسلبر 

.65191
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شركة كولدن بريد
ش م م ش و

ش رع 1وسف ابن ت شفين، رقم 58 
مكرر، حي الشيخ املفضل

 سال
للشريك  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2122 7  يسلبر  بت ريخ  الوحيد 
8  يسلبر  املسجلة في الرب ط بت ريخ 
االس �سي  الق نون  وضع  تم   ،2122
محدو 8  مسؤولية  ذات  لشركة 

ب ملليزات الت لية :
بريد«  »كولدن  شركة   : التسلية 

شركة م م ذات ش و.
: ش رع 1وسف ابن  املقر التج ري 
حي الشيخ  مكرر،   58 رقم  ت شفين، 

املفضل، سال.
املوضوع : ع لم الجل ل والتز1ين.

حل م مغربي وتركي.
من  ابتداءا  سية   99  : املد8 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد8 الروكي سكيية.
111.111  رهم   : الرأسل ل 

موزعة بين الشرك ء كل  1لي :
 1111 سكيية  الروكي  السيد8 

حصة.
املجلوع : 1111 حصة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
بسال،  االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
بت ريخ 28  يسلبر 2122، تحت رقم 

.41248
304 P

انترفيد م روك

 27، ش رع محلد الخ مس، الدار البيض ء

STE EAUX DE MARSEILLE-
MAROC

شركة مس هلة
رأسل له  : 7.714.111  رهم

املقر الرئيس : الرب ط، فيال سلمى، 
زنقة ابن مطهر، ش رع محلد 
الس  س (س بق  طريق زعير)،

كلم 4.7

السجل التج ري عد  :  49.17

الع  ي  غير  الع م  الجلع  إن 
قرر   ،14.19.2122 بت ريخ  امليعقد 

استلرار الشركة رغم ضي غ أكثر من 
4/  رأس امل ل.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 22 نوفلبر 2122.
عن موآز وإش ر8

305 P

انترفيد م روك
 27، ش رع محلد الخ مس، الدار البيض ء

 STE OFFICE FIDUCIAIRE
 D’EXPERTISES ET DE
CONTROLE - OFFEC
شركة مس هلة محدو 8

رأسل له  : 111.111  رهم
املقر الرئيس : الدار البيض ء،  27 

ش رع محلد الخ مس
السجل التج ري عد  : 24.629

االستثي ئي  الع م  الجلع  قرر 
 ،2122 نوفلبر   2 بت ريخ  امليعقد 
إغالق تصفية الشركة وب لت لي شطبه  

من السجل التج ري.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 ،2122 نوفلبر   28 بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 847999.
عن موآز وإش ر8

306 P

انترفيد م روك
 27، ش رع محلد الخ مس، الدار البيض ء

 STE  VIGIPROM
شركة مس هلة محدو 8 بشريك 

وحيد
رأسل له  : 111.111  رهم

املقر الرئيس : الدار البيض ء، 62 
ش رع عقبة بن ن فع

السجل التج ري عد  : 456.911
  1 بت ريخ  الوحيد  الشريك  قرر 
املسير  تعيين  تجد1د   ،2122 1ونيو 
غير املس هم  السيد عص م الكطيوي 

وذلك ملد8 سية.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
البيض ء بت ريخ  2 أغسطس 2122، 

تحت رقم 5271 8.
عن موآز وإش ر8

307 P
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شركة انترستيس
ش م م ذات شريك وحيد

تأسيس شركة محدو 8 املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بلقت�سى عقد عرفي حرر ب لدار 
تم   ،2122 م ي   26 بت ريخ  البيض ء 
وضع ق نون ميظلم لشركة محدو 8 
وحيد،  شريك  ذات  املسؤولية 

املليزات امتية :
التسلية : انترستيس ش م م ذات 

شريك وحيد.
الهدف : الشركة من أهدافه  :

آليع  واستغالل  وبيع  اقتي ء 
الحضرية  وامللتلك ت  العق رات 

والقروية.
من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 
التأسيس النه ئي للشركة إال في ح لة 
التلد1د، أو الحل املسبق امليصوص 
الق نون  ضلن  أو  ق نون   عليه  

األس �سي.
الرأسل ل   : االآتل عي  الراسل ل 
حد  في مبلغ 111.111  رهم مقسلة 
إلى 1111 حصة من فئة 111  رهم 

للواحد8.
املقر االآتل عي   : املقر االآتل عي 
للشركة ب لدار البيض ء، عين الشق، 
 ،2 الكولين  تجزئة  معروف،  سيدي 

قطعة رقم 5.
أسل ء  السيد8   : الشرك ء 
البيض ء  ب لدار  الق طية  بنسليل ن، 
ش رع مكة إق مة ك ليفورني ، رقم 11 
الوطيية  التعريف  لبط قة  والح مل 

.A 54621 رقم
أسيدت  التسيير  مهلة   : التسيير 

إلى :
بنسليل ن،  أسل ء  السيد8 
مكة  ش رع  البيض ء  ب لدار  الق طية 
والح ملة   11 رقم  إق مة ك ليفورني ، 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.A 54621
غير  ملد8  وذلك  للشركة  كلسير8 

محد 8.
األرب ح  من   : األرب ح  تقسيم 
لتكوين   %5 تخصم  الص فية، 
االحتي ط الق نوني، ط مل  أنه أقل من 

عشر الراسل ل.

بكت بة  تم  الق نوني  اإل1داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

21  يسلبر  بت ريخ  البيض ء  ب لدار 

للسجل   249965 تحت رقم   ،2111

التحليلي.
بلث بة مقتطف وبي ن

308 P

 OCP FERTINAGRO

ADVANCED SOLUTIONS
شركة مس هلة

راسل له  : 98.474.211 

مقره  االآتل عي : 4-2، زنقة 

األبط ل، حي الراحة، الدار البيض ء

السجل التج ري رقم 1.847 4

الزي  8 في رأسل ل الشركة
تعد1ل الفصلين 7 و8 من اليظ م 

االس �سي للشركة
بلقت�سى محضر الجلعية الع مة 

غير الع  1ة امليعقد8 بت ريخ 24 1ونيو 

بشركة  املس هلون  قرر   ،2122

 OCP FERTINAGRO ADVANCED

الزي  8 في الرأسل ل   ،SOLUTIONS

 228.474.211 بلبلغ  االآتل عي 

 رهم عن طريق إصدار 2.284.742 

قدره   اسلية  بقيلة  آد1دا  سهل  

سيتم  الواحد،  للسهم  111  رهم 

أو  الح ل  اقت�سى  إن  نقدا  تحريره  

نقدا مع إ م ج الد1ون.

 7 في  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

ع 1ن مجلس اإل ار8   ،2122 نوفلبر 

م  1لي :

املبلغ  بتحرير  ق مت   OCP أن 

71 .1.142 سهل   االآل لي املقدر في 

مكتتب  من طرفه، أي 7.111 114.2 

حصص  تقد1م  طريق  عن   رهم 

نقد1ة.

 FERTINAGRO BIOTECH وأن 

اإلآل لي  املبلغ  بتحرير  ق مت   S L

مكتتب   سهل    1.142. 71 في  املقدر 

7.111 114.2  رهم  أي  طرفه  من 

عن طريق إ م ج الد1ون املسجلة في 

الحس ب الج ري لللس هم وقدا.

الزي  8  فإن  لذلك  وتبع   وبأنه 
بلبلغ  االآتل عي  الرأسل ل  في 
من  لرفعه  228.474.211  رهم 
مبلغ  إلى  171.111.111  رهم 
98.474.211   رهم قد تم إنج زه  

بصفة نه ئية.
كذلك  اإل ار8  مجلس  ع 1ن  كل  
من  و8   7 التعد1ل املق بل للفصلين 

اليظ م األس �سي للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 ،2122 27  يسلبر  بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 851921.
309 P

SGERPA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

(في طور التصفية)
مقره  االآتل عي : زنقة 8  رقم )) 

حي البر1د ح ي م الرب ط
رقم السجل التج ري :  14897

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 2  يسلبر 2122، تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  الشركة 
 111.111 راسل له   مبلغ   SGERPA
 رهم وعيوان مقره  االآتل عي رقم 
حي البر1ج ح ي م   (( رقم    8 زنقة 
نتيجة لعدم امتالك  الرب ط املغرب، 

الشركة للسيولة الك فية.
وحد  مقر التصفية بزنقة 8  رقم 

)) حي البر1د ح ي م الرب ط املغرب.
وعينت :

وعيوانه   بوكيو  كريلة  السيد8 
حي الريج ح ي م   (( رقم    8 زنقة   :

الرب ط، املغرب كلصفية للشركة.
وعيد االقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 ومحل تبليغ العقو  والوث ئق 
املتعلقة ب لتصفية إلى العيوان زنقة 
8  رقم )) حي البر1د ح ي م الرب ط، 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122، تحت رقم 1911 1.
310 P

شركة ليل ياد
شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل له  : 111.111  رهم

العيوان : رقم 57 ش رع فرنس  

أكدال، الرب ط

وقف نش ط الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ب لرب ط   2122 أغسطس    1 بت ريخ 

   1 ليل  لشركة  الع م  الجلع  اتفق 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 1قدر 
111.111  رهم ويوآد  راسل له  ب 

 : الت لي  ب لعيوان  االآتل عي  مقره  
رقم 57 ش رع فرنس  أكدال الرب ط.

تصفية الشركة.

الس بق  الحل  الع م  الجلع  قرر 

ألوانه لشركة ليل 1  .

تعيين مأمور التصفية.

تقرير  على  الع م  الجلع  ص  ق 

مأمور لتصفية شركة »ليل 1  «.

السيد الغرب وي كريم.

مقر التصفية.

قرر الجلع الع م املقر االآتل عي 

محال لتصفية الشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 28  يسلبر 2122، تحت رقم 

.1 1761

311 P

ASSIST HOME
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

11.111  رهم

املقر االآتل عي : 1  شقة 8 زنقة 

موالي احلد لوكيلي حس ن الرب ط

حل الشركة
تبع  مل  آ ء في محضر الجلع الع م 

6)  يسلبر  االستثي ئي امليعقد بت رخ 

2122، تقرر م  1لي :

الع لي  عبد  السيد  املصفي 

للتقرير  االستل ع  بعد  الي صري، 

حول آليع عللي ت التصفية فلقد 

وافق حول التقرير وكذلك الحس ب 

النه ئي للتصفية.
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الجلع  قرر  فقد  سبق،  مل   تبع  

الصالحي ت  آليع  ميح  الع م 

لللصفي كي 1يهي مسطر8 التصفية 

شقة    1 االآتل عي  مقره   الشركة 
زنقة موالي احلد لوكيلي حس ن،   8

الرب ط.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

29  يسلبر  في  ب لرب ط  التج رية 

2122، تحت رقم 1898 1.
هذا بلث بة مقتطف وبي ن

312 P

ك بيط لي 

25، ش رع شجر8 القدس، قط ع 9)، بلوك س، 

حي الري ض، الرب ط

 AFRICA CONSULTING

NETWORK
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات لشريك الوحيد

تحرير  تم  عرفي،  عقد  بلقت�سى 

ذات  لشركة  االس �سي  الق نون 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد، له  الخ صي ت الت لية :

 AFRICA  : التسلية 

CONSULTING NETWORK

.SARL AU

: تصليم وتطوير وإنت ج  املوضوع 

وتسويق أنظلة الكلبيوتر (برمجي ت 

وأنظلة إ ار8 قواعد البي ن ت) الخ.....

1وم  من  ابتداء  سية   99  : املد8 

تسجيله  ب لسجل التج ري.
املقر : 5، زنقة  رع ، إق مة ف طلة 

الزهر8، شقة رقم 5، أكدال، الرب ط، 

الشريك الوحيد :

بولو  ك نو  زكري س  فرانسيسكو 

الح مل لجواز  حصة،   111 1للك   :

.XDC417462 السفر رقم
 11.111 في  محدو    : امل ل  راس 

 رهم.

املسير الوحيد :

بولو  ك نو  زكري س  فرانسيسكو 

لجواز  الح مل  حصة،   111 1للك 

.WDC417462 السفر رقم

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  يسلبر  1وم  ب لرب ط  التج رية 

2122، تحت رقم 1827 1.
313 P

ABF FRIGO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
 LOT 21 AV : مقره  االآتل عي

 MED ZERKTOUNI APPT 5 HAY
NAHDA TEMARA MAROC
رقم السجل التج ري : 2641 1

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تم   ،2122 في  1  يسلبر  املؤرخ 

اتخ ذ القرارات الت لية :
سعد  الس  8  حصص  تفويت 
حصة وانوار بيبراهيم   511 بيبراهيم 
 111 بيبراهيم  وغيته  حصة   111
حصة   111 بيبراهيم  وليي   حصة 
حصة،   111 بلفقي  وف طلة الزهراء 
تصبح  وعليه  بيبراهيم  ا1ة  لألنسة 
 911 ل  م لكة  بيبراهيم  ا1ة  االنسة 
القد1لة  حصة آد1د8 زائد حصته  

املتكونة من 111 حصة.
االستيرا   نش ط  استق لة 

والتصد1ر ألنشطة الشركة.
ليصبح  الق نوني  الشكل  تبد1ل 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

ب لشريك الوحيد.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  يسلبر  االبتدائية بتل ر8 بت ريخ 

2122، تحت رقم 9614.
314 P

STE KARRAMVET
شركة ذات مسؤولية محدو 8

رأسل ال : 111.111  رهم
مقره  االآتل عي : 26 زنقة غ ندي، 
 ،A بلوك ،I إق مة ري ض األندلس

مكتب رقم 7، القيطير8
الحل املبكر للشركة

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
6)  يسلبر  بت ريخ  الع  ي  الغير 
24  يسلبر  بت ريخ  ومسجل   ،2122
 ،KARRAMVET SARL 2122 لشركة

تقرر م  1لي :

املبكر  الحل  على  املص  قة 

للشركة.

زينب،  كرام  السيد8  تعيين 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

مصفية  بصفته    G262826 رقم 

للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحد1د 

بلقره  االآتل عي أعاله.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 9 855 رقم  ب لقييطر8  االبتدائية 

بت ريخ 28  يسلبر 2122.

315 P

STE SBAITI CAR
ش ذ م م ذات شريك وحيد

تحويل املقر االآتل عي للشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلتق�سى 

ب لقييطر8 1وم 6)  يسلبر 2122، تم 

تحد1د م  1لي تبع  لللحضر.

املقر  إلى  االآتل عي  املقر  تحويل 

ه رون  حي   21 ب  الك ئن  الجد1د 

مكتب اريج  إق مة  ميلوزا   الرشيد 

 رقم ) القييطر8.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

ب لقييطر8 بت ريخ 26  يسلبر 2122، 

تحت رقم 817 9.
للضبط والنشر

316 P

CLIMLAGHZAOUI
ش ذ م م شريك وحيد

حل الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقضتى 

تم   ،2122 8  يسلبر  القييطر8 1وم 

تحد1د م  1لي تبع  لللحضر.

انحالل مسبق للشركة.

ميير  السيد   : املصفي  تسلية 

لغزاوي.

 : التصفية  فيه  تلت  الذي  املقر 

 2 زنقة محلد القوري محل رقم   4

القييطر8.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

ب لقييطر8 بت ريخ 28  يسلبر 2122، 

تحت رقم 846 9.
للضبط والنشر

317 P

HOUSE COMPANY
ش ذ م م

تأسيس
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بت ريخ امليعقد  االعتي  ي   الغير 

الشرك ء قرر   ،2122 نوفلبر   22   

 م  1لي :

إقرار إراثة الراحلة جي تة عطواني 

واملوافقة على ورثته  كشرك ء آد .

بلعظيم  ف طلة  السيد8  تسلية 

مسير8 للشركة وإعط ئه  حق التوقيع.

تحيين الق نون األس �سي للشركة.

اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 

الضبط  كت بة  لدى  الق نوني 

ب ملحكلة االبتدائية ب لقييطر8 بت ريخ 

26  يسلبر 2122 تحت رقم 5252.
من أآل املستخرج واإلش ر8

318 P

 CLIC SPORT ET TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111  رهم

املقر االآتل عي : 59، ش رع موالي 

عبد العزيز، إق مة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم 4، القييطر8

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ب لقييطر8، تم وضع الق نون االس �سي 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :

 CLIC SPORT ET  : التسلية 

.TRAVAUX DIVERS SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 8 بشريك وحيد.
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املقر االآتل عي : 59، ش رع موالي 

عبد  موالي  إق مة  العزيز،  عبد 

العزيز، مكتب رقم 4، القييطر8.

موضوع الشركة :

التج ر8 بصفة ع مة.

أو  املختلفة  األشغ ل  في  املق ولة 

البي ء.

االستيرا   في  وسيط  أو  ت آر 

والتصد1ر.
رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 

111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 

اآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محرر8  للحصة،  111  رهم  بقيلة 

الشريك  ملك  في  مكتتبة  بك مله ، 

الوحيد ك لت لي :

 1111 الحسني  فدوى  السيد8 

حصة.

املد8 : 99 سية.
التسيير : أسيد إلى السيد8 فدوى 

الح ملة  الجنسية مغربية،  الحسني، 

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.G68415 
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكلة االبتدائية ب لقييطر8 تحت 
28  يسلبر  بت ريخ   6779( رقم 

.2122

319 P

STE TMS AUTOMATION
شركة ذات مسؤولية محدو 8

مقره  االآتل عي : 5)، زنقة سبو، 

مركز املع مالت »ال شوب«، مكتب
رقم 2، الط بق الخ مس، القييطر8

السجل التج ري رقم 917 5

الحل املبكر للشركة
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير الع  ي بت ريخ 24 نوفلبر 2122 

 TMS AUTOMATION لشركة 

SARL، تقرر م  1لي :

املبكر  الحل  على  املص  قة 

للشركة.

نوفلبر   24 غ 1ة  إلى  املسير  ابراء 

.2122

ملحير1ك،  عبد هللا  السيد  تعيين 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
والس كن   GA158 4  رقم

الط بق   ،(77 بقعة  ب لقييطر8، 

الث لث، بئر الرامي الجيوبية، بصفته 

مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحد1د 

بلقره  االآتل عي أعاله.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 9 861 رقم  ب لقييطر8  االبتدائية 

بت ريخ 28  يسلبر 2122.

320 P

MYRITUAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االآتل عي :  2 ش رع أنوال 

عل ر8 فلوري )) مكتب رقم 4 

ميلوزا القييطر8

تحويل املقر االآتل عي

بلقت�سى محضر الجلع الع م غير 

الع  ي ب لقييطر8 تقرر م  1لي :

املقر  تحويل  على  املص  قة 

العيوان  من  للشركة  االآتل عي 

القد1م  2 ش رع أنوال عل ر8 فلوري 

)) مكتب رقم 4 ميلوزا القييطر8 إلى 
ابن  زاوية   57 رقم  الجد1د  العيوان 

 5 رقم  متجر  زغلول  وسعد  بطوطة 

القييطر8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

رقم  تحت  ب لقييطر8  االبتدائية 

.9 621

321 P

MANUFACTURING FLEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

املقر االآتل عي : رقم 99) بلوك م 

أوال  أوآيه الط بق األول، القييطر8

الحل املبكر للشركة

الجلع  محضر  بلقت�سى 

لشركة  الع  ي  الغير  الع م 

 MANUFACTURING FLEX SARL

تقرر م  1لي  :

املبكر  الحل  على  املص  قة 
للشركة.

مصطفى  السيد  تعيين 
السل هري، بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحد1د 
ب لعيوان الت لي رقم 99) بلوك م أوال  

أوآيه الط بق األول، القييطر8.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لقييطر8.  سجل التج ري 

رقم 54469.
322 P

MM FLIOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسل له  : 111.111  رهم

املقر االآتل عي : 47 زنقة علر ابن 
الع ص إق مة إسل عيل مكتب

 رقم 4 القييطر8
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى  
ب لقييطر8 تم وضع الق نون األس �سي 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :
 MM FLIOU SARL  : التسلية 

.AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 8 بشريك وحيد.
املقر االآتل عي : 47 زنقة علر ابن 
الع ص إق مة إسل عيل مكتب رقم 4 

القييطر8.
في  املق ولة   : الشركة  موضوع 

االستغالل الزراعي.
ت آر.

رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 
111.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 
اآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

بقيلة 111  رهم للواحد8.
املد8 : 99 سية.

 FLIOU التسيير : أسيد إلى السيد
.DRISS

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكلة االبتدائية ب لقييطر8 تحت 

رقم 67689.
323 P

 STE NEW VALLEY

 IMMOBILIER

INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

املقر االآتل عي : زاوية زنقة محلد 

القري وزنقة م 82 إق مة امليلوزا 

القييطر8

السجل التج ري رقم 7275  

القييطر8

تعيين مسير آد1د

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير الع  ي للشركة، تقرر م  1لي :

إبراهيم  السيد  استق لة  قبول 

املصطفى  السيد  وتعيين  بيع مر 

زيتون مسير آد1د للشركة ملد8 غير 

محدو 8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

رقم  تحت  ب لقييطر8،  االبتدائية 

.9 86 

324 P

 STE NEW VALLEY

BUILDING CONTACTING

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

املقر االآتل عي : رقم 211 املركز 

التج ري، الوئ م، القييطر8

السجل التج ري رقم 41965 

القييطر8

تعيين مسير آد1د

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير الع  ي للشركة، تقرر م  1لي :

إبراهيم  السيد  استق لة  قبول 

املصطفى  السيد  وتعيين  بيع مر 

زيتون مسير آد1د للشركة ملد8 غير 

محدو 8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

السجل  ب لقييطر8،  االبتدائية 

التج ري تحت رقم 41965.

325 P



625 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

ORBIS GREEN OLIVE SA
شركة محدو 8 

رأسل ل الشركة : 44.611.111 
 رهم

املقر االآتل عي : 24، زنقة محلد 
الغ زي، السوي�سي، الرب ط
السجل التج ري 2755 1

 ORBIS قرر املس هلين في شركة 
الجلع  جالل   GREEN OLIVE SA
  1 بت ريخ  امليعقد  الع م االستثي ئي 

1ونيو 2122 :
الزي  8 في رأسل ل الشركة بلبلغ 
رأسل ل  لرفع  2.111.111  رهم 
إلى  44.611.111  رهم  الشركة من 
46.611.111  رهم بإصدار 21.111 
الشركة  حصة آد1د8 من حصص 

بقيلة 111  رهم للحصة الواحد8.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
1ومه 28  يسلبر 2122 تحت الرقم 

.1 1771
326 P

 SOCIETE MED GUIRI
TRAVAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 111.111 dhs

 Douar Ait Ali Chaou Ait Lahcen
 Ouyoussef commune Laqsir ain

Taoujdate - El Hajeb
بلكي س  عرفي  عقد  بلقت�سى 
اتفق   ،2122 نوفلبر   (( بت ريخ 
 MED GUIRI شركة  أعض ء 
رأسل له  الشركة   TRAVAUX SARL
والتي 1وآد مقره   111.111  رهم، 
ا1ت  علي شعو  ا1ت  االآتل عي  وار 
القصير،  آل عة  ا1وسف،  لحسن 

عين ت وآدات الح آب، م  1لي :
االآتل عية  الحصص  تفويت 

ب لشكل الت لي :
الكيري  بوشيل  السيد  فوت 
االآتل عية  الحصص  مجلوعة 
الب لغة 511 حصة أي 51.111  رهم 
الشركة  رأسل ل  في  1للكه   والتي 

لف ئد8 السيد ميصف القصير.

تم تعد1ل كل من البيد 6 و 7 من 

الق نون األس �سي للشركة.

 51.111  : الكيري  محلد  السيد 

 رهم أي 511 حصة ؛
السيد ميصف القصير : 51.111 

 رهم أي 511 حصة.
م   111.111  رهم  مجلوعة  م  

يع  ل 1111 حصة.
الكيري  بوشيل  السيد  استق لة 
 (( من  الشركةابتداء  تسيير  من 

نوفلبر 2122.
القصير  ميصف  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة ملد8 غير محدو 8.
بوشيل  السيد  توقيع  سحب 
األعل ل  آليع  بخصوص  الكيري 

واملستيدات اإل ارية واملصرفية.
القصير  ميصف  السيد  إعط ء 
ني بة  للتصرف  الصالحي ت  آليع 
التوقيع  وكذا  وتلثيله   الشركة  عن 
على آليع الشيك ت وأوامر التحويل، 
االقتراض والرهن وبشكل ع م آليع 

العللي ت املصرفية.
األس �سي  الق نون  تحد1ث 

للشركة.
تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 
التج رية بلكي س بت ريخ 22  يسلبر 

2122 تحت رقم 4772.
327 P

ART WARE SARL AU
RC : 4995 

القييطر8
 ART WARE SARL  : التسلية 

.AU
زنقة آب لة   22  : املقر االآتل عي 

الشقة 4 إق مة زينب القييطر8.
في إط ر الجلع االستثي ئي لشركة  
وامليعقد   ART WARE SARL AU
بت ريخ 11 نوفلبر 2122 تقرر م  1لي :

حل الشركة.
محلد  سيدي  السيد  تعيين 

الته مي كلصف للشركة.
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 

لدى  التج ري  ب لسجل  الق نوني 

ب لقييطر8 تحت  االبتدائية  املحكلة 

الرقم 651 9.

328 P

 SOCIETE NIAGARA METAL
SARL AU

املقر االآتل عي : ري ض الرض ، 68 
م ريي  س نتر الط بق الخ مس زاوية  
محج الزرقطوني ومحج محلد بن 

عبد هللا الدار البيض ء
السجل التج ري : 224251

إشه ر
االستثي ئي  الع م  الجلع  إثر  على 
8  يسلبر  بت ريخ  امليعقد  امليعقد 
2122، لشركة ني آ را  ميط ل شركة 
ذات  املسؤولية  محدو 8  شركة 

الشريك الوحيد فقد تقرر م  1لي :
توسيع نش ط الشركة إلى :

وسحق  وتقطيع  مع لجة،  آلع، 
وتعبئة املع  ن ؛

التج ر8  اجل وج رج املغرب فيل  
1خص آليع أنواع الخر 8 املعدنية ؛
للطحن  أجر  مصيع  أو  مطحية 

والسحق والضغط والخلط.
بلكي س  للشركة  فرع  إنش ء 
القروية  الجل عة   : الت لي  ب لعيوان 

ملج ط  ائر8 بوفكران، بوفكران.
ج لد  بوي   أولد  السيد  تعيين 
رقم الوطيية  للبط قة   الح مل 

 D 667(97  مد1را لهذا الفرع.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية بلكي س تحت رقم 252211 

بت ريخ 29  يسلبر 2122.
لإلش ر8 والبي ن

329 P

LES GRANDS PANDAS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

 رأسـلــ له  141.111  رهــم
املقر االآتل عي: أمل 5 رقم 416، 

املسير8 يعقوب امليصور الرب ط
ا م ج ضم - حل  ون تصفية

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب      
تحرير محضر  تم   2122 9)  آيبر 
 LES GRANDS قرارات شرك ء شركة
PANDAS SARL والتي تقرر بلوآبه 

م  1لي :
 املوافقة على تقرير تسيير الشركة 

املتعلق ب ال م ج ؛

مراقب  تقرير  على  املوافقة 
الحصص املتعلق ب ال م ج ؛

/ ضم  املوافقة على اتف ق ا م ج 
 LES GRANDS PANDAS شركة  
 PANDA شركة  قبل  من   SARL

HOTEL SARL AU ؛
   املوافقة على الحل قبل األوان 
 LES GRANDS PANDAS لشركة 
والتشطيب عليه  من السجل   SARL

التج ري ؛
تلكين التسيير من إتل م إآراءات 

االندم ج ؛
أسئلة مختلفة ؛ 

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2122 28  يسلبر  بت ريخ 

.11981
للتلخيص والنشر

التسيير

330 P

APEX AGRO
 INVESTMENTS  SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رأسل له : 111.111 رهم  
املقر االآتل عي : فيال ))، ش رع 

محلد VI - ام م م لك س بق  - 9.9 
كم طريق زعير، السوي�سي الرب ط

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 والتي 

تتصف بل  1لي :
 APEX AGRO  : التسلية 

INVESTMENTS SARL
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدو 8 .
ش رع   ،(( فيال   : املقر االآتل عي 
س بق   م لك  ام م  الس  س-  محلد 
السوي�سي  زعير،  طريق  كم   9.9  -
القدر8  شركة  لدى  موطية  الرب ط 

هولد1ن موروكو.
سواء  وتيفيذ،  الغرض: مل رسة 
لحس به  او  في املغرب أو في الخ رج، 

لحس ب آجرين، م  1لي:
الفالحية  امليتج ت  وانت ج  تج ر8 

بجليع أنواعه 
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والخضروات  الفواكه  بيع 

الط زآة ب لجللة

الخضروات  في  الجللة  تج ر8 

والفواكه املجففة

استيرا  وتصد1ر املوا  واملعدات 

واأل وات واللوازم واملوا  االستهالكية 
والبذور  الفالحية  وامليتج ت 

والفواكه والخضروات وآليع السلع 

الالزمة  تلك  أو  الفالحية  والخدم ت 

ألنشطة الشركة واستغالله 

في  واالستش ر8  التسيير  جدم ت 

املج ل الفالحي 

االستثل ر  املش ركة،  اإلنش ء، 

وتسيير الشرك ت الفالحية

كل نش ط آجر 1تعلق ب لفالحة

االستغالل املب شر أو غير املب شر 

عن  أو  املكتسبة  األموال  لجليع 

والتي  اال1ج ر أو التي 1تم آلبه  إليه ، 

تدجل في نط ق نش طه  أو أي أنشطة 

أجرى ذات صلة

سية من   99 مد8 الشركة   : مد8 

ت ريخ تسجيله  في السجل التج ري.

الـشركة ملد8 غير  يسيـر  التسيير: 

علر  ع مر  أحلد  السيد  محدو 8 

الجنسية،  إم راتي  علر،  ص لح 

 1972 1ي 1ر  ف تح   : بت ريخ  املز ا  

بأبو ظبي، والح مل لجواز السفر رقم : 

.R19P8448 

ملزمة  الشركة   : اإلمض ء 

بتوقيع  مع مالته ،  في آليع  ق نوًن ، 

أحلد  السيد  الشركة،  مسير 

ام راتي  علر.،  ص لح  علر  ع مر 

الح مل لجواز السفر رقم  الجنسية، 

.R19P8448 
رأسل له  : تم تحد1د رأس امل ل في 

مبلغ م ئة ألف  رهم (111،111.11 

 (1111) ألف  إلى  مقسم   رهم)، 

حصة اآتل عية بقيلة اسلية م ئة 

مخصصة  للحصة،  )111)  رهم 

لللس هلين ب لنسب الت لية :

 La société APEX AGRO

 INVESTMENTS – SOLE

 PROPRIETORSHIP L.L.C   : 999

حصة.

ص لح  علر  ع مر  أحلد  السيد 

علر ) حصة ؛

  مجلوع الحصص :ٍ 1111ٍ حصة.

من  تبتدئ  املح سبية:  السية 

من  1   آيبر  في  وتنتهي  1ي 1ر  ف تح 

السية  ب ستثي ء  كل سية مح سبية، 

األولى التي تبتدئ من ت ريخ تأسيس 

من  1   يسلبر  في  وتنتهي  الشركة 

نفس السية.

اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 

التج رية  املحكلة  لدى  الق نوني 

 2122 بت ريخ   2  يسلبر  ب لرب ط 

تحت  واملسجل   11821 رقم  تحت 

عد : 165141 ب لسجل التج ري.

للتلخيص والنشر

املسير

331 P

TAGHANJAOUT
ش.م.م.

املقر  االآتل عي :   س حة صفرو ، 

الرب ط

الحل املسبق

الغير  الع م  الجلع  ملحضر  تبع  

ع  ي املؤرخ ب لرب ط 1وم 21  يسلبر 

 TAGHANJAOUT 2121 قرر شرك ء 

القرارات  املسؤولية  شركة محدو 8 

الت لية :

الشركة  املص  قة على حس ب ت 

 2121 21  يسلبر  1وم  املوقوفة 

طرف  من  املحرر8  العقو   وكذلك 

املسير عبد الرحل ن ق سمي إ ري�سي 

وكذلك إبراء ذمته كلسير.

ابتداء  للشركة  املسبق  الحل 

وتحد1د مقر   2121 21  يسلبر  من 

التصفية ب ملقر االآتل عي للشركة.

الرحل ن  عبد  السيد  تعيين 

ق سمي إ ري�سي كلصفي للشركة.

اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 

الق نوني ب ملحكلة التج رية ب لرب ط 

الرقم  تحت   2122 1ي 1ر   14 1وم 

.122114
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BLACK MUG
SARL.AU

 IMM  1 APT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

CAPITAL 111.111 DHS

RC : 161845 - IF : 52511791

تفويت حصص
ب مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

والتسجيل ب لرب ط   2122 نوفلبر   8

ق م السيد   2122 2  يسلبر  بت ريخ 

بتفويت  الع صمي  اشرف  محلد 

 1111  BLACK MUG SARL.AU

حصة من رأس امل ل الشركة للسيد8 

الشريك  لتصبح  الب روكي  ملي ء 

الوحيد للشركة.

االآتل عي  الهدف  تغيير  تم  كل  

التج ري  التسيير  ليصبح  للشركة 

واملعلوم تي.

الب رو ي  وتم تعيين السيد8 ملي ء 

مسير8 وحيد8 ملد8 غير محدو 8.

لهذه  الق نوني  اإل1داع  تم 

الرب ط  محكلة  في  التعد1الت 

 2122 22  يسلبر  بت ريخ  التج رية 

تحت رقم 11784.

RC : 161845
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 SOCIETE

 D’AMENAGEMENT ET DE

DEVELOPPEMENT VERT
SADV

شركة مس هلة

رأسل له  : 11 .2.784.991  رهم

املقر االآتل عي : الدار البيض ء

حي الراحة، 2، زنقة األبط ل

السجل التج ري رقم 245629

الدار البيض ء

بلقت�سى محضر الجلع الع م غير 

الع  ي امليعقد في 6  يسلبر 2122، 

تقرر م  1لي :

االآتل عي  الراسل ل  في  الزي  8 

99.111.111  رهم،  بلبلغ  للشركة 

 2.685.991. 11 من  1رتفع  وبذلك 

11 .2.784.991  رهم،  إلى   رهم 

آد1د8  أسهم   991.111 بإصدار 

للقيلة  111  رهم  فئة  من  ع  1ة 

االسلية الواحد8، ص  ر8 ب لتك فؤ.

االكتت ب  أفضلية  حق  إلغ ء 

في  االكتت ب  وحجز  لللس هلين 

الزي  8  تلثل  التي  األسهم  آليع 

 UM6P ل  امل ل  رأس  في  املذكور8 

.ENDOWMENT HOLDING

من  و7   6 تعد1ل موازي للفصول 

الق نون األس �سي، مع مراع 8 الشرط 

الس بق إلتل م الزي  8 في الرأسل ل.

آليع الصالحي ت الالزمة  إعط ء 

الزي  8  لتحقيق  اإل ار8  ملجلس 

النه ئية في الرأسل ل االآتل عي.

اإل ار8  مجلس  محضر  بلقت�سى 
تقرر  ،2122 7  يسلبر  في   امليعقد 

م  1لي :

في  النه ئية  الزي  8  تحقيق 

الشركة  رأسل ل  لييقل  الرأسل ل، 

وتعد1ل  11 .2.784.991  رهم  إلى 
الق نون  من  و7   6 للفصول  موازي 

األس �سي.

بللحقة  الق نوني،  اإل1داع  تم 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 

بت ريخ 26  يسلبر 2122، تحت رقم 

.851827
قصد النشر واإلعالن

333P مكرر

25 SM RF
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
رأسل له  : 46.611.111  رهم

املقر االآتل عي : الدار البيض ء

حي بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو، الط بق الخ مس

السجل التج ري رقم 447415

الدار البيض ء

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

9)  يسلبر  في  امليعقد  الع  ي  غير 

2122، تقرر م  1لي :
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توسيع الغرض االآتل عي للشركة 
في  بل   الزراعية،  األنشطة  ليشلل 

ذلك :
الزراعية  الحقول  وإ ار8  تشغيل 
غير  أو  املبنية  واملزارع  واألرا�سي 

املبنية.
تسويق آليع امليتج ت الزراعية.

من   2 للفصل  موازي  تعد1ل 
الق نون األس �سي.

بللحقة  الق نوني،  اإل1داع  تم 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 
بت ريخ 29  يسلبر 2122، تحت رقم 

.852411
قصد النشر واإلعالن
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 UM6P ENDOWMENT
HOLDING

شركة مس هلة
رأسل له  : 2.919.111 2.1  رهم
املقر االآتل عي : الدار البيض ء
حي الراحة، 2 - 4، زنقة األبط ل
السجل التج ري رقم   98.1 

الدار البيض ء
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
نوفلبر   8 في  امليعقد  الع  ي  غير 

2122، تقرر م  1لي :
االآتل عي  الراسل ل  في  الزي  8 
للشركة بلبلغ 896.584.911  رهم، 
 1.2 6.  4.211 من  1رتفع  وبذلك 
2.919.111 2.1  رهم،  إلى   رهم 
آد1د8  أسهم   8.965.849 بإصدار 
للقيلة  111  رهم  فئة  من  ع  1ة 

االسلية الواحد8 ص  ر8 ب لتك فؤ.
االكتت ب  أفضلية  حق  إلغ ء 
في  االكتت ب  وحجز  لللس هلين 
الزي  8  تلثل  التي  األسهم  آليع 
 UM6P ل  امل ل  رأس  في  املذكور8 
 UNIVERSITE MOHAMMED VI

.POLYTECHNIQUE
آليع الصالحي ت الالزمة  إعط ء 
الزي  8  لتحقيق  اإل ار8  ملجلس 

النه ئية في الرأسل ل االآتل عي.
من   7 للفصل  موازي  تعد1ل 
الق نون األس �سي، مع مراع 8 الشرط 

الس بق إلتل م الزي  8 في الرأسل ل.

اإل ار8  مجلس  محضر  بلقت�سى 
تقرر  ،2122 22  يسلبر   امليعقد في 

م  1لي :
في  النه ئية  الزي  8  تحقيق 
الشركة  رأسل ل  لييقل  الرأسل ل، 
وتعد1ل  2.919.111 2.1  رهم  إلى 
الق نون  من   7 للفصل  موازي 

األس �سي.
بللحقة  الق نوني،  اإل1داع  تم 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكلة 
بت ريخ 27  يسلبر 2122، تحت رقم 

.851884
قصد النشر واإلعالن
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TRUE POSITIVE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
رأسل له  : 111.111  رهم

املقر االآتل عي : 4 زنقة وا  زيز
الط بق الث لث، الشقة 7، أكدال 

الرب ط
(AMDER موطية لدى شركة)

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 والتي 

تتصف بل  1لي :
 TRUE POSITIVE  : التسلية 

SARL
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدو 8.
زنقة وا  زيز،   4  : املقر االآتل عي 
أكدال   ،7 الشقة  الث لث،  الط بق 
موطية لدى شركة الوك لة   : الرب ط 

.AMDER املغربية لتيلية الشرك ت
الغرض : املل رسة والتيفيذ، سواء 
لحس به  أو  في املغرب أو في الخ رج، 

لحس ب آجرين :
امليصوص   Offshoring أنشطة 
رقم  الحكومة  رئيس  في  ورية  عليه  
1   يسلبر  في  الص  ر8   22/2121
(تعهيد   ITO  : سيل   وال   ،2121
 ESOو املعلوم ت)،  تكيولوآي  
 KPO(تعهيد الخدم ت الهيدسية)، و

(تعهيد العللي ت املعرفية) وغيره .

وتسيير  املعلوم ت  تكيولوآي  

واستش رات  التحتية  البنية 

تكيولوآي  املعلوم ت.

التسويق الرقمي و راسة األسواق.

والتطوير  البحث  في  االستش ر8 

والخدم ت الهيدسية.

وتسويق  وبيع  وإنت ج  تطوير 

التطبيق ت والبرامج.

صي نة التطبيق ت والبرامج.

جدم ت تحليل البي ن ت.

والبي ن ت  املع رف  تسيير 

 Knowledge and Data

.Management

أي عللية استيرا  وتصد1ر تتعلق 

بأهداف الشركة.

سية من   99 مد8 الشركة   : مد8 

ت ريخ تسجيله  في السجل التج ري.

يسير الشركة ملد8 غير   : التسيير 

ح مي،  ف طلة  السيد8  محدو 8 

 6 بت ريخ  املز ا 8  الجنسية،  مغربية 

فبرا1ر 1962 ب إ1لوزار كيدر صفرو، 

الشد1د  الرايس  زنقة  ب  والق طية 

قبيب ت الرب ط  إق مة تيليلي شقة   

الوطيية  التعريف  لبط قة  والح ملة 
.K785 1 : رقم

ق نون   ملزمة  الشركة   : اإلمض ء 

مسير8  بتوقيع  مع مالته ،  آليع  في 

ح مي،  ف طلة  السيد8  الشركة، 

لبط قة  الح ملة  الجنسية،  مغربية 

.K785 1 : التعريف الوطيية رقم
امل ل  رأس  تحد1د  تم   : رأسل له  

مقسم إلى  111.111  رهم،  في مبلغ 

1111 حصة اآتل عية بقيلة اسلية 

111  رهم للحصة، وكله  مخصصة 

للشرك ء ب لنسب الت لية :

السيد ص مد التواتي 911 حصة.

السيد8 ف طلة ح مي 111 حصة.

مجلوع الحصص : 1111 حصة.

من  تبتدئ   : املح سبية  السية 

1   يسلبر من  ف تح 1ي 1ر وتنتهي في 

السية  ب ستثي ء  كل سية مح سبية، 

األولى التي تبتدئ من ت ريخ تأسيس 

من  1   يسلبر  في  وتنتهي  الشركة 

نفس السية.

اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
التج رية  املحكلة  لدى  الق نوني 
 2122 28  يسلبر  بت ريخ  ب لرب ط 
واملسجل تحت   1 1817 تحت رقم 

رقم :  16511 ب لسجل التج ري.
للتلخيص والنشر

املسير8
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MANAIO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  111.   رهم

املقر االآتل عي: 4 زنقة وا  زیز 
الط بق الث لث شقة ر قم 7 اكدال 

الرب ط
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب لرب ط 
تحرير  تم   ،29/11/2122 بت ريخ 
محضر الجلعية االستثي ئية لشركة 
ذات  شركة   MANAIO SARL AU
وحيد  بشريك  محدو 8   مسؤولية 

الذي تقرر فيه م  1لي :
توسيع النش ط االآتل عي. 

 House of Curves اعتل   تسلية
وتسجيله  في السجل التج ري.

األس �سي  لليظ م  امل  8    تعد1ل 
للشركة.

تحد1ث اليظ م األس �سي للشركة.
أسئلة متيوعة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2122 26  يسلبر  بت ريخ 

.11889
للتلخيص والنشر

املسير
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INVESTUS
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
1  1ونيو 2122 قرر مس هلو شركة 

INVESTUS SARL م  1لي :
الحل املسبق للشركة.

مروان  اشداوي  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.
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 5 : شقة  تحد1د مقر التصفية في 
 - ش رع مدغشقر املحيط   21 عل ر8 

الرب ط.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نوفلبر   21 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1445 1.
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STN CLIM
SARL.AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
مس هلو  قرر   2122 أغسطس    1
شركة STN CLIM SARL.AU م  1لي :

الحل املسبق للشركة.
تعيين السيد فالح ط رق كلصفي 

للشركة.
تحد1د مقر التصفية في : بلوك ج 
رقم 82 الط بق الث لث الد1ور الحلر 

ح.ي.م- الرب ط.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 1719 1.
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OYA INVEST
SARL

RC : 16499 
تأسيس شركة

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدو 8

بلقت�سى الق نون األس �سي املؤرخ 
بت ريخ )) نوفلبر 2122 تقرر تأسيس 
 OYA INVEST اسم  تحلل  شركة 

SARL شركة ج صي ته  ك لت لي :
شركة   OYA INVEST  : التسلية 

ذات مسؤولية محدو 8.
الشركة تل رس نش طه    : الهدف 

ب ملغرب وج رآه.
مج ل  في  اإل ارية  االستش رات 

التلوين واملي سب ت :
التلوين  شرك ت  في  املش ركة 

والفع لي ت.
املقر االآتل عي : مقر الشركة حد  
في العيوان الت لي : 5)، ش رع األبط ل، 

شقة رقم 4، أكدال، الرب ط.

املد8 الق نونية : تأسست الشركة 

ت ريخ  من  ابتداء  سية   99 ملد8 

التأسيس النه ئي له .
رأسل ل   : االآتل عي  الرأسل ل 

الشركة حد  في مبلغ 51.111  رهم 

 111 من  حصة   511 إلى  قسلت 

 رهم لكل حصة  فعت كلي  ويلثل 

مس هلة أنجزت نقدا لف ئد8 الشركة 

من طرف :

السيد مريني أ1وب 1.111   رهم.

1وسف  الب ش  زنيبر  السيد 

12.511  رهم.

السيد بوشعر8 علر 7.511  رهم.

ب لك مل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كله  للشركة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

مريني أ1وب الق طن ب تجزئة  ومين 

الرب ط  بوعز8  76  ار  رقم   و  رب 

 27 بت ريخ  مز ا   الجنسية  مغربي 

للبط قة  ح مل   (98( نوفلبر 

.AB61115  الوطيية رقم

ب لسجل  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية   املحكلة  لدى  التج ري 

 2122 22  يسلبر  بت ريخ  ب لرب ط 

ب لسجل التحليلي تحت رقم 1616 1 

وب لسجل الزمني تحت رقم 11749.
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 SOCIETE COMPOSITE

INDUSTRIE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8

بشريك وحيد

RC : 167791

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

غير الع  ي لقرارات الشريك الوحيد 

تم   2122 نوفلبر   28 امليعقد بت ريخ 

اتخ ذ القرارات الت لية :
الشركة  امل ل  رأس  رفع 

إلى  21.111.111  رهم  من 

قدره  بل   121.111.111  رهم، 

111.111.111  رهم نقدا حيث تم 

حصة آد1د8 من   1.111.111 جلق 

فئة 111  رهم للحصة الواحد8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  يسلبر  بت ريخ  بت ز8،  االبتدائية 

2122، تحت رقم 851848.
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 SOCIETE IMMOBILIERE
GABBES

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 1.111.111 Dhs

 Siège social : KM 11,611
 Prolongement, Boulevard
Chefchaoueni, Ain Sebâa

Quartier Industriel Casablanca
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
غير الع  ي امليعقد بت ريخ 6) نوفلبر 

2122 تم اتخ ذ القرارات الت لية :
 771 وهب السيد ع  ل بيكيران 
حصة اآتل عية لص لح أبيه السيد 

رشيد بيكيران.
 771 وهب السيد رشيد بيكيران 
شقيقه  لص لح  اآتل عية  حصة 

السيد نجيب بيكيران.
تحيين اليظ م األس �سي للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ البيض ء،  ب لدار   التج رية 
رقم  تحت   ،2122 26  يسلبر 

.8518 8
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LA CASA DEL MUNDO
شركة محدو 8 مسؤولية

رأسل له  : 2.111.111  رهم
املقر االآتل عي : محل رقم 7 املجلع 
التج ري املوغ ر ش رع مهدي بن بركة 

السوي�سي، الرب ط
الزي  8 في رأسل ل الشركة

على إثر الجلع الع م غير الع  ي 
 2122 نوفلبر   29 بت ريخ  امليعقد 
لشرك ء  الع مة  الجلعية  قررت 
 LA CASA DEL MUNDO شركة 
رأسل له    شركة محدو 8 مسؤولية، 
2.111.111  رهم، مقره  االآتل عي 
املجلع التج ري املوغ ر   7 محل رقم 
السوي�سي،  بركة  بن  مهدي  ش رع 

الرب ط، م  1لي :

االآتل عي  امل ل  رأس  في  الزي  8 

بقيلة 2.111.111  رهم وذلك لحلله 

من 2.111.111  رهم إلى 4.111.111 

 رهم، مق بل إصدار 21.111 حصة 

111  رهم للحصة الواحد8،  بقيلة 

تحرر بك مله  لص لح :

 16.111 الحسين  أ راز  السيد 

حصة.

السيد8 أ راز ه آر 4.111 حصة.

من  و7   6 البيد  من  كل  تعد1ل 

الق نون األس �سي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122، تحت رقم 1575 1.

343 P

ARRIBAT BUILDING
شركة محدو 8 املسؤولية

رأسل له  : 1.191.111  رهم

مقره  االآتل عي : 27، ش رع آبل 

العي �سي، رقم )، أكدال، الرب ط

الزي  8 في رأسل ل الشركة
على إثر الجلع الع م غير الع  ي 

 2122 نوفلبر   29 بت ريخ  امليعقد 

لشرك ء  الع مة  الجلعية  قررت 

 ARRIBAT BUILDING شركة 
رأسل له    شركة محدو 8 مسؤولية، 

1.191.111  رهم، مقره  االآتل عي 
 ،( رقم  العي �سي،  آبل  ش رع   ،27

أكدال، الرب ط، م  1لي :

االآتل عي  امل ل  رأس  في  الزي  8 

وذلك  55.111.111  رهم  بقيلة 

إلى  1.191.111  رهم  من  لحلله 

إصدار  مق بل  56.191.111  رهم، 

111  رهم  بقيلة  حصة   551.111

بك مله   تحرر  الواحد8،  للحصة 

لص لح :

 275.111 الحسين  أ راز  السيد 

حصة.

 55.111 ه آر  أ راز  السيد8 

حصة.

 55.111 فيصل  أ راز  السيد 

حصة.
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السيد أ راز سلير 55.111 حصة.

السيد أ راز رشيد 55.111 حصة.

السيد أ راز ربيع 55.111 حصة.

من  و7   6 البيد  من  كل  تعد1ل 

الق نون األس �سي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122، تحت رقم 1579 1.

344 P

SOCIETE WESTRAD

شركة محدو 8 املسؤولية

رأسل له  : 1.111.111  رهم

مقره  االآتل عي : 57، ش رع 

مصطفى الرف عي إق مة الحدائق 

مكتب رقم 4 القييطر8

الزي  8 في رأسل ل الشركة
على إثر الجلع الع م غير الع  ي 

 2122 22  يسلبر  بت ريخ  امليعقد 

لشرك ء  الع مة  الجلعية  قررت 

 SOCIETE WESTRAD شركة 

شركة محدو 8 املسؤولية، رأسل له   

1.111.111  رهم، مقره  االآتل عي 

إق مة  الرف عي  مصطفى  ش رع   ،57

القييطر8،  4 رقم  مكتب   الحدائق 

م  1لي :

االآتل عي  امل ل  رأس  في  الزي  8 

بقيلة 1.111.111  رهم وذلك لحلله 

من 1.111.111  رهم إلى 2.111.111 

 رهم، مق بل إصدار 11.111 حصة 

111  رهم للحصة الواحد8،  بقيلة 

تحرر بك مله  لص لح :

السيد8 الحش  ي وسيلة 11.111 

حصة.

من  و7   6 البيد  من  كل  تعد1ل 

الق نون األس �سي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 يسلبر 2122، تحت رقم 868 9.

345 P

SOCIETE VESEMAR
شركة محدو 8 املسؤولية

من شريك واحد
رأسل له  : 1.211.111  رهم

مقره  االآتل عي : تجزئة 2 رقم 
 18 مكرر الحي الصي عي البلدي 

القييطر8
الزي  8 في رأسل ل الشركة

على إثر الجلع الع م غير الع  ي 
امليعقد بت ريخ 7  يسلبر 2122 قررت 
 VESEMAR الجلعية الع مة لشركة 
املسؤولية،  محدو 8  شركة 
مقره   1.211.111  رهم،  رأسل له  
االآتل عي : تجزئة 2 رقم  18 مكرر 
الحي الصي عي البلدي - القييطر8، م  

1لي :
تعد1ل الهدف االآتل عي كل  1لي :
استيرا  الت كوغراف وقطع الغي ر.
وتركيب  وإصالح  تسويق 

ت كوغراف وعدا ات الط ك�سي.
اليظ م  من  البيد    تعد1ل 

األس �سي.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ ب لقييطر8   االبتدائية 
رقم  تحت   ،2122 21  يسلبر   

.9 7 8
346 P

ARCHI MOBILI
شركة محدو 8 املسؤولية

من شريك واحد
رأسل له  : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي :    زاوية ش رع 
رف ئيل م ريسك ل وإمي فرو 

عين برآة الدار البيض ء
الزي  8 في رأسل ل الشركة

على إثر الجلع الع م غير الع  ي 
 2122 سبتلبر   26 بت ريخ  امليعقد 
 ARCHI قرر الشريك الوحيد شركة 
شركة محدو 8 املسؤولية   MOBILI
من شريك واحد، رأسل له  111.111 
زاوية  االآتل عي     مقره    رهم، 
فرو   وإمي  م ريسك ل  رف ئيل  ش رع 

عين برآة الدار البيض ء - كل  1لي :

االآتل عي  امل ل  رأس  في  الزي  8 

وذلك  1.488.411  رهم  بقيلة 

إلى  111.111  رهم  من  لحلله 

إصدار  مق بل  1.588.411  رهم، 

111  رهم  بقيلة  حصة   14.884

متبوع  بتخفيض  للحصة الواحد8، 

1.288.411  رهم،  بقيلة  لرأسل ل 
تحرر  11.111   رهم،  إلى  لحلله 

بك مله  لص لح :

  111 عزيز  البوج ري  السيد 

حصة.

من  و7   6 البيد  من  كل  تعد1ل 

الق نون األس �سي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ البيض ء  ب لدار   التج رية 

رقم  تحت   ،2122 نوفلبر   14

.846157

347 P

ALAS MAROC READY MIX
الشركة املحدو 8 املسؤولية

محضر االآتل ع الع م االستثي ئي
ب لرب ط  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بت ريخ 1  1ونيو 2122، تقرر م  1لي :

تفويت 118111 حصة اآتل عية 

من طرف السيد سيف مب رك ف ضل 

املزروعي لف ئد8 شركة مجلوعة بن 

ف ضل ذات مسؤولية محدو 8.

حصة اآتل عية   12111 تفويت 

من طرف السيد سيف مب رك ف ضل 

.CELIS PETR املزروعي لف ئد8 السيد

تحول الشركة إلى شركة محدو 8 

املسؤولية.

تعيين كل من السيد سيف مب رك 

ف ضل املزروعي والسيد مب رك سيف 

كلسير1ن  املزروعي  ف ضل  مب رك 

للشركة.

كريمي،  ط رق  السيد  تثبيت 

حدو   في  للشركة  كذلك  كلسير 

الصالحي ت املليوحة له.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

سبتلبر   9 بت ريخ  بتل ر8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 8841.

348 P

STE OMMI COMMERCE 
ET SERVICES 

SARL
الع  ي  غير  الع م  الجلع  قرر 
 2122 سبتلبر  ف تح  بت ريخ  امليعقد 
 STE OMMI COMMERCE لشركة 
ET SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 رأسل له  111.111  رهم.
: بي 1ة 24 شقة  مقره  االآتل عي 
 ( إق مة آي ن النهضة حي النهضة   5

الرب ط، م  1لي :
املسبقة  التصفية  في  الشروع 

للشركة.
جي   شريفة  السيد8  تعيين 

للشركة.
عل ر8   : تحد1د مقر التصفية ب 
إق مة آي ن النهضة حي   5 شقة   24

النهضة ) الرب ط.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 11121.
349 P

SAIDIA TRANSPORT
من  مستخرج  شهر   : املوضوع 

الجلع الع م اإلستثي ئي
مــؤرخ  عــرفــي  عقـد  بلقت�سى 
قــرر   ،12/11/2122 بتــ ريــخ 
 SAIDIA لشــركــة  الوحيد  الشريك 
 11.111 رأسل له    ،TRANSPORT
 رهم، على تغيير فصول من الق نون 
األس �سي للشركة و ذلك على الشكل 

الت لي :
السيد   من  حصة   411 بيع  تم 
الجنسية،  مغربي  محلد،  الدوزي 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
الق طن بدوار وال   ف   1944،   : رقم 

الي جي لعث مية - برك ن. 
مغربي  ر�سى،  عب  ي  السيد  الى 
الح مل لبط قة التعريف  الجنسية، 
املقيم   147581 ف   رقم  الوطيية 
حي املسير8  بزنقة زاللقة الرقم  11 

برك ن.
من  فصول  تغيير  تم  وبذلك 
تل شي   للشركة  األس �سي  الق نون 
مع عللية بيع الحصص على الشكل 

الت لي : 
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الفصل الس  س : الحصص :

 6.111  : محلد  الدوزي  السيد 

 رهم.

 4.111  : ر�سى  عب  ي  السيد 

 رهم.

املجلوع : 11.111  رهم.

الفصل الس بع : رأسل ل الشركة:

رأسل ل الشركة محد  في 11.111 

 رهم مقسم الى 1111 حصة من 11 

 رهم موزعة على الشكل الت لي :

 611  : محلد  الدوزي  السيد 

حصة.

السيد عب  ي ر�سى : 411 حصة.

املجلوع : 1111 حصة.

السيد  تعيين  تم  لقد   : التسيير 

الجنسية،  مغربي  ر�سى،  عب  ي 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

بزنقة  الق طن  و   147581 ف    : رقم 

حي املسير8 برك ن  زاللقة الرقم  11 

كلسير وشريك في الشركة.

بإمض ء  وتلزم  الشركة  تسير 

مغربي  محلد،  الدوزي  السيد 

الح مل لبط قة التعريف  الجنسية، 

الق طن   ، ف   1944   : الوطيية رقم 

بدوار وال  الي جي لعث مية – برك ن. 

مغربي  ر�سى،  عب  ي  والسيد 

الح مل لبط قة التعريف  الجنسية، 

الوطيية رقم : ف  147581 و الق طن 

حي املسير8  بزنقة زاللقة الرقم  11 

ب ملس ئل  1تعلق  م   كل  في  برك ن 

الق نونية و اإل ارية، وامل لية للشركة  

مسير وشريك وحيد في الشركة.

الق نوني  الشكل  تغيير  تم  كل  

من شركة  ات مسؤولية   : للشركة 

محدو 8  ات شريك وحيد الى شركة 

 ات مسؤولية محدو 8.

الق نوني  اإل1داع  تم   : اإل1ـداع 

االبتدائية  املحكلة  ضبط  بكت بة 

تحت    21/11/2122 بت ريخ  ببرك ن 

رقم : 617/2122.

349P مكرر

AUTO YAHYA 93
SARL

شهر مستخرج من الجلع الع م 

اإلستثي ئي

مــؤرجة  عــرفــية  عقـو   بلقت�سى 

قــرر الشريك   ،17/1 /2122 بتــ ريــخ 

 AUTO YAHYA 9  الوحيد لشــركــة
SARL، رأسل له  11.111  رهم، على 

األس �سي  الق نون  من  فصول  تغيير 

للشركة و ذلك على الشكل الت لي : 

السيد  من  حصة   111 بيع  تم 

الجنسية،  مغربي  وليد،  الزجييني 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
 22 ب لرقم  املقيم   156 67 ف   رقم 

زنقة ليبي  حي الوحد8 برك ن. 

الى السيد الزوك غ توفيق، مغربي 

الح مل لبط قة التعريف  الجنسية، 

الق طن   ،(69599 ف   رقم  الوطيية 
حي   8 زنقة بني عتيق ملر  برقم  1 

ملوية - برك ن.

من  فصول  تغيير  تم  وبذلك 

تل شي   للشركة  األس �سي  الق نون 

مع عللية بيع الحصص على الشكل 

الت لي : 

الفصل الس  س : الحصص :

 11.111  : السيد الزوك غ توفيق 

 رهم.

املجلوع : 11.111  رهم.
م ل  رأس   : الس بع  الفصل 

الشركة :
في  محد   الشركة  م ل  رأس 

11.111  رهم مقسم الى 111 حصة 

الشكل  على  موزعة  111  رهم  من 

الت لي :

 111  : توفيق  الزوك غ  السيد 

حصة.

املجلوع : 111 حصة.

السيد  حدف  تم  لقد   : التسيير 
الجنسية،  مغربي  وليد،  زجييني 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
 22 ب لرقم  املقيم   156 67 ف   رقم 
زنقة ليبي  حي الوحد8 برك ن كلسير 

وشريك وحيد في الشركة. 

زنيبو،  محلد  السيد  وتعيين 

لبط قة  الح مل  الجنسية،  مغربي 

  126152 ف   رقم  الوطيية  التعريف 

املقيم ب لرقم 49 حي بوهد1لة برك ن  

كلسير وغير شريك وحيد في الشركة. 

تغيير اسم الشركة. 

وقد تم تغيير تسلية الشركــة من   

 AUTO الى   STE YAHYAOUI CARS

.YAHYA 9 

 AUTO YAHYA الشركة  تسلية 

.9 

تغيير املقر الرئي�سي للشركة :

الرئي�سي  املقر  تغيير  تم  لقد 

للشركة من الرقم 19 مسجد الهجر8 

االتي :  العيوان  الى  برك ن  املجد  حي 

بك ي  ش رع  االول  ب لط بق  الشقة 

لهبيل الرقم 9  حي الحسني – برك ن.

الشقة   : للشركة  الرئي�سي  املقر 

لهبيل  بك ي  ش رع  االول  ب لط بق 

 – برك ن   – الحسني  حي    9 الرقم 

ابتداء من 2122/ 11/1.

الق نوني  اإل1داع  تم   : اإل1ـداع 

االبتدائية  املحكلة  ضبط  بكت بة 

تحت    25/14/2122 بت ريخ  ببرك ن 
رقم : 2122/ 21.

350 P

PRO IMMO ORIENT
SARL A.U

شهر مستخرج من الجلع الع م 
اإلستثي ئي

مــؤرخ  عــرفــي  عقـد  بلقت�سى 

الشريك  قــرر   24/1 /2122 بتــ ريــخ 

 PRO IMMO لشــركــة  الوحيد 
رأسل له   ،ORIENT SARL A.U 

11.111  رهم، على تغيير فصول من 

الق نون األس �سي للشركة و ذلك على 

الشكل الت لي :

تغيير املقر الرئي�سي للشركة :

لقد تم تغيير املقر الرئي�سي للشركة 

واالهرام  انزران  بئر  ش رع  زاوية  من 

ب لط بق الث ني حي الحسني   برك ن الى 
العيوان االتي : الرقم 17 زنقة الزتونة 

حي اليصر – برك ن.

: الرقم 17  املقر الرئي�سي للشركة 

زنقة الزتونة حي اليصر - برك ن.

الق نوني  اإل1داع  تم   : اإل1ـداع 

االبتدائية  املحكلة  ضبط  بكت بة 

تحت     28/11/2122 بت ريخ  ببرك ن 

رقم : 4/2122 6.

351 P

ZABAIRI CARS
شهر مستخرج من اليظ م األس �سي

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

شـركة  تــأسيس  تم   18/11/2122

ذات املسؤوليــة املحــدو 8  ات شريك 

على الشكل   ZABAIRI CARS وحيد 

الت لي :

 ZABAIRI CARS : تسلية الشركــة

ذات  شركة   : الشركــة  شكل 

شريك  املحدو 8  ات  املسؤولية 

وحيد.

غرض الشركــة : كراء السي رات.

زنقة   12 رقم   : املــقـر االآتل عي   

الس قية الحلراء حي فلسطين برك ن.

مد8  تحد1د  تم   : الشركــة  مــد8 

أق�سى  كحد  سية   99 في  الشركة 

وكذا  الس بق  الحل  ح الت  م عدا 

ح الت التلد1د والكل وفق  للقوانين 

الس رية املفعول.

رأس م ل الشركة : تم تحد1د رأس 

111.111  رهم تم  في  م ل الشركة 

تقد1له  نقدا.

الشـريك الوحيد :

زبيري،  ابراهيم  السيد 

بتــ ريخ  مــز ا   الجنسية،  مغربـي 

لبطـ قــة  الح مــل   ،29/19/1997

 FA185 55 رقــم  الوطيية  التعريف 

الس قية  زنقة   12 ب لرقم  الق طن 

شريك  برك ن  فلسطين  حي  الحلراء 

وحيد في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

ص بر،  امليلو   السيد  بإمض ء 

بتــ ريخ مــز ا   الجنسية،  مغربـي 
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لبطـ قــة  الح مــل   ،28/11/1984
 FA((58(5 رقــم  الوطيية  التعريف 
الس قية  زنفة   4 ب لرقم  الق طن 
1تعلق  م   كل  في  برك ن  الحلراء 
ب ملس ئل الق نونية واإل ارية للشركة 
ام  املس ئل  امل لية للشركة فهي تحت 

تسيير السيد ابراهيم زبيري. 
الق نوني  اإل1داع  تم   : اإل1ـــــداع 
االبتدائية  املحكلة  ضبط  بكت بة 
تحت    1/11/2122 بت ريخ  ببرك ن، 

رقم : 8/2122 6.
352 P

 IMPORTATION EL HIRECH
DES VEAUX

شهر مستخرج من محضر الجلع 
الع م اإلستثي ئي

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الشريك  قرر   18/11/2121 بت ريخ 
 IMPORTATION لشركة  الوحيد 
EL HIRECH DES VEAUX ش.ذ.م.م 
 ات شريك وحيد رأسل له  111.111 

 رهم، على االقف ل النه ئي للشركة.
بشير   الحير   السيد  ويعتبر 
اهتم  ا   للشركة  رئي�سي  كلصفي 
ميقوالت  و  اصول  آليع  بتصفية 

الشركة واقف له  نه ئي .
االبراء  الوحيد  الشريك  أقر 
الت م لللصفي في عللي ت التصفية 

واالقف ل النه ئي للشركة.
الق نوني  اإل1داع  تم   : اإل1ـداع 
االبتدائية  املحكلة  ضبط  بكت بة 
تحت   11/12/2122 بت ريخ  لبرك ن 

رقم 641/2122.
353 P

PARA DISPO
SARL AU

االستيرا    : االآتل عي  الهدف 
مستحضرات  بيع  والتصد1ر، 
التجليل واملستحضرات الصيدالنية.
املقر االآتل عي : محل تج ري رقم 
) الك ئن أمل 4 رقم 92  حي التوسع 

يعقوب امليصور الرب ط.

رأسل ل الشركة : 111.111  رهم 
فئة  من  حصة   1111 ل  مقسلة 
111  رهم للحصة الواحد8 لف ئد8 

السيد8 الكيحل السعد1ة.
الكيحل  السيد8   : التسيير 

السعد1ة.
التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 
 : ب لرب ط  التج رية  املحكلة  لدى 

.1646 9
354 P

FOR A.F THERM TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة
 FOR A.F THERM : اسم الشركة

.TRAVAUX SARL AU
الهدف االآتل عي : تركيب الصرف 
األبخر8  أو  العزل،  للتدفئة،  الصحي 
الصي عية، ت آر، استيرا  وتصد1ر.

تج ري،  محل   : االآتل عي  املقر 
 ،6( رقم   4 امل  السفلي،  الط بق 

ش رع املستقبل، الرب ط.
رأسل ل الشركة : 411.111  رهم 
 111 حصة من فئة   4111 مقسلة 
 رهم للحصة الواحد8 للسيد احلد 

آرش.
التسيير : احلد آرش.

 : التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 
.164895

355 P

STE HUB DE GENIE CIVIL
SARL AU

رفع رأسل ل الشركة
الع  ي  غير  الع م  للجلع  تبع  
 2122 5)  يسلبر  بت ريخ  امليعقد 
 STE لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
HUB DE GENIE CIVIL ش.م.م ذات 
 1.511.111 رأسل له   وحيد  شريك 
حي   145 االآتل عي  ومقره    رهم 

النهضة ) إض في، الرب ط م  1لي :
من  الشركة  رأسل ل  من  الرفع 
1.511.111  رهم إلى 5.111.111  رهم 
اآتل عية  حصة    5.111 بإض فة 
من فئة 111  رهم للحصة الواحد8 
عن طريق مق صة مع  1ون الشرك ء 

على الشركة.

تعد1ل اليظ م األس �سي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

29  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 1887 1.
من أآل االستخالص والبي ن

356 P

KENZ FROFIL SARL
 RUE EL GHARB, VILLA 21 REZ

DE JARDIN, MABELLA, RABAT

 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

((RC 59 41

IF :   17121 T.P :  5812 28

RC : 46286 

 ICE : 111219695111176

في  ص  ر  ج ص  سيد  على  بي ء 

الجلعية  قررت   ،2121 فبرا1ر   11

العلومية م  1لي :

للرب ط،  الرئي�سي  املقر  نقل   -  (

ريز  ي   ،21 فيال   - الغرب  ش رع 

الدار  إلى  الرب ط  م بيال،  آ ر ان، 

املولي،  تخصيص   26 في  البيض ء 

األول،  الدور  البست ن،  ريزيدنس 

شقة 2، ش رع ابن قطير، املع رف.

2 - تعد1ل غرض الشركة.

لعقد  النسبي  التعد1ل   -   

التأسيس والتحد1ث.

قلم  في  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  ب لرب ط  التج رية   املحكلة 

 1 سبتلبر 2121 تحت رقم 117594.

357 P

STE TRAVAUX FOR ALL
SARL AU

Capital Social : 111.111 DHS

 Siège social : Municipale Al

 Azhar Av Hassan Li Amal  ,

TETOUAN

بلوآب أحك م القرار االستثي ئي 

في  امليعقد  الوحيد   لللس هم 

في تل م الس عة   2122 12  يسلبر 

تقرر بدال من الجلعية  صب ح ،   11

الع مة غير الع  1ة م  1لي :

بلقدار  امل ل  رأس  زي  8   -  (

من  1رتفع  بحيث  411.111  رهم 

111.111  رهم إلى 511.111  رهم.

األس �سي  الق نون  تعد1ل   -  2

للشركة.

مكتب  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط ب ملحكلة االبتدائية بتطوان 

تحت   2122 9)  يسلبر   بت ريخ 

رقم 2512.
مقتطف للنشر واإلشه ر

358 P

STE PEL MED

SARL

حل الشركة
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 1  نوفلبر 2122 تقرر حل 

 STE شركة ذات مسؤولية محدو 8 

رأسل له   مبلغ   PEL MED SARL

مقره   وعيوان  151.111  رهم 

بحي  الواقعة  الشقة   : االآتل عي 

قرب مسجد  أرض البر عي،  ط بولة، 

تطوان   ،24 رقم   ( ط بق  املحسيين، 

لترا�سي الشرك ء على الفسخ املسبق.

الشقة  التصفية  مقر  وحد  

البر عي،  أرض  ط بولة  بحي  الواقعة 

 ( ط بق  املحسيين،  مسجد   قرب 

رقم 24، تطوان. وعين :

 : وعيوانه  بنتير  محلد  السيد 

 بش رع احلد املرابط، زنقة 7 رقم   ، 

تطوان كلصفي للشركة.

وعيد االقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ بر8 ومحل تبليغ العقو  والوث ئق 

حدو   ال   : ب لتصفية  املتعلقة 

مفروضة لهم.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بتطوان بت ريخ 9)  يسلبر 

2122 تحت رقم 2512.
مقتطف للنشر واإلشه ر

359 P
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اك كونت 

رقم 26 عل ر8 املستقبل، ش رع ابن العربي، 

الحي الصي عي، أك  1ر

STE DUNAS PROPERTIES
SARL

الغير  الع م  الجلع  بلوآب  قرر 
 الع  ي امليعقد بت ريخ 7 نوفلبر 2122 

م  1لي :
تحويل حصص :

1لتلك السيد محلد سعيد كروم 
الشركة  رأسل ل  في  حصة   511
على   DUNAS PROPERTIES SARL

استعدا  لبيع آليع حصص إلى :
السيد8 ف طلة زهر8 أبو الحقوق 

مهتلة بشراء 511 حصة.
توزيع رأسل ل الشركة :

توزيع  سيتم  التعد1ل،  هذا  بعد 
 111.111 بلبلغ  املحد   امل ل  رأس 
 رهم مقسم إلى 1111 حصة بقيلة 
اليحو  على  حصة  لكل  111  رهم 

الت لي :
السيد8 ف طلة الزهراء أبو الحقوق 

1111 سهم 111.111  رهم ؛
وحد8   1111 مجلوعه  م   أي 

111.111  رهم.
استق لة وتعيين مسير :

لحصص،  الكلي  البيع  بعد 
استق ل السيد محلد سعيد كرم من 

ميصبه كلسير.
السيد8 ف طلة زهر8 أبو الحقوق، 
للبط قة  ح ملة  الجنسية،  مغربية 
الوحيد8  املسير8   ،LG 5 49 رقم 

للشركة لفتر8 غير محد 8.
اإلمض ء :

اإلمض ء  إن  الشركة  قررت 
الوحيد8 هي :

السيد8 ف طلة زهر8 أبو الحقوق، 
للبط قة  ح ملة  الجنسية،  مغربية 

رقم LG 5 49 إلى أآل غير مسمى.
تحويل املقر االآتل عي :

االآتل عي  املقر  تحويل  تم 
للشركة من توطين، مدرسة سل رت 
املجلوعة الخ صة ب لقرب من إق مة 
بيتي، الحي املحلدي أك  1ر في العيوان 
الجد1د املوآو  في عل ر8 رقم 12 رقم 
ري ض الهدى الدشير8 الجه  1ة،   45

إنزك ن.

تجد1د الق نون األس �سي للشركة :

1وافق املس هم الوحيد على تغيير 

.SARLAU إلى SARL الشكل الق نوني

تم اإل1داع الق نوني بكت بة الضبط 

بت ريخ  بأك  1ر  التج رية   ب ملحكلة 

9)  يسلبر 2122 تحت رقم   11972 

السجل التج ري رقم  4981.

360 P

اك كونت 

رقم 26 عل ر8 املستقبل، ش رع ابن العربي، 

الحي الصي عي، أك  1ر

STE GURUGU
 SARL

حل قبل األوان
الغير  الع م  الجلع  بلوآب  قرر 

 الع  ي امليعقد بت ريخ 21 1وليو 2122 

م  1لي :

 STE GURUGU حل قبل األوان 

.SARL

تعيين السيد نبيل وليت لتصفية 

حس ب الشركة.

فيه  سيصفى  الذي  املقر  تعيين 

حس ب الشركة : التجزئة رقم ل 125 

مكرر، حي الهدى، أك  1ر.

تم اإل1داع الق نوني بكت بة الضبط 

بت ريخ  بأك  1ر  التج رية   ب ملحكلة 

21 أكتوبر 2122 تحت رقم 118922 

السجل التج ري رقم 41867.

361 P

اك كونت 

رقم 26 عل ر8 املستقبل، ش رع ابن العربي، 

الحي الصي عي، أك  1ر

STE MIROITERIE DU SOUSS
 SARL

حل قبل األوان
الغير  الع م  الجلع  بلوآب  قرر 

 الع  ي امليعقد بت ريخ  1 1ي 1ر 2121 

م  1لي :

 STE  MIROITERIE حل قبل األوان

.DU SOUSS SARL

تعيين السيد زن تي را�سي لتصفية 

حس ب الشركة.

فيه  سيصفى  الذي  املقر  تعيين 
 حس ب الشركة : محل رقم  7  ف ف ، 

حي الداجلة، أك  1ر.
تم اإل1داع الق نوني بكت بة الضبط 
بت ريخ  بأك  1ر  التج رية   ب ملحكلة 
27 أكتوبر 2122 تحت رقم 1 1191 

السجل التج ري رقم )697.
362 P

اك كونت 
رقم 26 عل ر8 املستقبل، ش رع ابن العربي، 

الحي الصي عي، أك  1ر

STE PAREBRISE AMSERNAT
 SARL AU

حل قبل األوان
الغير  الع م  الجلع  بلوآب  قرر 
الع  ي امليعقد بت ريخ 25 نوفلبر 2121 

م  1لي :
 STE PAREBRISE حل قبل األوان

.AMSERNAT SARL AU
محلد  البعي�سي  السيد  تعيين 

لتصفية حس ب الشركة.
فيه  سيصفى  الذي  املقر  تعيين 
البعي�سي،  مخزن   : الشركة  حس ب 
ش رع عبد الرحيم بوعبيد امسرن ت، 

أك  1ر.
تم اإل1داع الق نوني بكت بة الضبط 
بت ريخ  بأك  1ر  التج رية   ب ملحكلة 
24 أكتوبر 2122 تحت رقم 118941 

السجل التج ري رقم 4825 .
363 P

MALL ZAYTOUN
ش.م.م ش.و

حي الخير، ش رع ا ريس لحريزي، 
رقم 5)، سط ت

سجل تج ري رقم )587
زي  8 رأس امل ل

بت ريخ  عرفي  عقد   بلوآب 
تم إعدا  تقرير   ،2122 12  يسلبر 
زي  8 رأس امل ل ب لخص ئص الت لية :

زي  8 راس امل ل بلبلغ   : املوضوع 
1.111   رهم.

بلس هلة الشريك الوحيد ليصل 
إلى 51.111  رهم.

  11 أي  أسهم آد1د8،  وإصدار 
هذه  بعد  إصداره  تم  آد1د  سهم 
تخصيص  سيتم  وب لت لي  الزي  8، 
ب لك مل  الجد1د8  األسهم  هذه 
لللس هم الوحيد، أي في املجلوع على 
اليحو الت لي : 511 سهم للشريك نور 

الد1ن بلك وط.
تم قيد الشركة ب لسجل   : القيد 
في  االبتدائية  ب ملحكلة  التج ري 
وتحفظ   587( رقم  تحت  سط ت 
املحكلة  نفس  لدى  العقو   إ1داع 
تحت رقم   2122 بت ريخ  1  يسلبر 

.22/1 89
364 P

 1وان األست ذ ح تم لحلو
املوثق ب لدار البيض ء

الدار البيض ء زاوية زنقة البشير االبراهيمي 
وش رع املق ومة، إق مة شيل ء، عل رF 8 الط بق 

السفلي
اله تف : 15.22.54.11.82/15.22.54.11.87

الف كس : 15.22.54.11.89

بنعمور للبناء
 BENAMOUR

CONSTRUCTION
شركة  ذات املسؤولية املحدو 8

بشريك ميفر 
رأسل له  االآتل عي : 1.111.111  

 رهم
مقره  االآتل عي :  زنقة البشير 
االبراهيمي، إق مة شرف ج  ، 
الط بق الرابع، الشقة رقم 12، 

مقيلة عيد  1جيدوم
مسجلة ب لسجل التج ري للشرك ت 
ب لدار البيض ء تحت رقم 566481

تعد1الت
إع  8 - كت بة الق نون األس �سي 

للشركة
بلقت�ســى عقــد عرفــي بت ريــخ   -  (
الشــريك  قــرر   ،2122 نوفلبــر   (6
الوحيــد فــي الشــركة املســل 8 »بيعلــور 
املســؤولية  ذات  شــركة  للبيــ ء« 
املحــدو 8 بشــريك ميفــر ، تغييــر املقــر 
 (5 االآتل عــي مــن مد1يــة القييطــر8، 
زنقــة ســبو، مركــز املع مــالت الشــوب، 
5، إلــى مقــر آد1ــد  مكتــب 2، الط بــق 
املتواآــد بلد1يــة الــدار البيضــ ء، زنقــة 
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إق مــة شــرف ج  االبراهيمــي،  البشــير 

 ،12 الشــقة رقــم  الط بــق الرابــع،   ، 

عيــد  1جيــدوم  مقيلــة  الآيرونــد، 

فــي  مقيــد8  ك نــت  ف لشــركة  للتذكيــر 

الضبــط  بكت بــة  التجــ ري  الســجل 

ب لقييطــر8  االبتدائيــة  ب ملحكلــة 

تحــت رقــم 57575 وتبعــ  لتغييــر املقــر 

االآتل عي فقد أضحت مقيد8 بكت بة 

بوال1ــة  التج ريــة  لللحكلــة  الضبــط 

.566481 تحــت رقــم  الــدار البيضــ ء 

2- بلقت�ســى عقــد عرفــي بت ريــخ 6) 

نوفلبــر 2122، تلــت مراآعــة اليظــ م 

»بيعلــور  املســل 8  للشــرك  األس �ســي 

املســؤولية  ذات  شــركة  للبيــ ء« 

املحــدو 8 بشــريك ميفــر  وتــم تحد1ــث 

األس �ســي  الق نــون  تدويــن  وإعــ  8 

للبيــ ء«  »بيعلــور  املســل 8  للشــركة 

املحــدو 8  املســؤولية  ذات  شــركة 

املقــر  تغييــر  بعــد  ميفــر   بشــريك 

للشــركة. االآتل عــي 

صالحي ت اإل1داع والنشر.

تــم اإل1ــداع الق نونــي لتغييــر املقــر 

االآتل عــي بكت بــة الضبــط ب ملحكلــة 

 22 بت ريــخ  ب لقييطــر8  االبتدائيــة 

 9 775 رقــم  تحــت   2122  يســلبر 

ليفــس  التجــ ري  ب لســجل  والتعد1ــل 

 2122 22  يســلبر  بت ريــخ  املحكلــة 

تحت رقم 5211 من السجل الترتيبي، 

وبعد ذلك تم اإل1داع الق نوني بكت بة 

بوال1ــة  التج ريــة  لللحكلــة  الضبــط 

بت ريــخ  2  يســلبر  البيضــ ء  الــدار 

2122 تحــت رقــم 41 851 وتســجيل 

بيفــس  التجــ ري  ب لســجل  الشــركة 

 2122 بت ريــخ  2  يســلبر  املحكلــة 

.566481 رقــم  تحــت 
ملخص قصد النشر

األست ذ ح تم لحلو

املوثق

365 P

 1وان األست ذ ح تم لحلو

املوثق ب لدار البيض ء

الدار البيض ء زاوية زنقة البشير االبراهيمي 

وش رع املق ومة، إق مة شيل ء، عل رF 8 الط بق 

السفلي

اله تف : 15.22.54.11.82/15.22.54.11.87

الف كس : 15.22.54.11.89

بنعمور للبناء

 BENAMOUR

CONSTRUCTION
شركة  ذات املسؤولية املحدو 8

رأسل له  االآتل عي : 1.111.111  

 رهم

مقره  االآتل عي :  زنقة البشير 

االبراهيمي، إق مة شرف ج  ، 

الط بق الرابع، الشقة رقم 12، 

مقيلة عيد  1جيدوم

مسجلة ب لسجل التج ري للشرك ت 

ب لدار البيض ء تحت رقم 566481

تعد1الت
إع  8 - كت بة الق نون األس �سي 

للشركة
بلقت�ســى عقــد توثيقــي تلقــ ه   -  (

ب لــدار  املوثــق  لحلــو،  األســت ذ ح تــم 

 ،2122 نوفلبــر   (6 بت ريــخ  البيضــ ء 

تصــدق بصفــة نه ئيــة ال رآعــة فيهــ  

العلــي  عبــد  الســيد  تع لــى  لوآــه هللا 

التعريــف  لبط قــة  الح مــل  بيعلــور 

لف ئــد8   B 65528 رقــم   الوطييــة 

الســيد مهدي بيعلور الح مل لبط قة 

 ،TK(9769 التعريــف الوطييــة رقــم  

حصــة   211.111 لـــ  الرقبــة  بحــق 

الشــركة  رأســل ل  فــي  اآتل عيــة 

للبيــ ء. بيعلــور  املســل 8 

مــع االحتفــ ظ للســيد عبــد العلــي 

الك ملــة  ب مللكيــة  مــن آهــة  بيعلــور، 

والت مــة لـــ 91.111 حصــة اآتل عيــة 

االنتفــ ع  بحــق  أجــرى  آهــة  مــن  و 

لجليــع  حي تــه  مــدى  ملصلحتــه 

للشــركة  االآتل عيــة  الحصــص 

للبيــ ء«. »بيعلــور  املســل 8 

ونتيجــة لذلــك تــم توزيــع رأســل ل 

الشــركة »بيعلــور للبيــ ء« علــى اليحــو 

الت لــي : 

 : بيعلــور  العلــي  عبــد  الســيد 

(حــق  اآتل عيــة  حصــة   91.111

  1.111 و  امللكيــة الك ملــة والت مــة) 

االنتفــ ع). (حــق  اآتل عيــة  حصــة 

الســيد مهدي بيعلور : حق الرقبة 

211.111 حصة اآتل عية لضم حق 

الحصــص االآتل عيــة  مــن  االنتفــ ع 

عيــد وفــ 8 الســيد عبــد العلــي بيعلــور.

حصــة    11.111  : املجلــوع 

. عيــة آتل  ا

تلقــ ه  توثيقــي  عقــد  -بلقت�ســى 

ب لــدار  املوثــق  لحلــو،  األســت ذ ح تــم 

 ،2122 نوفلبــر   (6 بت ريــخ  البيضــ ء 

تــم عقــد آلــع عــ م غيــر عــ  ي للشــركة 
وقــرر  للبيــ ء«  »بيعلــور  املســل 8 

ب إلآلــ ع علــى إعــ  8 كت بــة  الشــرك ء 

بعقــد  للشــركة  األس �ســي  الق نــون 

توثيقــي ومــن امن فص عــدا أضحــت 

املســؤولية  ذات  شــركة  الشــركة 
معيــوي  ك ئــن  جلــق  املحــدو 8  ون 

آد1ــد مــع االحتفــ ظ بيفــس التســلية 

االآتل عية، نفس الهدف االآتل عي، 

مــع تنز1ــل   ، نفــس املــد8 االآتل عيــة 

التوزيــع الجد1ــد للرأســل ل االآتل عــي 

والحصــص االآتل عيــة الي آلــة عــن 

عبــد  الســيد  بهــ   قــ م  التــي  الصدقــة 

العلــي بيعلــور لوآــه هللا تع لــى لحــق 

الرقبــة لـــ 211.111 حصــة اآتل عيــة 

مــع  بيعلــور،  مهــدي  الســيد  لف ئــد8 
احتفــ ظ الســيد عبــد الع لــي بيعلــور 

حصــة   91.111 لـــ  الك ملــة  ب مللكيــة 

ملصلحتــه  االنتفــ ع  وحــق  اآتل عيــة 

الحصــص  لجليــع  وف تــه  حتــى 

املســل 8  الشــركة  فــي  االآتل عيــة 

»بيعلــور للبيــ ء« كلــ  تــم الحفــ ظ علــى 

صالحيــ ت التوقيــع االآتل عــي ب ســم 

الشــركة كلــ  هــو مذكــور فــي املــ  8 6) 

للشــركة. األس �ســي  الق نــون  مــن 

تلقــ ه  بلقت�ســى عقــد توثيقــي   - 

ب لــدار  املوثــق  لحلــو،  األســت ذ ح تــم 

البيضــ ء بت ريــخ 21   يســلبر 2122، 

تــم عقــد آلــع عــ م غيــر عــ  ي للشــركة 

شــركة  للبيــ ء«  »بيعلــور  املســل 8 

ذات املســؤولية املحــدو 8 وذلــك مــن

 أآــل تحد1ــث وإعــ  8 تدويــن الق نــون 

األس �ســي  للشــركة  املســل 8 »بيعلــور 

املســؤولية  ذات  شــركة   للبيــ ء« 

املحــدو 8 نظــرا لتغييــر املقــر االآتل عــي 
مــن مد1يــة القييطــر8، 5) زنقــة ســبو، 

مكتــب  الشــوب،  املع مــالت   مركــز 

الــدار  مد1يــة   إلــى   ،5 الط بــق   ،2
االبراهيمــي،  البشــير  زنقــة  البيضــ ء، 

الرابــع،  الط بــق  ج  ،  شــرف  إق مــة 

مقيلــة  الآيرونــد،   ،12 الشــقة رقــم 

ك ئــن  جلــق  عيــد  1جيــدوم،  ون 

معيــوي آد1ــد مــع االحتفــ ظ بيفــس 

نفــس الهــدف  التســلية االآتل عيــة، 

االآتل عــي، نفــس  املــد8  االآتل عيــة، 

الجد1ــد  التوزيــع  إلــى  اإلشــ ر8  مــع 

والحصــص  االآتل عــي  للرأســل ل 

االآتل عيــة تبعــ  للصدقــة  التــي قــ م 

بهــ  الســيد عبــد العلــي بيعلــور لوآــه 

 211.111 لـــ  الرقبــة  لحــق  تع لــى  هللا 

الســيد  لف ئــد8  اآتل عيــة  حصــة 

مــع احتفــ ظ الســيد  مهــدي بيعلــور، 

عبــد العلــي بيعلــور ب مللكيــة الك ملــة 

اآتل عيــة وحــق  حصــة    91.111 لـــ 

االننتفــ ع ملصلحتــه حتــى وف تــه لجليــع 

الشــركة  فــي  االآتل عيــة  الحصــص 

للبيــ ء«. »بيعلــور  املســل 8 

كلــ  تــم الحفــ ظ علــى صالحيــ ت 

التوقيع االآتل عي  ب سم الشركة كل  
هــو مذكــور فــي  املــ  8 6)  مــن الق نــون  

األس �ســي  للشــركة وهــي ك لت لــي :
مســيري  وتســلية  تعييــن  إعــ  8 

محــدو 8. غيــر  ملــد8  الشــركة 

الســيد عبــد العلــي بيعلــور الح مــل 

 B رقــم   الوطييــة  التعريــف  لبط قــة 

. 65528

الح مــل  بيعلــور  مهــدي  الســيد 

رقــم   الوطييــة  التعريــف  لبط قــة 

.T K ( 9 7 6 9

بيعلــور  املســل 8  الشــركة  تكــون   

املســؤولية  ذات  شــركة   للبيــ ء 

صحيــح  بشــكل  ملزمــة  املحــدو 8 

بتوقيــع أحــ  ي مــن الســيد عبــد العلــي 

بيعلــور أو مــن الســيد مهــدي بيعلــور.
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صالحي ت اإل1داع والنشر.
بكت بــة  الق نونــي  اإل1ــداع  تــم 
بوال1ــة  التج ريــة  لللحكلــة  الضبــط 
26  يســلبر  بت ريــخ  البيضــ ء  الــدار 
2122 تحــت رقــم 61 851 والتعد1ــل 
املحكلــة  بيفــس  التجــ ري  ب لســجل 
بت ريــخ 26  يســلبر 2122 تحــت رقــم 

الترتيبــي. الســجل  مــن   4 166
ملخص قصد النشر

األست ذ ح تم لحلو

املوثق

366 P

VRDINGTRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
رأسل له  : 111.111  رهم

استثي ئي  ع م  عقد  بلقت�سى 
مسجل في 2 نوفلبر 2122 تم اإلقرار 

بلقر الشركة على م  1لي :
 (5  : من  الشركة  مقر  نقل   -  (
ش رع األبط ل، شقة 4 أكدال، الرب ط 
ب لط بق  شقة   : الجد1د  املقر  إلى 
زنقة  الشيخ املفضل،  بحي  السفلي، 

الليلون رقم 9)، سال.
التج ري  السجل  إ1داع  تم 
للشركة بكت بة الضبط لدى املحكلة 
5)  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 4 12 1.
367 P

VILVORDE CARS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس  تم  بسال   2122 نوفلبر   9
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك واحد التي تحلل الخص ئص 

الت لية :
 VILVORDE CARS  : التسلية 

.SARL AU
الهدف االآتل عي : كراء السي رات.

رأس امل ل : 111.111  رهم.
من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

الرم ن،  تجزئة   : االآتل عي  املقر 
سيدي   ،28 رقم  حل ني،  س نية 

مو�سى، سال.

املز ا   ج لد ملسربس،   : التسيير 

الح مل   ،1972 1ي 1ر   (6 بت ريخ 

 GK2648  رقم الوطيية  للبط قة 

املحيط،  بوشوك،  حي  ب  الس كن 

العي 1د8، سال.

التسجيل  تم   : التج ري  السجل 

ب لسجل التج ري ب ملحكلة االبتدائية 

بسال بت ريخ 22  يسلبر 2122 تحت 
رقم 1 72  رقم اإل1داع 41224.

368 P

HOTEL SLEADER
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2122 نوفلبر   2 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد التي تحلل الخص ئص 

الت لية :

 HOTEL SLEADER  : التسلية 

.SARL AU

الهدف االآتل عي : 

التج رية  العللي ت  إ ار8   مق ول 

أو الصي عية أو الزراعية ؛

مق ول جدم ت املعلوم ت التج رية.
رأس امل ل : 111.111  رهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

 املقر االآتل عي : شقة 46 عل ر8 8)، 

تجزئة 1 سليية ت بريكت، سال.

سفليوي،  عدن ن   : التسيير 

املز ا  بت ريخ 8 أبريل 979)، الح مل 

 AB25161  رقم الوطيية  للبط قة 

 الس كن ب تجزئة 1 سليية، عل ر8 8) 
رقم 46، ت بريكت، سال.

التسجيل  تم   : التج ري  السجل 

ب لسجل التج ري ب ملحكلة االبتدائية 

بسال بت ريخ 27  يسلبر 2122 تحت 
رقم 7251  رقم اإل1داع 6 412.

369 P

أو طاوور
O TOWER S.A ش.م

شركـة مس هلة 
ذات رأسل ل 2.111.111.111  رهم

مقره  االآتل عي : )8- 8 ش رع 
الجيش امللكي، الدار البيض ء

 السجل التج ري ب لدار البيض ء 
رقم 17.151 

التعريــف الضريبــي: 15212949
بلقت�سى محضر الجلع الع م   -  I
بت ريخ  امليعقد  للشركة،  االستثي ئي 

12  يسلبر 2122، تقرر م  1لي : 
بلبلغ  الرأسل ل  في  الزي  8 
طريق  عن  168.611. 77  رهم 
للشرك ء  الج رية  الحس ب ت  تحويل 
 2.111.111.111 من أآل رفعه من 

 رهم إلى 168.611. 2.77  رهم ؛
حصة   7.7 1.686 أن  مع 1ية 
بقيلة  111  رهم  فئة  من  آد1د8 
في  للزي  8  املكونة  للواحد،  إسلية 
 77 .168.611 بلبلغ  الرأسل ل 
بأكلله   وتحريره   اكتت به   تم   رهم 
بواسطة املس هلين بيك أوف أفريك  
املغربية  امللكية   ،Bank Of Africa
كروب  ك بيت ل  أو  و   RMA  للتأمين 

O CAPITAL GROUP ؛
تعد1ل امل  8 7 من الق نون األس �سي 

للشركة ب ملوازا8 مع ذلك.
لدى  الق نوني  اإل1ـداع  تم   -  II
كت بة ضبط املحكلـة التج ريـة ب لدار 
 2122 1   يسلبر  بت ريخ  البيضـ ء 

تحت رقم 852512.              
لللقتطــف والبيــ ن

اإل ار8

370 P

B7AL DARKOUM
 شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات شريك وحيد
رأسل له  111.111  رهم

 M املقر االآتل عي: أمل  ، بلوك
رقم 7  حي يعقوب امليصور الرب ط

بت ريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
الق نون  تم وضع   ،2122 أبريل   ((
األس �سي لشركة محدو 8 املسؤولية 

ج صيته  ك لت لي :

الهدف : للشركة األهداف الت لية :

ملون الحفالت.

املد8: 99 سية.
فيل   محد    : الشركة  رأسل ل 

إلى  مقسم  111.111  رهم  قدره 

111  رهم  فئة  من  حصة   1111
للسيد8  مليوحة  كله   للواحد8، 

الش  لي سليحة.
التسيير: تسيير الشركة من طرف 
مسير8  سليحة،  الش  لي  السيد8 

وحيد8.
الق نوني  اإل1داع  تم   : اإل1داع 
التج رية  ب ملحكلة  الضبط  بكت بة 
 ب لرب ط 1وم 29  يسلبر 2122، تحت 
رقم التقييد ب لسجل   1 1861 رقم 

التج ري : 9 1651.
بلث بة مقتطف وبي ن

371 P

POTASSE DE KHEMISSET
شركة ذات مسؤولية محدو 8
رأسل له  : 4.741.111  رهم

مقره  االآتل عي : 8  ش رع ش لة، 
إق مة ري ض حس ن ب، الط بق )، 

شقة رقم  ، حس ن، الرب ط
السجل التج ري : 59 115

تحت قرار محضر قرارات الجلع 
الع م الغير الع  ي بت ريخ 1  أكتوبر 

2122 تم اتخ ذ القرارات الت لية :
ب  الشركة  رأسل ل  زي  8   -  (
من  لتحويله  6.811.111  رهم 
 11.551.111 إلى  4.741.111  رهم 

 رهم.
تخفيض رأسل ل الشركة ب   -  2
 11.551.111 6.551.111  رهم من 
 رهم إلى 5.111.111  رهم عن طريق 

استيع ب الخس ئر املتراكلة.
اليظ م  وتحيين  تعد1ل   -   

األس �سي للشركة.
إلتل م  الصالحي ت  إعط ء   -  4

اإلآراءات الق نونية.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2122 26  يسلبر  بت ريخ 

.11881
قصد النشر واإلعالن

372 P
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VXT AFRIQUE
 شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات مس هم وحيد
رأسل له  : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : 46 ش رع 
 الزرقطوني، الط بق الث ني، 

الشقة 6، الدار البيض ء
السجل التج ري :  45289

بلقت�سى محضر قرارات املس هم 
نوفلبر   29 بت ريخ  املتخذ8  الوحيد 

2122 تم اتخ ذ القرارات الت لية :
) - تفويت حصص الشركة.

2 - اعتل   شرك ء آد .
الق نوني  الشكل  تحويل   -   
ذات مسؤولية  »شركة  للشركة من 
إلى  وحيد«  مس هم  ذات  محدو 8 

»شركة ذات مسؤولية محدو 8«.
4 - استق لة السيد8 جد1جة بع ز8 

من ميصبه  كلد1ر للشركة.
 Jérémy Max السيد  تعيين   -  5

PASTEL مد1را آد1دا للشركة.
اليظ م  وتحيين  تعد1ل   -  6

األس �سي للشركة.
إلتل م  الصالحي ت  إعط ء   -  7

اإلآراءات الق نونية.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 2122 27  يسلبر  بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 976)85.
قصد النشر واإلعالن

373 P

SISAL JEUX MAROC
SAS

تحت عقد عرفي بت ريخ 9) سبتلبر 
2122، تم تأسيس شركة ب ملواصف ت 

الت لية :
 SISAL JEUX MAROC : التسلية

.SAS
49 ش رع أحلد   : املقر االآتل عي 
رقم  ،  األر�سي  الط بق  برك ت، 

مع ريف، الدار البيض ء.
الهدف االآتل عي : وك لة لعللي ت 
حلب ت  ج رج  الطرفين  بين  املراهية 

السب ق.

شركة األسهم   : الق نوني  الشكل 

املبسطة.

الرأسل ل : 74.111  رهم.

 Marco السيد   : الرئيس 

.CACCAVALE

 Francesco السيد   : املد1ر الع م 

.DURANTE

اإل1داع الق نوني : املحكلة التج رية 

ب لدار البيض ء.

السجل التج ري : 566579.
قصد النشر واإلعالن

374 P

AL KORCHI PARFUMERIE
ش.م.م ب.و
ب ئع العطور

ب ئع ميتوآ ت التجليل
رقم 8  اللة ع ئشة ابي الجعد

تأسيس
بت ريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

8 أغسطس 2122، تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 بشريك وحيد 

ب ملواصف ت الت لية :

 AL KORCHI شركة   : التسلية 

.PARFUMERIE

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدو 8 بشريك وحيد.
اللة    8 رقم   : االآتل عي  املقر 

ع ئشة ابي الجعد.

ب ئع  العطور،  ب ئع   : الغرض 

ميتوآ ت التجليل.

الرأسل ل : حد  في 111.111  رهم 

حصة موزعة على   1111 إلى  موزع 

الشكل الت لي :

السيد جليفة قر�سي 1111 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد جليفة قر�سي وذلك ملد8 غير 

محد 8.

اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 

الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 

 ب ملحكلة االبتدائية ابي الجعد بت ريخ 

9)  يسلبر 2122 تحت رقم 2122/64 

السجل التج ري رقم 599.

375 P

STE D.R.CAR
SARL

الط بق األول، الشقة   تجزئة 
العبدالوي، رقم 91، طريق مكي س، 

جييفر8
غير  اآتل ع  محضر  بلقت�سى 
تم   2122 27  يسلبر  بت ريخ  ع  ي 

اتخ ذ القرارات الت لية :
حصة   1111 تفويت   :  ( القرار 
من حصص السيد رضوان  رو�سي 

بقيلة 111  رهم للحصة لف ئد8 :
والسيد  بويزم  املصطفى  السيد 

سعيد مزي ن موزع ك متي :
املصطفى بويزم 511 حصة ؛

سعيد مزي ن 511 حصة.
الك مل  االنسح ب   :  2 القرار 
رضوان  للسيد  لإللغ ء  ق بل  والغير 

 رو�سي من كل م  1تعلق ب لشركة.
سواح  محلد  السيد  استق لة 
وتعيين  الشركة  كلسير  ميصبه  من 
السيد صهيب اليجمي مسير للشركة 

وذلك ملد8 غير محد 8.
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 
بت ريخ  بخييفر8  االبتدائية   ب ملحكلة 
29  يسلبر 2122 تحت رقم 2122/551 

السجل التج ري رقم  92 .
376 P

STE ANOUAR AL ATLAS
SARL

زنقة 5 رقم 7) حي حسن 2، جييفر8
غير  اآتل ع  محضر  بلقت�سى 
تم   2122 21  يسلبر  بت ريخ  ع  ي 

اتخ ذ القرار الت لي :
الشركة  على  التشطيب   : القرار 
السالم  عبد  مسين  السيد  وتعيين 

مصفي للشركة.
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 
بت ريخ  بخييفر8  االبتدائية   ب ملحكلة 
26  يسلبر 2122 تحت رقم 2122/548 

السجل التج ري رقم ))7.
377 P

مكتب محلد بوزبع

تل ر8

SKIKINA
س.ت الرب ط :  4298

تعد1الت القوانين األس سية للشركة
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  (
قرر   ،2122 7  يسلبر  في  بتل ر8 
لشركة  االستثي ئي  الع م  الجلع 
رأسل له   ش.ذ.م.م   SKIKINA
بتل ر8،  مقره   2.111.111  رهم، 
شقة   24 عل ر8  سكيكيية،  تجزئة 

رقم )، م  1لي :
هيبة  املرحومة  وف 8  مع 1ية 

الغزولي ؛
أ1لولة حصص املرحومة للورثة ؛

تعيين السيد سيدي عبد املطلب 
غير  ملد8  للشركة  كلسير  الرآراجي 

محدو 8 ؛
تعد1ل التوقيع ؛

تحيين القوانين األس سية للشركة.
2 - تم اإل1داع الق نوني لدى كت بة 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2122 29  يسلبر  بت ريخ 

.1 1841
من أآل االستخالص والبي ن

378 P

مكتب محلد بوزبع

تل ر8

 ECOLE IBN RACHIK 
AL QUAYRAWANI
س.ت الرب ط : 47 115

إنه ء تصفية الشركة
) - بلقت�سى عقد عرفي حرر بتل ر8 
الجلع  قرر   ،2122 14  يسلبر  في 
 ECOLE لشركة  االستثي ئي  الع م 
 IBN RACHIK AL QUAYRAWANI
111.111  رهم،  ش.ذ.م.م رأسل له  
زعير،  1حيى  سيدي  بتل ر8،  مقره  

 وار الحوامد، م  1لي :
إنه ء تصفية الشركة وميح اإلبراء 

الت م والنه ئي لللصفي.
2 - تم اإل1داع الق نوني لدى كت بة 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2122 28  يسلبر  بت ريخ 

.1 1795
من أآل االستخالص والبي ن

379 P
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SMART PHONE CLINC
عي  8 اله تف الذكي

شركة ذات مسؤولية محدو 8

برأسل ل 111.111  رهم

املقر الرئي�سي : الدار البيض ء 28، 

ش رع بوريد ريزيدنس، س ر8 روش 

نوار، الط بق الث ني، مكتب 6

الدار البيض ء

السجل التج ري رقم 1 4191

عي  8  شركة  قرار  ملحضر  وفق  

اله تف الذكي املؤرخ 1ومه 9)  يسلبر 

شروط  على  1وافق  الذي   2122

النه ئي  تقرير املصفي ويقرر اإلغالق 

للتصفية اعتب را من هذا اليوم.

الحل النه ئي للشركة.

إعط ء أبراء لللصفي من وال1ته.

أم نة  في  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  السجل 

 2122 1   يسلبر  1ومه  البيض ء 

تحت رقم 852495.

380 P

TCHNOGIC
SARL AU

DISSOLUTION
سجله  التج ري : 9117 1

املؤرخ  الع م  الجلع  بلقت�سى 

قرر مسير   2122 نوفلبر   22 بت ريخ 

الشركة التعد1الت الت لية :

فسخ الشركة الس بق ألوانه.

الص لح  املصطفى  السيد  تعيين 

كلصفي الشركة.

مقر التصفية : رقم 2 زنقة عي بية 

حي الري ض الرب ط.

املصطفى  السيد  املصفي  براء8 

الص لح.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

 29 بت ريخ   1 1894 رقم  تحت 

 يسلبر 2122.

381 P

GEST-ACTIF

شركة محدو 8 املسؤولية 

ذات مس هم وحيد

رأسل له  1.111.111  رهم

املقر االآتل عي : الرب ط، قط ع 

11، بلوك ف، تجزئة رقم 6، ش رع 

الحور، فيال رقم 64، حي الري ض

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  I

 2122 أكتوبر   24 بت ريخ  ب لرب ط 

قررت الجلعية الع مة لشرك ء شركة 

»GEST-ACTIF« ش.م.م م  1لي :

 : الشركة  نش ط  توسيع 

.Promoteur immobilier

II - تم اإل1داع الق نوني لدى كت بة 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2122 21  يسلبر  بت ريخ 

.1 1585

 : التج ري  السجل  رقم   -  III

1 28 1/الرب ط.

382 P

 MEDICAL COMPUTING

 TECHNOLOGY &

ULTRASOUND SOCIETY

»MCTUS«

SARL AU

الع م  الجلع  بلقت�سى 

1ومه امليعقد   االستثي ئي 

 7 أكتوبر 2122 قرر الشرك ء شركة 

 COMPUTING TECHNOLOGY

 & ULTRASOUND SOCIETY

MCTUS« - SARL AU« م  1لي :

للشركة  االآتل عي  املقر  بتحويل 

إلى العيوان الت لي :

ش رع   ( الشقة   4 االسر8  تجزئة 

ط رق بن زي   بتل ر8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لرب ط بت ريخ 28  يسلبر 

2122 تحت رقم 1797 1.

383 P

EPSI COACHING

SARL AU

فسخ للشركة

القرار  محضر  بلقت�سى 

 2 بت ريخ  البيض ء  الدار  االستثي ئي 

الشركة  فقرر شرك ء   2122 نوفلبر 

EPSI COACHING SARL AU م  1لي 

:

ابتداء  الشركة  لهذه  الفسخ 

وتعيين   ،2122 نوفلبر   2 ت ريخ  من 

مصفية  سليل ني  سه م  السيد8 

التصفية  مقر  تعين  كل   للشركة، 

ش رع ابن قتيبة   6 إق مة امين شقة 

فرنس  2 مد1ية الدار البيض ء.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

 2122 بت ريخ  1  يسلبر  البيض ء 

تحت رقم 851171.

384 P

PRESTIGE CARS HIRE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

 9 ش رع املق ومة محيط الرب ط

السجل التج ري  14144

 ،2122 5  يسلبر  ملحضر  وفق  

قرر الجلع الع م الغير ع  ي م  1لي :

التصفية املبكر8 للشركة.

البوهيري  السيد  املصفي  تعيين 

رقم  الوطيية  للبط قة  الح مل  آ م 

بيبينيير  ش رع  في  املقيم   AE  547

رقم 82 ت بريكت طوال فتر8 التصفية.

املسجل  التصفية  تحد1د مكتب 

في  9 ش رع املق ومة محيط الرب ط.

الق نوني  اإل1داع  تم   : اإل1داع 

ب ملحكلة التج رية ب لرب ط بت ريخ 29 

 يسلبر 2122 تحت رقم 4 18 1.
لإل1داع والنشر

التسيير

385 P

ASEGIR
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8
 وذات شريكة وحيد8

1قدر رأسل له  ب : 11.111  رهم.
املقر االآتل عي : الرقم 45،ش رع 
فرنس ، الشقة رقم 8، اكدال- 

الرب ط
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
في  ومسجل   16/11/2122 في 
شركة  تأسيس  تم   ،18/12/2122

تحلل الخص ئص الت لية :
 »ASEGIR« : التـسلـية

ذات  شركة   : الق نـونـيـة  الصـفـة 
شريكة  وذات  محدو 8  مسؤولية 

وحيد8.
الهدف االآتل عي:   )) اإلرش   في 

االندم ج والتك مل الصي عي.
2) مق ول في التركيب ت الكهرب ئية 

(الط ق ت املتجد 8).
رأس امل ل : 11.111  رهم مقسلة 
111  رهم  حصة من فئة   111 الى 

للحصة.
من  إبتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.
1ي 1ر  ف تح  من   : امل لية  السية 
1   يسلبر من كل سية م  عدا  إلى 
السية األولى تبتدئ من ت ريخ تأسيس 

الشركة إلى 1   يسلبر.
 ،45 الرقم   : االآتل عي  املقر 
8، اكدال-  ش رع فرنس ، الشقة رقم 

الرب ط.
زينب  السيد8   : الـتـســيـيـر 
لبط قة  الح ملة  الشغروشني، 
 A 52448 رقم   الوطيية  التعريف 
كلسير8 وحيد8 في الشركة، ملد8 غير 

محدو 8. 
تــوزيـع األربـ ح : من األرب ح الص فية 
تؤجذ 5% لتكوين االحتي ط الق نوني 

والب قي 1وزع بين الشرك ء.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،29/12/2122 بت ريخ 

.1 18 1
(RC N°: 16512 ( 

386 P
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PAPI’Z
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 8
1قدر رأسل له  ب : 111.111  رهم
املقر االآتل عي : الرقم 1 ، اق مة 

الييل،تق طع زنقة األشعري، وش رع 
عقبة، املحل رقم  ، الرب ط

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
في  ومسجل   ،11/1 /2122 في 
2122/ 12/1 قرر شرك ء الشركة م  

1لي :
تفويت 511 حصة إآتل عية من 
من طرف  للحصة،  111  رهم  فئة 
للسيد  السيد أحلد 1 سين فوقراء، 

1 سر بيلب رك.
211حصة إآتل عية من  تفويت 
من طرف  للحصة،  111  رهم  فئة 
للسيد  السيد أحلد 1 سين فوقراء، 

1وسف بلك 1د.
تفويت 11  حصة إآتل عية من 
من طرف  للحصة،  111  رهم  فئة 
للسيد  سليم  أمين  محلد  السيد 

1وسف بلك 1د.
السيد   من  كل  1صبح  وب لت لي 
1 سر   والسيد  بلك 1د  1وسف 

بيلب رك، شرك ء في الشركة.
الجد1د  التقسيم  ويصبح 

لرأسل ل الشركة  كل  1لي:
  51.111 بيلب رك  1 سر  السيد 

 رهم.
  51.111 بلك 1د  1وسف  السيد 

 رهم.
املجلــــوع : 111.111   رهم.

أحلد  السيد  من  كل  إستق لة  
لبط قة  الح مل  فوقراء،  1 سين 
 A  6 15 رقم  الوطيية  التعريف 
الح مل  والسيد محلد أمين سليم، 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 
A4 4449 من مهلتهل  كلسيران  في 

الشركة، مع االبراء.
1 سر  السيد  من  كل  تعيين  
التعريف  لبط قة  الح مل  بيلب رك، 
والسيد:   A   211 رقم  الوطيية 
لبط قة  الح مل  بلك 1د،  1وسف 
 ،CT811815 التعريف الوطيية رقم
غير  ملد8  الشركة،  في  كلسيران 

محدو 8.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
الضبط ب ملحكلة التج رية ب لرب ط، 
رقم  تحت   ،28/12/2122 بت ريخ 
 : التج ري رقم  (السجل    ،1 1779

.(1516  
387 P

STE SOLUTIA GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بلس هم وحيد
تصفية الشركة

الوحيد  املس هم  قرار  بلقت�سى 
بشكل استثي ئي املؤرخ في  1 أكتوبر 

2122 تم اتخ ذ القرارات الت لية :
النه ئي  واإلغالق  التصفية 

للشركة.
املوافقة على تقرير املصفي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية ب لرب ط بت ريخ  2  يسلبر 

2122 تحت رقم   118.
388 P

STE SOLUTIA GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بلس هم وحيد
تصفية الشركة

الوحيد  املس هم  قرار  بلقت�سى 
بشكل استثي ئي املؤرخ في  1 أكتوبر 

2122 تم اتخ ذ القرارات الت لية :
النه ئي  واإلغالق  التصفية 

للشركة.
املوافقة على تقرير املصفي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية ب لرب ط بت ريخ  2  يسلبر 

2122 تحت رقم   118.
388 P

 STRUCTURES AVANCEES
PRAT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
إعالن متعد  القرارات

الوحيد  املس هم  قرار  بلقت�سى 
بشكل استثي ئي املؤرخ في 22 نوفلبر 

2122 تم اتخ ذ القرارات الت لية :

السيد  حصص  من   5% تفويت 

آ ك نخيب آ ن لوي برات، لص لح 

السيد بيير فيليب آ ن برات.

للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

ذات  شركة  إلى  وحيد   بلس هم 

املسؤولية املحدو 8.

آ ن  فيليب  بيير  السيد  تعيين 

غير  ملد8  للشركة  آجر  كلسير  برات 

نخيب  آ ك  السيد  رفقة  محدو 8 

لوي برات ملد8 غير محدو 8.

اليظ م  مقتضي ت  تحد1ث 

األس �سي للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية ب لرب ط بت ريخ  2  يسلبر 

2122 تحت رقم 2 118.

389 P

AR FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تجد1د مد8 مزاولة مه م املسير
الع م  الجلع  قرار  بلقت�سى 

االستثي ئي املؤرخ في 27 1ونيو 2122 

تم اتخ ذ القرارات الت لية :

تجد1د مد8 مزاولة مه م املسير.

اليظ م  مقتضي ت  تحد1ث 

األس �سي للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية ب لرب ط بت ريخ  2  يسلبر 

2122 تحت رقم 1 118.

390 P

A2 INVEST
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8

بلقت�سى عقد رسمي مؤرخ بت ريخ 

تأسيس  تم  قد   ،2122 أكتوبر   25

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

ب ملليزات الت لية :

.A2 INVEST« SARL« : التسلية

استغالل   : االآتل عي  الهدف 
بدون  والغرافيت،  الرم ل  مق لع 

معدات ميك نيكية.

رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 

111.111  رهم مقسلة  الشركة في 

إلى 1111 حصة من فئة 111  رهم 

للحصة الواحد8.

 : الجوهري  السيد سيدي زكري ء 

511 حصة.

السيد كريم مزي : 511 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الجوهري  زكري ء  سيدي  السيد 

والسيد كريم مزي.

من  ابتداء  سية   99  : املد8 

التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.

من ف تح 1ي 1ر إلى   : السية امل لية 

1   يسلبر من كل سية م عدا السية 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

 ALLO توطين لدى شركة   : املقر 

 MON GESTIONNAIRE SALE

ش رع   9 ت بريكت،  بسال،   SARL

محلد الخ مس، 4 قط ع لونجوفين، 

شقة رقم 4.

السجل التج ري : 7219 .

391 P

RESODOR

شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك واحد

االستثي ئي  الع م  الجلع  قرر 

املسجل في 6) م ي 2122 م  1لي :

تصفية الشركة.

1وسف  الرغ ي  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

للشركة  التصفية  عيوان  تعيين 

مد1ية   ،( أمل   ،J5  ، 97 الك ئن ب 

يعقوب امليصور الرب ط.

التج رية  املحكلة  عن  الص  ر 

ب لرب ط تحت رقم التقييد ب لسجل 

امللف  وضع  رقم   76145 التج ري 

.127124
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عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   638

شركة سواعيد
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رأسل له  111.111  رهم

املقر االآتل عي : 79 ش رع ابن سيي ء 

الشقة 14 أكدال الرب ط

رفع رأسل ل الشركة
بلقت�سى عقد عرفي انعقد الجلع 

نوفلبر   (9 1وم  الع  ي  غير  الع م 

2122 ب ملقر االآتل عي وقرر م  1لي :

الشركة  رأسل ل  من  الرفع 

من  ليقله  11.111 .1  رهم  ب 

 1.511.111 إلى  211.111  رهم 

 رهم بإصدار 111. 1 حصة آد1د8 

بقيلة 111  رهم للحصة ب ستعل ل 

الحس ب الج ري للشرك ء.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية ب لرب ط بت ريخ  2  يسلبر 

2122 تحت رقم  166 1.

393 P

MOCACCI NO CAFFE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رأسل له  111.111  رهم

املقر االآتل عي : رقم 6) آزء رقم 

84 عل ر8 6  وار الكور8 حي يعقوب 

امليصور - الرب ط

الع  ي  غير  الع م  الجلع  قرر 

امليعقد في 1وم 14 نوفلبر 2122 :

511 حصة من السيد  قبول بيع 

عبد امليعم بهيج لف ئد8 السيد زكري ء 

لشهب.

511 حصة من السيد  قبول بيع 

عبد امليعم بهيج لف ئد8 السيد ان س 

لشهب.

السيد  الشريك  استق لة  قبول 

الشريك   وتعيين  بهيج  امليعم  عبد 

للشركة  مسير  لشهب  زكري ء  السيد 

ملد8 غير محدو 8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم   17 1.
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AL KHOLLA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
رأسل له  111.111  رهم

املقر االآتل عي : 47 قط ع 51 

هكت ر مسير8 2 تل ر8

الع  ي  غير  الع م  الجلع  قرر 

امليعقد في 1وم 9 نوفلبر 2122 :

161 حصة من السيد  قبول بيع 

العي �سي محلد لف ئد8 السيد مطيع 

محلد نصر الد1ن.

181 حصة من السيد  قبول بيع 

السيد  لف ئد8  العزيز  عبد  مطيع 

مطيع محلد نصر الد1ن.

161 حصة من السيد  قبول بيع 

مطيع  السيد  لف ئد8  1 سين  الوارث 

محلد نصر الد1ن.

السيد  الشريك  استق لة  قبول 

الشريك   وتعيين  العزيز  عبد  مطيع 

للشركة  مسير  لحسن  مطيع  السيد 

ملد8 غير محدو 8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  يسلبر  التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم 1699 1.
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مكتب االست   نور الد1ن املكوري

إق مة آوهر8 موك  ور  

ش رع العقبة (أم م املح فظة العق رية)

موثق ب لصوير8

MAISON 250
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 8 

 رهم  11.111  رأسل له   

مقره  االآتل عي  : زنقة الشب ن ت 
رقم 251، الصوير8

حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

املكوري  الد1ن  نور  االست    بلكتب 

2  يسلبر  بت ريخ  ب لصوير8  موثق 

شركة  ات  تأسيس  تم   2119

كل   جص ئصه   محدو 8  مسؤولية 

1لي :

 S.A.R.L«  : التج ري  االسم 

.»MAISON 251

املقر االآتل عي  :   زنقة الشب ن ت 
رقم 251،  الصوير8.

الشركة  غ 1ة   : الهدف 
اإلنع ش  والخ رج،  ب ملغرب 
 – أشك له  بجليع  العق ري 
وتقسيم                                                                               كراء  تب  ل،  بيع،  شراء،  

العق رات وامليقوالت.
مت بعة  البي ء،  بأعل ل  القي م 
التسيير  كذا  التجهيز  أعل ل  أوراش 
واإلرش    و تقسيم و تجزئة العق رات                                                                                              
وتجهيز   إصالح  استغالل، 
واألصول  السي حية  املركب ت 
التج رية لجليع األنشطة السي حية.

كراء  وجلق،  تيظيم،  راسة 
الضي فة  الفي  ق،  ور  املركب ت، 

والدور السكيية.
السي حي،  والتدبير  كراء  جلق، 
املق هي، املط عم، الح ن ت، املس بح، 
التج رية   واملحالت  الحل م ت 

السي حية.
شراء، استيرا  وبيع امالت واملوا  
املتعلقة ب لتدبير واإلنع ش السي حي 
الهدف  بتطوير  1رتبط  م   وكل 

االآتل عي للشركة.
االستش ر8 واإلنع ش السي حي.

بجليع  القي م  للشركة  1لكن 
العللي ت املش ر إليه  أعاله في املغرب 
والخ رج لحس ب الشركة أو لحس ب 

أطراف أجرى، وكالء...     
بكل  القي م  ع مة  وبصفة 
الصي عية  التج رية،  املع مالت 
وامل لية، العق رية أو امليقولة املرتبطة 
مب شر8  غير  أو  مب شر8  بصفة 

ب لهدف االآتل عي.
 الرأسل ل : 11.111   رهم.

املد8 : 99 سية.
 Craig John السيد    : الشرك ء 
 EVE    ،مقيم ب نجلترا SHEPPARD

.,Road IS VE Worth TW7 7HS
 Christine DONOVAN  8السيد
 Flatt 5, Farwood مقيلة ب نجلترا، 
 171 Kew Road, Ritchmord,

.Surrey TW9 2AS
 MAISON 251« Société « شركة

 ،à Responsabilité Limitée

مقره  بزنقة الشب ن ت رقم 251، 
الصوير8.

التسيير : سيتم  تسيير الشركة من 
 Craig John  طرف الشريكين  السيد
 Christine والسيد8   SHEPPARD

DONOVAN ملد8 غير محدو 8 .
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  وتم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
  2122 28  يسلبر  ب لصوير8 بت ريخ 
تحت عد   544 وتم تسجيل الشركة 

ب لسجل التج ري تحت عد 6497.
-الخالصة ألآل النشر-
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CAREC AS

 Cabinet de Révision Comptable et

Conseils

ALAMI SAAD

Rue Imam Ali .Fes ,6

  VALEURS ARTISTIQUES
فسخ الشركة

 بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
امليعقد بت ريخ 21  يسلبر 2122 :

الوحيد8  الشريكة  قررت 
 VALEURS« الشركة  فسخ 
ARTISTIQUES« بشريك وحيد ذات 
الرأسل ل االآتل عي 111.111  رهم 
ومقره  االآتل عي الك ئن  بف س  21 
املد1ية   7 ش رع محلد الحي ني شقة 

الجد1د8.
عبوس  ثورية  السيد8  تسلية 

كلصفية للشركة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية بف س بت ريخ 28/12/2122 
تحت العد  5514.                                            

للنشر والبي ن

397 P

RAY IRRIGATION
SARL

7) س حة ش رل نكول الشقة 2 
الط بق 7 - الدار البيض ء

رقم التقييد ب لسجل التج ري : 
527155

 تحويل مقر الشركة
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ بت ريخ 5  يسلبر 2122، تقرر 

م  1لي :



639 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

تحويل مقر الشركة من العيوان 
7) س حة ش رل  ب  الك ئن  القد1م 

الدار   -  7 الط بق   2 الشقة  نكول 

تجزئة   : الت لي  العيوان  إلى  البيض ء 

مربحة، القطعة رقم 28، املحلد1ة.

تغيير البيد 5 من الق نون األس �سي 

للشركة مع تحيين هذا األجير.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 يسلبر 2122 تحت رقم 852141.
ملخص قصد النشر
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SOCIETE HABITASSAMER
SARL

ICE 11 141965111141

I.F 52679616 - R.C 55711 

شركة ذات مسؤولية محدو 8

برأسل ل : 111.111  رهم

املقر الرئي�سي : 26، ش رع مرس 

السلط ن الشقة   الط بق ) 

الدار البيض ء

التغييرات الق نونية
الع م  الجلع  محضر  بلوآب 

امليعقد  لللس هلين  االستثي ئي 

8  يسلبر  بت ريخ  املسجل  املقر  في 

امل  8  ب إلآل ع تعد1ل  تقرر   ،2122

7) من اليظ م األس �سي للشركة.

الع م  الجلع  محضر  بلوآب 

بت ريخ  الع م االستثي ئي لللس هلين 

تعد1ل  تقرر   ،2122 8  يسلبر 

وهي  من اليظ م األس �سي،   (7 امل  8 

1لكن  حدو ،  وبدون  ع م  بشكل   :
و ون  حدو   1قوم  ون  أن  لللد1ر 

أو  بأي عللية شراء  موافقة الشرك ء 

الحف ظ  أو  للعق رات،  تب  ل  أو  بيع 

أو آليع  س تير  على ملكية األرض، 

 الرهون العق رية أو تأسيس أي شركة،
أو مس هلة كل أو آزء من األصول   

تشكيله  تم  شركة  في   االآتل عية 

من  واحد  بقرار  تشكيله   سيتم  أو   

املد1ر و ون اللجوء إلى القرار الجل عي 

للشرك ء. مزيد من التف صيل الرآوع 

إلى اليظ م األس �سي للشركة.

املعدل  األس �سي  اليظ م  اعتل   

 »HABITASSAMER SARL« لشركة 

بت ريخ ج ص  محضر   بلقت�سى 

 8  يسلبر 2122.

املحكلة  في  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ البيض ء  ب لدار   التج رية 

رقم  تحت   2122 26  يسلبر   

.85(759
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CHIGA CAR

SARL AU

املقر االآتل عي : رقم 5  فسحة 

سوس الحي الصي عي أك  1ر

إنش ء شركة
 29 بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الق نون  وضع  تم   2122 نوفلبر 

األس �سي لشركة محدو 8 املسؤولية 

ذات املليزات الت لية :

.CHIGA CAR SARL AU : اإلسم

السي رات  كراء   : الشركة  هدف 

بدون س ئق.

املد8 محد 8 في 99 سية.

الرأسل ل محد  في مبلغ 111.111 

 رهم مقسم إلى 1111 حصة من فئة 

الواحد8 قد تم  111  رهم للحصة 

اكتت به  كله  للسيد8 شيك  زينب.

السيد8  تعيين  تم   : التسيير 

شيك  زينب كلسير8 للشركة ملد8 مع 

اإل اري  اإلمض ء  صالحية  إعط ئه  

والبيكي ميفر ا.

األرب ح : 1تم اقتط ع 5% لتكوين 

عليه  امليصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نون .

الق نوني  اإل1داع  تم   : اإل1داع 

املحكلة  لدى  الضبط  بكت بة 

التج رية بأك  1ر تحت رقم 119812 

بت ريخ 26  يسلبر 2122.

400 P

    Cabinet » AGADIR CONSEIL «
   شركة ذات مسؤولية محدو 8    

الرأسل ل:111.111.11  رهم         
العيوان: عل ر8 إفران، بلوك أ، ش رع املق ومة، 

أك  1ر                       
اله تف :  15.28.22.11.14 

ICE : 1115 9965111192

 APICULTURE CHAMS       
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

الشريك الوحيد
رأسل له  : 111.111,11 رهم

         مقره  اإلآتل عي:  ش رع مخت ر 
سو�سي، رقم 4   ، الحل ني، 

آل عة تلسية
 ICE : 112799457111168 

التأسيـــــــــــــــــــس
  1 بت ريخ  عرفي  عقد  بلوآب 
اليظ م  وضع   ،2122 أغسطس 
األس �سي لشركة ب لخص ئص الت لية:
مسؤولية  ذات  شركة  الشكل:   -

محدو 8 لشريك الوحيد.
 APICULTURE -التسلية: 

     .CHAMS
الهدف اإلآتل عي: هدف الشركة 

ب جتص ر:
وميتج ت  العسل  وتوزيع  إنت ج 

اليحل .
مخت ر  ش رع  اإلآتل عي:  املقر 
الحل ني،   ،   4 رقم  سو�سي، 

آل عة تلسية.
 املد8: 99 سية.

  السية امل لية: تبدأ في ف تح 1ي 1ر 
وتنتهي في 1   يسلبر من كل سية.

 الرأسل ل:  1بلغ رأس م ل الشركة 
مئة ألف  رهم 111.111,11  رهم.

- التسيير: مسير الشركة: 
املقيم  شل�سي،  حسن  السيد 
 ،  61 رقم  سو�سي،  مخت ر  ش رع 
آنسية  ملول  ا1ت  تلسية  آل عة 
الوطيية  لبط قة  والح ملة  مغربية، 

.JD 8746 رقم
اال1داع  تم  الق نوني:  اإل1ــــــــــداع 
ب  اإلبتدائية  املحكلة  في  الق نوني 
تحت  أبريل2121   (5 بت ريخ  إنزك ن 

رقم 891.
401 P

 STE RYM   

 CONSTRUCTION &

   AMENAGEMENT
  SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8

 12 في   املؤرخ  للعقد  طبق  

شركة  تأسيس  تم    2122  يسلبر 

املسؤولية محدو 8  ات شريك واحد 

ب لخص ئص الت لية :  

 STE RYM    : اإلسم 

 CONSTRUCTION &

        . AMENAGEMENT   SARL

الهدف :

جدمة األمن والتيظيف .

استيرا  وتصد1ر.

أعل ل البي ء واإلنش ءات.

 111.111  : املجلوعة  رأسل ل 

(م ئة الف)   رهم . 

1وسف   السيد   التسيير:    

بوالزيت.

املقر اإلآتل عي :   حي اس ك   بلوك 

أ الرقم 6   تيكوين أك  1ر.

املد8 :  99 سية.

لللجلوعة  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب لسجل التج ري ب ملحكلة التج رية 

9765))   بت ريخ   اك  1ر تحت  رقم   

21  يسلبر 2122.
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   BEN BALADY-CAR شركة
ش.م.م  

  11 وبت ريخ  بلقت�سى عقد عرفي 

شركة  تأسيس  تم    2122  يسلبر 
محدو 8 املسؤولية سجله  التج ري 

رقم 11 7  ذات املليزات الت لية: 

   BEN BALADY-CAR التسلية:  

ش.م.م .

املقر اإلآتل عي    :  ش رع الجيش 

الط بق   276 املعطي رقم  امللكي حي 

الث ني سط ت.

الرأسل ل: 111.111    رهم.
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الهدف:

    - تأآير السي رات.

الشرك ء: 

 -  السيد8 بوشرى بيغزيل.

-السيد ط رق البلدي.

-السيد عبد الق  ر بيغزيل .

التسيير:  تسير الشركة من طرف 

السيد8 بيغزيل بوشرى.

اإل1داع الق نوني   :       تم اإل1داع 

الق نوني ب ملحكلة  اإلبتدائية سط ت  

تحت رقم  21  يسلبر2122   بت ريخ 

. 1414/22
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 Société M.S.A  KRAFT
شركة محدو 8 املسؤولية
رأسل له  : 111.111  رهم

املقر اإلآتل عي : وار بوحل ر8 

آل عة الكد1ة البيض ء اوال  ت 1لة

  22 بت ريخ  عرفي،  بلقت�سى عقد 
الق نون  وضع  تم   2122 سبتلبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو M.S.A  KRAFT“8” ب ملليزات 

الت لية:

-1الشرك ء:

مغربي,  ب لفقير  ع  ل  -السيد  

.16.19.1995،الح مل  سية  مز ا  

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

الكرارمة  بدوار  الس كن   JT57179

الكد1ة البيض ء - اوال  ت 1لة .

-2املوضوع :

تتخذ الشركة كلوضوع له  امتي :

الورق   من  األكي س  -إنت ج 

الكرتون أو القل ش.

-نقل البض ئع لحس ب الغير .

- التسلية:

  M.S.A  KRAFT”“شركة  .ذ. م.م-

.S.A.R.L

-4املقر اإلآتل عي:

الكد1ة  آل عة  بوحل ر8  -5 وار 

البيض ء اوال  ت 1لة. 

سية  وتسعون  تسعة  -6املد8: 

من ت ريخ تسجيل الشركة في  ابتداء 

السجل التج ري.

-7رأسل ل الشركة : حد  رأسل ل 
111.111.11    رهم   ب  الشركة 
مقسلة إلى1111حصة من فئة 111 

 رهم موزعة ك لت لي:
ب لفقير1111حصة  -السيدع  ل 

إآتل عية.
املجلوع : 1111 حصة إآتل عية.
ب لفقير  السيدع  ل  -8التسيير: 
بتوقيعه  ويلزمه  للشركة  مسير  عين 

امليفر  ملد8 غير محد 8.
تبتدئ من   : -9السية اإلآتل عية 
ف تح 1ي 1ر و تنتهي في 1   يسلبر من 

كل سية.
-11األرب ح: توزع األرب ح الص فية 
لإلحتي ط  امل ئة  في   5 جصم  بعد 
الق نوني على الشرك ء حسب حصتهم 
إلى  آد1د  من  تيقل  أو  الشركة  في 

السية املوالية.
11-  اإل1داع الق نوني: تم اإل1داع 
لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 
املحكلة اإلبتدائية بت رو انت بت ريخ  
22 يسلبر  2122تحت رقم السجل 

التج ري 9267.
مقتطف من أآل اإلشه ر
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 STE  JET 27 
SARL AU

إعالن عن تأسيس 
عرفي  عقد  بلقت�سى 
 27   2122 بت ريخ  محرربت رو انت 
1ونيو 27 تلت املص  قة على الق نون 
األس �سي لشركة محدو 8 املسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية:
   . STE  JET 27 SARLAU: التسلية

- الهدف:
أجرى  االت  كراء  وعقو   كراء 

وتجهيزات وسلع.
افران  إق مة  اإلآتل عي:  املقر 
شقة 415 حي سيدي 1وسف اك  1ر 

بلوك ح.
رأسل ل  حد   الشركة:  -رأسل ل 
111111 رهم  مبلغ  في  اإلآتل عي 
حصة اآتل عية   1111 مقسلة إلى 
من فئة 111  رهم للواحد8 ومقسلة 

كل  1لي:

السيد غب ري فريد .

-املد8: 99 سية.

-التسيير: يعهد بتسيير الشركة إلى 

السيد غب ري فريد ملد8 غير محد 8، 

للسيد  كذالك  فينسب  التوقيع  أم  

فريد غب ري.

ف تح  من  اإلآتل عية:  -السية 

1ي 1ر إلى 1   يسلبر.

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم   -

اإلبتدائية  ب ملحكلة  الضبط  كت بة 

  2122 1وليز   5: بت ريخ  بت رو انت 

تحت رقم 59 2  .

405 P

THINK BIG COMPANY  SNC
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــ ء شــركـــــــة

 21 بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الشركة  تأسيس  تم  1ونيو2122 

التض ميية ذات املليزات الت لية:

 THINK BIG  : التسلية 

. COMPANY  SNC

: حي اللة حسي ء  املقر اإلآتل عي 

بلوك س الزنقة 18 الرقم 12 كلليم.

111.111,11 رهم  الرأسل ل:

فئة  من  حصة   1111 على  مقسلة 

111,11  راهم.

الهدف : 

اإلستش ر8 في التسيير.

نج 8  السيد8  الشرك ء: 

والح ملة  الجنسية،  عبيد،مغربية 

 JAرقم الوطيية  التعريف  لبط قة 

96552115 حصة.

مغربية  الف هم،  مريم  السيد8 

الجنسية، والح ملة لبط قة التعريف 

الوطيية رقمJA 118725511حصة.

ف تح  من  :تبتدئ  امل لية  السية 

كل  من  1   يسلبر  في  وتنتهي  1ي 1ر 

سية.

تسير الشركة ح لي  من  التسيير: 

ومريم  عبيد  نج 8  السيدت ن:  طرف 

الف هم ملد8 غير محد 8.

التسجيل  :تم  التج ري  السجل 
بت ريخ  بكلليم  اإلبتدائية  ب ملحكلة 

26 1ونيو2122 تحت رقم 4271.
406 P

 SOCIETE CE & ZE CELIK
 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY
تـــأسـيــس

بت ريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
14 نوفلبر2122 ب ك  1ر تم تأسيس   
بشريك  املسؤولية  محدو 8  شركة 

واحد صف ته  كل  1لي : 
 SOCIETE CE &  : التسلية 
 ZE CELIK INTERNATIONAL

. TRADING COMPANY
أس س   الشركة  تهدف  الهــدف:  

إلى :
تسويق الفواكه والخضروات.

  استيرا  وتصد1ر.
مكتب رقم  5   : املقر اإلآتل عي 
ش رع  م مونية  استيد1و    4 الط بق 
حي   511 ف.ش  بونعل ني  الحسن 

الداجلة اك  1ر.
99 سية ابتداء من ت ريخ    :  املد8 

التسجيل ب لسجل التج ري.
الرأسل ل :  حد  رأسل ل الشركة 
إلى  مقسلة  111.111,11  رهم  في 
111  رهم  بقيلة  حصة   1111

للواحد8.
 1111 آليك  مو�سى  -السيد 

حصة .
آليك,    مو�سى  السيد   : التسيير 
غير  ملد8  وذلك  للشركة   

ٌ
مسيرا

محدو 8.   
الوث ئق  آليع  على  التوقيع 
البيكية واإل ارية ص لحة من طرف 

السيد مو�سى آليك.        
الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ اك  1ر  التج رية   ب ملحكلة 
رقم   تحت  27  يسلبر2122   
التج ري  السجل  ورقم   1198 6

.5 9 5
407 P
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STE. SARSEIGE COMPTA SARL

Email: sarseige.compta@gmail.com

STE. ELITE RIIDE CARS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سي 

تم  بأ1ت ملول    6)  يسلبر2122   

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدو 8 ذات الخص ئص الت لية :

 :STE Elite Riide Cars: التسلية
املقر اإلآتل عي : رشرقم 15 زنقة 

11 بلوك ا ش رع محلد الخ مس حي 

األمل أ1ت ملول.

الهدف:

 كراء السي رات بدون س ئق.

املد8 : 99  سية.

الرأسل ل: 111111 رهم مقسلة 

111 رهم  فئة  من  1111حصة  إلى 

لكل واحد8. 

111% أي 1111 حصة اآتل عية 

لف ئد8 السيد عبد هللا ش كر .

عبد  السيد  تعيين  تم  التسيير: 

غير  ملد8  للشركة  كلسير  ش كر  هللا 

محدو 8.           

اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 

الق نوني ب ملحكلة اإلبتدائية ب نزك ن 

رقم  تحت  بت ريخ  2  يسلبر2122 

2555 والسجل التج ري رقم 27615.

408 P

STE DOUMALO                      
SARL AU 

إعالن عن تأسيس شركة محدو 8 
املسؤولية

ICE : 11 217196111117

بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ  

12 أكتوبر 2122  تم تأسيس شركة 

محدو 8 املسؤولية ذات شريك وحيد 

ذات الخص ئص الت لية : 

 STE DOUMALO  Sarl: التسلية

. AU

رقم  تليال  حي  اإلآتل عي:  -املقر 

)77 تيكيوين اك  1ر .

-الهدف: تحويل األموال. 

اإلآتل عي.111111  -الرأسل ل 
 رهم.

-التسيير :السيد8 ف طلة بستة.
-املد8: 99 سية.

-السية امل لية :  ف تح 1ي 1ر حتى1  
 يسلبر .

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التج ري ب ك  1ر تحت رقم  119746   
بت ريخ 21  يسلبر 2122 رقم السجل 

التج ري 891 5.
409 P

BORJ NEFIS
اإلشه ر الق نوني

بي ء على العقد املحرر بت ريخ   14 
بلراكش    واملسجل  نوفلبر2122 
تأسيس  تم  نوفلبر2122   (7 بت ريخ 

شركة ب ملواصف ت الت لية :
.BORJ NEFIS :التسلية

ا1ت  :  وار  اإلآتل عي  العيوان   -
بوعلي امغراس اميزميز .

ذات  شركة  الق نوني:  الشكل   -
مسؤولية محدو 8.

حد  رأسل ل  رأسل ل الشركة:   -
111111,11  رهم،  في  الشركة 
 111 حصة بقيلة   1111 مقسم إلى 
على  موزع  الق نونية  للحصة   رهم 

الشكل الت لي:
 -  السيد ا  الحسين عبد العزيز                           

511  حصة .
اس مة                                   الحسين  ا   السيد   -

511 حصة.
  - املجلوع  :1111 حصة         .

- األهداف: 
 ار الضي فة آو ري ض , املطعم.           
- التسيير:يعتبر السيد ا  الحسين 
الحسين  ا   والسيد   العزيز  عبد 
ملد8 غير  للشركة   اس مة مسيران   

محدو 8.
ملزمة  الشركة   : التوقيع   -
للسيد ا  الحسين  ب لتوقيع الوحيد  
عبد العزيز تج ه األبي ك واملؤسس ت 
ا   للسيد  ب لتوقيع  وملزمة  امل لية. 
ا   السيد   أو  العزيز  عبد  الحسين 
املؤسس ت  تج ه  أس مة  الحسين 

األجرى غير امل لية والبيكية. 

- املد8: 99 سية.

بكت بة   الق نوني  اإل1داع  تم  

التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

بلراكش  1وم  6) نوفلبر2122 تحت 

واملسجل ب لسجل      142641 رقم  

رقم   اليوم تحت  نفس  في   التج ري 

  . 1 1711
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 ALAMALE CARGO شركة

 SARL

ش. م. م

تأسيس شركة م م
 (5 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

شركة  تأسيس  تم   يسلبر2122 

محدو 8 املسؤولية تحلل الخص ئص 

الت لية :

 A L A M A L E : لتسلية 1ا -

CARGOSARL ش م م.

-2 رأسل ل الشركة : 111.111,11 

بقيلة  إلى1111حصة  مقسم   رهم 

111  رهم لكل حصة مللوكة  ل :

  511 :ب  -السيد ابراهيم رحل ني 

حصة.

-السيد احلد بوزيد       :ب511  

حصة.

التوامة  اإلآتل عي:حي  املقر    -

بيوكرى اشتوكة ا1ت ب ه .

-4 الهدف اإلآتل عي:

لحس ب  للبض ئع  الدولي  اليقل 

الغير.

الشركة  تسيير  -5التسيير: 

رحل ني                     ابراهيم  السيد  طرف  من 

بوزيد واحلد  السيد   JB 41146

. BE7421 9

الق نوني  امللف  إ1داع  تم   6-

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  للشركة 

بت ريخ  2   2561 ب نزك ن تحت رقم 

 يسلبر2122.

411 P

 STE DOMAINE AGRICOLE

 CHERQAOUI
S.A.R.L

رأس م له : 111.111.11  رهم

املقر اإلآتل عي :  وار أ1ت بيروك 

قي  8 سيدي عبد هللا أومو�سى 

تينزرت اوال  برحيل ت رو انت 

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8 

مؤرخ  عرفي  عقد  -1بلقت�سى 

تم إحداث   ، 1وليو2122    (5 بت ريخ 

ذات  للشركة  األس �سي  الق نون 

جص ئصه    ، املحدو 8  املسؤولية 

ك لت لي :

 DOMAINE -التسلية:   

 .AGRICOLE CHERQAOUI

أ1ت  :  وار  اإلآتل عي    -املقر 

بيروك قي  8 سيدي عبد هللا أومو�سى 

تينزرت اوال  برحيل ت رو انت

-الهدف اإلآتل عي :

  اإلستغالل الفالحي.

  : في  حد   الشركة  م ل  رأس    

111.111,11  رهم مجزء على 1111 

حصة من فئة  111   رهم  للحصة 

لواحد8 كله  مكتتبة  ك لت لي :

    : الشرق وي  الحسين  السيد    

661 حصة ، أي 11 ,111 66  رهم.

السيد    الحسن  بيروك      :    41  

حصة ، أي 11 ,111 4   رهم.

املجلوع        :   1111   حصة ، أي 

111.111.11  رهم.

تعيين السيد الحسين   : -التسيير 

غير  ملد8  للشركة  الشرق وي كلسير 

محدو 8.

من ف تح 1ي 1ر إلى  -السية امل لية: 

1   يسلبر .

-املد8 : 99 سية.

2-لقد تم اإل1داع الق نوني لدى    

املحكلة اإلبتدائية  بت رو انت بت ريخ  

26  يسلبر2122 م تحت رقم 856 - 

السجل التج ري: 9271.

412 P
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE

S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE  CENTRE

 D’AFFAIRE ET DE

    DOMICILIATION

S.A.R.L

شركة محدو 8 املسؤولية

 - رأسل له  : 111.111.11  رهم

للجلع  عرفي  عقد  بلقت�سى 

أكتوبر2122   28 1وم  الع  ي  الع م 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 :

 CENTRE D’AFFAIRE  : التسلية

.ET DE DOMICILIATION

األول  الط بق  اإلآتل عي:  املقر 

شقة رقم ) مجلوعة D  رقم  2 حي 

الداجلة بأك  1ر.  

مد8 صالحية الشركة:  99  تسعة 

وتسعون سية.

رأس امل ل : 111.111.11  رهم.

إن الحصص وزعت   : الحصص 

بين الشرك ء على الشكل الت لي:

السيد : ع  ل زهور  111.111.11 

 رهم.

املجلوع:   111.111.11  رهم .

السية اإلآتل عية: من ف تح 1ي 1ر 

إلى غ 1ة 1   يسلبر.

التسيير: السيد ع  ل زهور.

التوقيع: السيد ع  ل زهور.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية بأك  1ر تحت رقم 118174 

وب لسجل  6)  يسلبر2122  بت ريخ 

بت ريخ    52645 رقم  تحت  التج ري 

26  يسلبر2122.
 االقتط ف والبي ن

احلد زهور

413 P

شركة فوتوبيا 

ش.م.م بشريك وحيد      

برأسل ل قدره : 111.111.11  رهم      

شقة رقم 12 الط بق الث ني تجزئة 

أرك نة رقم 57 أو-اي-س    

ا1ت ملول انزك ن     

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   

8  يسلبر2122 تلت صي غة  بت ريخ 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

وحيد  بشريك  املحدو 8  املسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية : 

الغرض اإلآتل عي: 

- ميعش عق ري.

أو  املختلفة  األشغ ل  مق ول   -

البي ء.

التسلية : شركة  فوتوبي   ش.م.م 

بشريك وحيد .

 12 رقم  شقة  اإلآتل عي:  املقر 

 57 الط بق الث ني تجزئة أرك نة رقم 

أو-اي-�سي ا1ت ملول انزك ن .                                                                       

املد8 : حد ت في 99 سية. 

الرأسل ل والحصص اإلآتل عية: 

حد  الرأسل ل في11 111.111  رهم 

اآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

موزعة   ، 111  رهم للواحد8  بقيلة 

ك ألتي : 

حلدي                                                   الفياللي  السيد 

1111 حصة .

التسيير: الشركة مسير8 من طرف 

الفياللي  السيد  الوحيد  الشريك 

له  ويعو   محدو 8  غير  ملد8  حلدي 

كل من التوقيعين البيكي واإلآتل عي.

 (5 توزع حسب الفصل  األرب ح: 

من الق نون األس �سي للشركة.

لدى  الق نوني  اإل1داع  ثم 

تحت  ب نزك ن   اإلبتدائية  املحكلة 

 21 بت ريخ    25 6/2122 رقم  عد  

 يسلبر2122.
مقتطف قصد اإلشه ر 
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شركة موالديف  

ش.م.م بشريك وحيد      

برأسل ل قدره : 111.111.11  رهم    

شقة رقم  1 الط بق الث لث تجزئة 

أرك نة رقم 57 أو-اي-�سي ا1ت ملول 

انزك ن    

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   

8  يسلبر2122 تلت صي غة  بت ريخ 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

وحيد  بشريك  املحدو 8  املسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية : 

الغرض اإلآتل عي: 

- ت آر موا  البي ء ب لجللة .

موال 1ف   شركة    : التسلية 

ش.م.م بشريك وحيد 

رقم  1  شقة  االآتل عي:  املقر 

 57 الط بق الث لث تجزئة أرك نة رقم 

أو-اي-�سي ا1ت ملول انزك ن.                                                                   

املد8 : حد ت في 99 سية. 

الرأسل ل والحصص اإلآتل عية: 

حد  الرأسل ل في 11 111.111  رهم 

إآتل عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

موزعة   ، 111  رهم للواحد8  بقيلة 

ك ألتي :   

حلدي                                                   الفياللي  السيد 

1111 حصة. 

التسيير: الشركة مسير8 من طرف 

الفياللي  السيد  الوحيد  الشريك 

له  ويعو   محدو 8  غير  ملد8  حلدي 

كل من التوقيعين البيكي واإلآتل عي.

 (5 توزع حسب الفصل  األرب ح: 

من الق نون األس �سي للشركة.

لدى  الق نوني  اإل1داع  ثم 

تحت  ب نزك ن   اإلبتدائية  املحكلة 

 21 بت ريخ    25 5/2122 رقم  عد  

 يسلبر2122.
مقتطف قصد اإلشه ر 
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STE DREAM ADVENTURE
SARL

تأسيس شركة  ات املسؤولية 
املحدو 8 

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بلراكش 

اليظ م  وضع  تم  أكتوبر2122   ((

املسؤولية  لشركة  ات  األس �سي 

فيل   مليزاته   تكلن  والتي  املحدو 8 

1لي :

 STE DREAM التسلية: 

 .ADVENTURE  S.A.R.L

الشركة  غرض  1لكن  الغرض: 

لحس ب  أو  الخ ص  لحس به   سواء 

أي  ولة أجرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيل  1لي:

.QUADS  كراء الدراآ ت الي رية -

:1وآد مقر الشركة  مقر الشركة 

البور  الويدان  السويكية  بدوار 

مراكش.

 99 املد8:حد ت مد8 الشركة في 

سية ابتداءا من ت ريخ تكوينه  النه ئي.

رأسل ل  الشركة:1بلغ  رأسل ل 

الشركة م ئة ألف  رهم 111111.11 

مقسم إلى ألف حصة  ات م ئة 111 

 رهم كقيلة لحصة الواحد8،مكتتبة 

ومخصصة  كلي   القيلة  ومدفوعة 

للشرك ء امتي :

 511 كريلة   العصو ي  السيد8 

حصة.

 491 هش م  العصو ي  السيد 

حصة.

السية امل لية:تبتدئ في ف تح 1ي 1ر 

وتنتهي في 1   يسلبر .

السيد8  الشركة  يسير  التسيير: 

العصو ي كريلة  ملد8 غير محدو 8. 

كت بة  لدي  الق نوني  اإل1داع  تم 

الضبط ب ملحكلة التج رية بلراكش 

تحت عد   21  يسلبر2122  بت ريخ 

.142765
للخالصة والبي ن

املسير

416 P
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شركة دكاير ترونس
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ   عرفي   عقد  بلقت�سى   
الق نون  وضع  تم   . 26م ي2122 

التأسي�سي لشركة محدو 8 املسؤولية 

الخص ئص  تحلل  الواحد  ملس هم 

الت لية :

الـتـسـليـــــــــــــــة : شركة  ك 1ر ترونس.

:  شركة  ات املسؤولية  الشكل  

املحدو 8 ملس هم الواحد.

الـلـوضـــــوع :  

جدم ت اليقل  .

نقل املستخدمي.

سيدي  اإلآـتـل عــي:مركز  الـلـقر 

بيبي اشتوكة ا1ت ب ه .

سية ابتداء    99  : مــــــد8 الشركــــــة 

من 1وم تأسيسه   سية.
     : الشركـــة   رأسلـــ ل 

111.111.11 رهم مقسم على1111 

حصة من فئة 111  رهم للحصة.

الشرك ء ومس هلتهم :

حسن1111  السيد  ك 1ر   (  -

حصة. 

األربـــــــــــــــــــ ح  : 1تم اقتط ع نسبة% 5 

من األرب ح  لإلحتي ط الق نوني والب قي 

حسب تقرير. 

الشرك ء سواء 1وزع آو 1يقل.

من  الشركة  تسير  الـتسـيـيــــــــــــــــــر: 

طرف السيد   ك 1ر حسن .

ف تح  من   : اإلآتلـ عيـة  السيـــة 

1ي 1ر إلى 1   يسلبر.

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  لقد 

 9 1ـوم  ب نزك ن  اإلبتدائية  املحكلة 

1ونيو   2122 تحت رقم1117.
للخالصة البي ن

417P

شركة  لكوغمنديز بيت الحلوى 
ش.م . م   ات شريك وحيد.

 STE   LA GOURMANDISE

  MAISON DE GATEAU.A.AU

مؤرخ  عرفي  محضر  -1بلقت�سى 

بت ريخ 5)  يسلبر 2122، تم تأسيس 

الشركة أعاله ب ملواصف ت الت لية :

وصيع  بيع  مخبز8،   : -الهـدف 

ب لجللة  ومشتق ته   الحلوي ت 

والتقسيط  .
 ،262 رقم  اإلآتل عي:  -املقر 

ش رع الشلس تجزئة الكوير8 الخي م 

أكــ  1ــــر.  
مبلغ  في  م له :حد   -رأس 

 411 مقسم إلى  41.111،11  رهم  

111  رهم  حصة إآتل عية بقيلة  

للواحد8 : 

 السيد8 نعلة الزرا  511 حصة 

إآتل عية.

نعلة  لآلنسة  عهد  -التسيير: 

الزرا ، كلسير8 وحيد8   كل  جول له  

اإلمض ء اإلآتل عي  .

 والوث ئق اإل ارية املختلفة , وكذا 

التوقيع البيكي والوث ئق  ذات الصلة  

وذالك  ملد8  غير  محدو 8 .

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم   2-

التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

رقم   1198                              تحت  بأك  1ر 

ت  ، س–  27  يسلبر2122   بت ريخ 

.5 9  
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شركة جان دي لي- سارل
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

ب لدارالبيض ء   ، نوفلبر2122   28

وضع تحيين الق نون األس �سي لشركة 

ذات املسؤولية املحدو 8.

 -التسلية  : شركة املغرب        آ ن 

 ي لي – س رل -

تجزئة  اإلآتل عي:  املقر 

مومن  سيدي  تجزئة  4   اكدال 

الدارالبيض ء.

املوضوع:

-1 تحويل األسهم.

من   (51٪) حضري محلد ب ع  أ. 

أسهم الشركة لص لح حضري آوا . 

من   (51٪) ب ع  علر  حضري  ب. 

أسهم الشركة لص لح حضري آوا .

1للك  آوا   حضري  السيد   . ج 

٪111 من رأس امل ل.

علر  املسير حضري  استق لة   2-

واملسير املش رك حضري محلد.

-  تعيين املسير الجد1د.

-4 توقيع اإلآتل عي.

-5 توقيع البيك.

-6 الصالحي ت.

والدولي  املحلي  اليقل  املوضوع: 

للبض ئع ني بة عن الغير.
بخلسل ئة  الث بت  امل ل  رأس 

(511.111.11  رهم)  ألف  رهم 

آالف)  (جلسة   5.111 إلى  مقسم 

111.11  رهم للحصة  حصة بقيلة 

الواحد8 وهي مخصصة لـ :

آوا    حضري  السيد 

511،111.11  رهم أي 5111 حصة. 

قبل  من  مكفولة  الفر ي:  التسيير 

الجنسية  من  آوا   حضري  السيد 

التعريف  لبط قة  ح مل  املغربية 

املقيم   BJ28 111 رقم  الوطيية 
عين   58 رقم   2 شفش وني  بتجزئة 

السبع الدار البيض ء.

والتوقيع  اإلآتل عي  التوقيع 
املصرفي تم ميحه  إلى السيد حضري 

آوا  مسير الشركة   .                                 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدارالبيض ء،  التج رية 

  851482 رقم  تحت   يسلبر2122 
رقم السجل التج ري 488651.
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      YAGHOZAL-FOODشركة
ش رع فرحت حش   رقم    حي 

القدس اك  1ر

 تـــأسـيــس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب ك  1ر 

تأسيس  تم  أبريل2122،   14 بت ريخ 

صف ته   املسؤولية  محدو 8  شركة 

كل  1لي:                

  YAGHOZAL-FOOD   : التسلية

أس س   الشركة  تهدف  الهــدف:  

إلى:

-بيع املوا  الغدائية ب لتقسيط.

-أشغ ل مختلفة.

-استيرا  وتصد1ر.

وعلوم  آليع العللي ت التج رية 

الصي عية امل لية والعق رية املتعلقة 

األنشطة  وكل  املذكور8  ب ألنشطة 

شأنه  من  ط بع  ذات  أو  املش بهة 

توسيع وتيلية الهدف اإلآتل عي.

فرحت  ش رع  اإلآتل عي  املقر 

حش   رقم    حي القدس اك  1ر.

من ت ريخ  99 سية ابتداء    : املد8 

التسجيل ب لسجل التج ري ب ستثي ء 

ح لة التلد1د أو الفسخ املسبق.

الرأسل ل :  حد  رأسل ل الشركة 

إلى  مقسم   111.111,11  رهم   في 

1111 حصة .
-السيد محلد انج رن511 حصة. 

-السيد عل   الزين511 حصة .
السيد محلد انج رن   : التسيير    

والسيد عل   الزين مسيرون للشركة 

وذلك ملد8 غير محدو 8. 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية ب ك  1ر  1وم 29 أبريل2122 

تحت رقم 119612.
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 francéssa شركة
 SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8

6  يسلبر  طبق  للعقد املؤرخ في  

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2122

ب لخص ئص  محدو 8     املسؤولية  

الت لية :

.francéssa  SARL AU  : التسلية

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كل  هو في الخ رج هو :

التجليل  مستحضرات  صي عة 

املعطر8  الشلوع  صي عة  الطبيعية 

في  وتج ر8  وتعبئة  العطور  تخليط 

العطور.
     111.111 املجلوعة :  رأسل ل 

بلبلغ  حصة   1111 مقسلة   رهم 

111  رهم الحصة  موزعة ك لت لي :

 1111 مج هد  سفي ن  السيد   

حصة.
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تسيير الشركة من طرف   : املسير 

السيد سفي ن مج هد.

الشرف ء  حي   : االآتل عي  املقر 

الكر ان اوال  ت 1لة.

املد8 :  99 سية.

لللجلوعة  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب ملحكلة   التج ري  ب لسجل 

االبتدائية بت رو انت  تحت رقم1 8  

بت ريخ 6  يسلبر 2122.
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 ALUMINIUM YMAN

ش.م.م ش.و

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بت ريخ   واملسجل   ،2122 7  يسلبر 

9  يسلبر 2122، بإنزك ن تم تأسيس 

ALUMINIUM YMAN شركة 

ش.م.م. شريك وحيد.

هدفه  : أعل ل نج ر8 األملييوم.

تك  1رت  :  ور  التج ري  العيوان 

 راركة أك  1ر.

111.111  رهم موزع   : رأسل له  

إلى1111 حصة قيلة كل حصة 111 

 رهم اكتتبت على الشكل امتي:

 1111 مس عف  نبيل  السيد 

حصة.

نبيل مس عف  تم تعيين السيد  

كلسير للشركة ملد8 غير محدو 8. 

مس عف  نبيل  توقيع  اعتل    تم 

في آليع العقو  والوث ئق اإل ارية وا

لبيكية.                                   

99 سية  املد8 : مد8 علر الشركة 

من ت ريخ تأسيسه  النه ئي.

اإل1ض حي  التج ري  السجل 

رقم915 5.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بإنزك ن  بت ريخ 12  يسلبر 

2122 تحت رقم )977)).   
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SAVORY BREAK
SARL AU
تأسيس

بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم تأسيس شركة  2  يسلبر 2122، 
بشريك  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

وحيدذات املليزات الت لية :
 SAVORY  : الشركة  تسلية 

.BREAK
مبلغ راس امل ل : 111.111  رهم. 
املكر ،  الشريك : السيدآل ل 
بأك  1ر،   (978 نونبر   (( من مواليد 
مقيم ببلوك  11 رقم 4 الحي الحسني  

أك  1ر.
رقم  املكتب   : االآتل عي  املقر 
امل مونية  غ ليري  الرابع  الط بق   5 
ش رع حسن بونعل ني FH 511 - حي 

الداجلة أك  1ر.
غرض الشركة:

ص لون ش ي ومطعم. 
99 سية من ت ريخ   : مد8 الشركة 
تسجيل الشركة في السجل التج ري.
التسيير : تسير الشركة من طرف:

من مواليد  السيد آل ل املكر ، 
))نونبر 978) بأك  1ر، مقيم ببلوك 

 11 رقم 4 الحي الحسني  أك  1ر.
السية االآتل عية : من ف تح 1ي 1ر 

الى 1   آيبر.
ذات  الشركة  تسجيل  تم 
تحت  بأك  1ر  املحدو 8   املسؤولية 

رقم 911 5.
املحكلة  في  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  يسلبر  في  بأك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 9778)).
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MASTRO GHIU
 SARL AU

تأسيس
بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم تأسيس شركة    ،2122 1  نونبر  
ذات  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

املليزات الت لية:
 MASTRO  : الشركة  تسلية 

.GHIU

مبلغ راس امل ل : 111.111  رهم.
الشرك ء:

من  السيدك رلييوآيوستو، 
بب ليرمو   (979 نونبر   28 مواليد 
بإ1ط لي ، مقيم ب9 ش رع سيدي عبد 

هللا أول الح ج ت لبورآت أك  1ر.
رقم  املكتب   : االآتل عي  املقر 
امل مونية  غ ليري  الرابع  الط بق   5 
حي   FH 511- ش رع حسن بونعل ني 

الداجلة أك  1ر.
غرض الشركة:

صيع وبيع املثلج ت-  
99 سية من ت ريخ   : مد8 الشركة 
تسجيل الشركة في السجل التج ري.
التسيير : تسير الشركة من طرف:

من  ك رلييوآيوستو،  السيد 
بب ليرمو   (979 نونبر   28 مواليد 
بإ1ط لي ، مقيم ب9 ش رع سيدي عبد 

هللا أول الح ج ت لبورآت  أك  1ر.
السية االآتل عية: من ف تح 1ي 1ر 

الى 1   آيبر.
ذات  الشركة  تسجيل  تم 
تحت  بأك  1ر  املحدو 8   املسؤولية 

رقم 919 5.
املحكلة  في  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  يسلبر  في  بأك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 9777)).
424 P

 SOCIETE  DRIMO  شركة
CONSULTING

SARL .AU
التأسيس

 6 بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
سبتلبر 2122 بأك  1ر حررت قوانين 
ذات  املسؤولية  محدو 8  شركة 

شريك وحيد جص ئصه  ك لت لي :
  SOCIETE شركة    : االسم 
 DRIMO CONSULTING SARL

   .AU
اإل ارية،  االستش رات   : الهدف 

توطين الشرك ت.
بلوك   ،28 رقم   : املقر االآتل عي 
ب لدور  الصي عية  امليطقة   ،19 رقم 

األول، أك  1ر.

من ت ريخ  سية ابتداء   99  : املد8 

التأسيس النه ئي.

في  حد    : االآتل عي  الرأسل ل 

إلى  مقسم  111.111  رهم  مبلغ 

111  رهم  فئة  من  حصة   1.111

للواحد8 موزعة ك لت لي :

 1111 الضريفي  محلد  السيد 

حصة بلبلغ 111.111  رهم.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السية 

كل  من  1   آيبر  في  وتنتهي  1ي 1ر 

سية م  عدا السية امل لية االولى التي 

الى غ 1ة  التأسيس  ت ريخ  تبتدئ من 

1   آيبر. 

الشركة  بتسيير  1قوم   : التسيير 

محلد  السيد  محدو 8  غير  وملد8 

الضريفي .  

األرب ح :  1تم اقتط ع %5 لتكوين 

عليه  امليصوص  االحتي طي  الرصيد 

1خصص  او  1وزع  والص في  ق نوني  

آد1د  من  مرحل  مبلغ  او  احتي ط  

برمته اوآزئي .

اإل1داع  تم   : الق نوني  اال1داع 

ب ملحكلة  الضبط  بكت بة  الق نوني 

نوفلبر   11 بت ريخ  بأك  1ر  التج رية 
2122، رقم 119248.

425 P

STE SOUSS HOLDING
S.A.R.L A.U

رأسل له  : 211.111  رهم

مقره  االآتل عي : أربع ء أ1ت 

بوطيب، انش  ن اشتوكة ا1ت ب ه .

السجل التج ري عد  9887 انزك ن

جتم أعل ل التصفية
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستتي ئي بت ريخ 14  يسلبر 2122، 

قرر الشرك ء م  1لي :

املص  قة على تقرير املصفي ؛

جتم أعل ل تصفية شركة ستيب 

ذمة  وإجالء  ش.م.م.   أنفو  إليك 

 Adrianus Johannes املصفي السيد

.Maria Van Kester

صالحي ت.
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بكت بة  تم   : الق نوني  اإل1داع 
الضبط ب ملحكلة االبتدائية بتزنيت 
بت ريخ 14  يسلبر 2122 تحت عد  

       .2496
426 P

STE TRANS RACSLIMI
 SARL

حل شركة 
االستث ئي  الع م  الجلع  بلوآب 
 2122 9)  آيبر  بت ريخ  امليعقد 

ص  ق الشرك ء للشركة على م 1لي :
حل الشركة.

بوكال  سليل ن  السيد  تعيين 
كلصفى ق نوني للشركة.

تحد1د مقر التصفية في العيوان 
الت لي املوطن  رقم 7)) بلوك A زنقة 

بغدا  حي السالم ا1ت ملول.
بكت بة  الق نوني  اال1داع  تم 
الضبط ب ملحكلة االبتدائية ب نزك ن 
بت ريخ  2  يسلبر 2122 وذلك تحت 

رقم 2558.
427 P

 STE TIGOUGA
DISTRIBUTION

    SARL
RC : 54 1

املقر االآتل عي :حي الجد1د عين
العصيد أوال  برحيل ت رو انت

الع م  الجلع  محضر  بلق�سي 
االستثي ئي امليعقد بت ريخ 11 سبتلبر  
2122 اتفق الشريك الوحيد للشركة 

على م  1لي: 
تصفية النه ئية  للشركة.

ميية  العسري  السيد8  تعيين 
كلصفية للشركة.

نفس  هو  الشركة  تصفية  مقر 
مقره  االآتل  عي.

بكت بة  الق نوني  اإل1ـــــداع  ثم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2122 أ كتوبر   21 بت رو انت بت ريخ 

تحت رقم 692.
428 P

 مكتب حس ب ت شحو ي
زنقة 7 بلوك ) رقم 98 ش رع املق ومة ا1ت 

ملول، 86151، ا1ت ملول املغرب

STE STREAM
SARL AU

وعيوان مقره  االآتل عيرقم 219 
بلوك ؤ تجزئة ا ميم ا1ت ملول 

املغرب
 رقم السجل التج ري 16849

قفل التصفية 
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
قرر   2122 في6)  آيبر  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  الشركة  مسؤول 
الوحيد     الشريك  ذات  محدو 8 
SOCIETE STREAM SARL AUمبلغ 
وعيوان  111.111  رهم.  رأسل له  
ؤ  بلوك   219 مقره  االآتل عي رقم 
ل:  نتيجة  ملول  ا1ت  ا ميم  تجزئة 

مر و 1ة غير ك فية.
 219 برقم  التصفية  مقر  وحد  
ملول  ا1ت  ا ميم  تجزئة  ؤ  بلوك 

املغرب.
وعين  لحسن حبيب هللا كلصفي 

للشركة.
وعيد االقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 ومحل تبليغ العقو  والوث ئق 
املتعلقة  ب لتصفية رقم 219 بلوك ؤ 

تجزئة ا ميم ا1ت ملول.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21 آيبر  بت ريخ   بإنزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 9 25.
429 P

 مكتب حس ب ت شحو ي
زنقة 7 بلوك ) رقم 98 ش رع املق ومة ا1ت 

ملول، 86151، ا1ت ملول املغرب

STE MATLADOL
SARL

 (في طور التصفية)
مقره  االآتل عي : تجزئة اكدال

رقم 424 ب 1ت ملول املغرب
رقم السجل التج ري :11815

حل شركة
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تقرر   ،2122 5)  يسلبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 STE MATLADOL   SARL الشريك 
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
تجزئة  االآتل عي  مقره   وعيوان 
نتيجة  ملول  ب 1ت   424 رقم  اكدال 
وحد   ك فية.  غير  مر و 1ة   : ل 
رقم  اكدال  تجزئة  التصفية  مقر 
السيد(8)  وعين  ملول  ب 1ت   424
للشركة.  (8) كلصفي  املليح   مروان 
املفروضة  الحدو   االقتض ء  وعيد 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 ومحل تبليغ العقو  والوث ئق 
مقر  وحد   ب لتصفية  املتعلقة 
 424 رقم  اكدال  تجزئة  التصفية 

ب 1ت ملول.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   26 بت ريخ  بإنزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم  256.
430 P

 مكتب حس ب ت شحو ي
زنقة 7 بلوك ) رقم 98 ش رع املق ومة ا1ت 

ملول، 86151، ا1ت ملول املغرب

SOCIETE DE TRAVAUX
PUBLICS DU NORD

SARL
وعيوان مقره :بلوك 4 رقم 144

 حي قصبة الطهر ب 1ت ملول
رقم السجل التج ري :24647

قفل التصفية
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تقرر   2122 12  يسلبر  في  املؤرخ 
قفل التصفية لشركة ذات مسؤولية 
 SOCIETE DE TRAVAUX  8 محدو
PUBLICS DU NORD SARL
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
 144 رقم   4 مقره  االآتل عي بلوك 
نتيجة  ب 1ت ملول  حي قصبة الطهر 
مقر  وحد   ك فية.  غير  مر و 1ة  ل: 
التصفية بلوك 4 رقم 144 حي قصبة 

الطهر ب 1ت ملول املغرب.
حي ن  السيد(8)   : عين 
للشركة.  (8) كلصفي   بوس لم 
املفروضة  الحدو   االقتض ء  وعيد 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 ومحل تبليغ العقو  والوث ئق 
املتعلقة ب لتصفية:بلوك 4 رقم 144 

حي قصبة الطهر ب 1ت ملول املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب نزك ن بت ريخ 26  يسلبر 

2122 تحت رقم 2562.

431 P

املركز الجهـــوي للخدمـــ ت
تيزنيت اله تف: 15.28.61.24.11

 S.O.S OPTIQUE
ش.م.م

حل مسبق للشركة
الع م  الجلع  على  بي ء          
االستثي ئي امليعقد بت ريخ 6)  يسلبر 

2122، تقرر م  1لي :   
وتعيين  للشركة  مسبق  حل 

الزهيري سه م كلصفية له .
ب ملقر  التصفية  مقر  تحد1د 
بلوك و   2 رقم   : االآتل عي للشركة 

ا1راك تيزنيت.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2122 22  يسلبر  بت ريخ  بتيزنيت 

تحت رقم 418.
432 P

Société NEXT COMPTAE
SA.R.L A-U  

AU CAPITAL DE 111.111 DHS
 SIEGE SOCIAL: N.148 IMM
 11ATTADAMOUN 1HAY

SALAM BENSERGO AGADIR
الحل املسبق للشركة واملص  قة 

على حس ب ت التصفية
للشرك ء  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2122 نوفلبر   29 بت ريخ 

الشرك ء م 1لي :
املص  قة على حس ب ت التصفية.
إعف   ذمة املصفي السيد الحسن 

ابخشش.
إقف ل مسطر8 تصفية الشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  ثم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكلة التج رية 
بت ريخ     119694 رقم  تحث  بأك  1ر 

5)  يسلبر 2122.
433 P
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AZUL ONSULTANT
Siège Social : Avenue Bir Anzarane
N°1 Majmaa Lahbab Taroudant

TEL : 15.28 85    74
GSM : 16.62.16.26.59

E-mail : naouar19@yahoo.fr

DIVERMASS شركة
ش.م.م

سجله  التج ري رقم 7129
تصفية مسبقة للشركة

املعتبر  الجل عي  القرار  بلقت�سى 
بت ريخ  استثي ئي  ع م  آلع  بلث بة 
الشريك  قرر   ،2122 12  يسلبر 
 DIVERMASS لشركة  الوحيد 
رأسل له   111.111  رهم،  ش.م.م 
 (66 رقم  السفلي  ب لط بق  الك ئية 
ت رو انت،  السط ح  اليج ح  تجزئة 
 7129 التج ري  السجل  رقم 

بت رو انت م  1لي :
تصفية مسبقة للشركة.

عقد التسيير للسيد امل �سي  انته ء 
تصفية  مأمور  وتعيييه  السعيد 

الشركة.
 (66 تحد1د الط بق السفلي رقم 
ت رو انت  السط ح  اليج ح  تجزئة 

كلقر للتصفية.
بكت بة  تم  الق نوني  اإل1داع 
االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
بت رو انت في 21  يسلبر 2122 تحت 

رقم 7 8.
434 P

 STE COLLECTE DECHETS ET
ASSAINISSEMENT

SARL
مكتب رقم 19،الط بق الث ني،عل ر8 

ألحي ن،ش رع السل ر8،بلوك أ،
 رقم  1،أ1ت ملول
تصفية للشركة

بت ريخ  عرفي  عقد  بلوآب 
شرك ء  ص  ق   2122  1   يسلبر 

شركة على م 1لي : 
من  ابتداء  الشركة  تصفية 

5) أغسطس 2122 .
الكريم  عبد  بيور  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

املقر  هو  التصفية  عيوان 

االآتل عي للشركة.

ثم اإل1داع الق نوني لدى مصلحة 

االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط  كت بة 

 2122 22  يسلبر  بت ريخ  ب نزك ن 

تحت رقم 2544.

435 P

 شركة دومين د ب 1 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

بشريك وحيد

رأسل له :  111.111  رهم 

مقره  االآتل عي :  وار ا او محيد 

الجل عة القروية وا  الصف ء 

ب شتوكة ا1ت ب ه 

رقم السجل التج ري 12917 

إقف ل تصفية الشركة
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

تقرر   2122 نونبر   11 في  املؤرخ 

ذات  الشركة  تصفية  قفل   : م  1لي 

الشريك  ذات  محدو 8  املسؤولية 

 111111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

االآتل عي  مقره   عيوان   رهم، 

القروية  الجل عة  محيد  ا او   وار 

ب ه ؛  ا1ت  ب شتوكة  الصف ء  وا  

الشركة  حس ب ت  على  املص  قة 

التصفية؛  تقرير  على  االطالع  بعد 

رشيد8  السيد8  املصفية  ابراء 

ت م  من املهلة املوكولة  اوفقير ابراء 

قفل  على  كلصفية؛املص  قة  له  

نه ئي ال رآعة فيه  التصفية بشكل 

وتعيين مك ن إ1داع الوث ئق املتعلقة 

عل ر8  الث لث،  الط بق  ب  ب لشركة 

اك  1ر،  فونتي،  سكوار  فيو  ب رك 

السلط  آليع  وتفويض  تخويل  مع 

الضرورية للقي م ب إلآراءات الالزمة 

من اآل إقف ل التصفية.

بلصلحة  الق نوني  اإل1داع  تم 

السجل التج ري ب ملحكلة االبتدائية 

 2122 22  يسلبر  بت ريخ  إلنزك ن 

تحت رقم 2549.

436 P

 SHAMS STUDY IN شركة
UKRAINE
ش.م.م .ش.و

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
ف تح  بت ريخ   امليعقـد  االستثي ئي 
 يسلبر 2122، تقرر م 1لي :                                              
حل مسبق للشركة.                      

تعييـن مصفي للشركة.
آعل مقر التصفية مقر الشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  إل1داع  تم 
رقم   تحت  ألنزك ن  اإلبتدائة 
22  يسلبر  بت ريخ   2552/2122

.2122
437 P

STE GROUP BLOEMEN
S.A.R.L A.U

راسل له  : 111.111  رهم
رقم السجل التج ري 119782

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 22  يسلبر 2122 بأك  1ر، 
املسؤولية  ذات  الشركة   حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدو 8  
مبلغ  رأسل له  يع  ل 111111  رهم 
 152 رقم  االآتل عي  وعيوان مقره  

حي اليغ  اك  1ر.
للشركة  التصفية  مقر  وحد  
وعين  اك  1ر،  اليغ   حي   152 برقم 
هورف ت   لويسون  اريك  السيد 
اك  1ر  عيوانه ب رقم 152 حي اليغ  

كلصفي له .
ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 
22  يسلبر  بت ريخ  بأك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 5192.
السجل التج ري رقم 119782.

438 P

GLOBALSUN MAROC 
 SARL AU

حل مسبق للشركة
امليعقد  الع م  الجلع  بلقت�سى 
 2122 8  يسلبر  بت ريخ  ب ك  1ر 
 GLOBALSUN املسل 8 :  للشركة 

.MAROC SARL AU

 شركة رأسل له  111.111   رهم.
االآتل عي :  مقره   املتواآد 
 N°41 BLOC F16 CITE DAKHLA

.AGADIR
 قرر الشرك ء م  1لي :

من  ابتداء  للشركة  مسبق  حل 
8  يسلبر 2122.

العبوبي  محلد  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

ب ملقر  التصفية  مقر  تحد1د 
االآتل عي للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
بٲك  1ر  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ 21  يسلبر 2122.
تحت رقم  119754.

439 P

STE FADAA HMAR
 SARL AU

RC N° 7147
بت ريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 
تم وضع محضر   2122 26  يسلبر 
الخص ئص  1حلل  الع م  الجلع 

الت لية :
 FADAA للشركة  املسبق  الحل 

.HMAR SAR AU
لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  لقد 
1ـوم    العيون  االبتدائية  املحكلة 
رقم  تحت   ،2122 26  يسلبر 

. 621/2122
440 P

 SOCIETE ENTREPRISE
ANIAMA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
رأسل له  1.511.111  رهم

مقره  االآتل عي بلوك 6 رقم 6   
حي ا1ت اوبلعيد ا1ت ملول

RC N° 8727 INEZECANE
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بت ريخ 1  سبتلبر 2122 للشركة.
في  الشركة وتصفيته   إقف ل  قرر 
املقر الك ئن بلوك   رقم 6   حي ا1ت 

اوبلعيد ا1ت ملوم.
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احلد  أبض ر  السيد  وتعيين 

كلصفي لشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

أكتوبر   28 االبتدائية ب نزك ن بت ريخ 

2122 تحت رقم 2166.

441 P

FUEL AND SERVICE

»F&S«

ري ض تدارت قطعة ) عل ر8 11 

محل 41 آل عة الحضرية انزا 

أك  1ر

تصفية
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأك  1ر 

بت ريخ 29 سبتلبر 2122، تم املوافقة 

على م  1لي :

تصفية ووقف نش ط الشركة.

عب    العزيز  عبد  السيد  تعيين 

مصفي ق نوني للشركة.

ب ملقر  التصفية  مقر  تحد1د 

الرئي�سي للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

أكتوبر   14 بت ريخ  بأك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 118817.

442 P

SOCIETE BEN SOFT

SARL

بلقت�سى محضر اآتل ع امليعقد 

تقرر م   بت ريخ ف تح  يسلبر 2122، 

1لي :

حل مسبق للشركة.

تعيين مصفي للشركة.

بلقر   التصفية  مقر  آعل 

الشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 ((9797 التج رية بأك  1ر تحت رقم 

بت ريخ  2  يسلبر 2122.

443 P

 BOULANGERIE PATISSERIE

TADFOUSS
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

ورأسل له  111.111  رهم

مشروع الدشير8 الجد1د8 الشطر ) 

عل ر8   رقم ) و 2 و   الدشير8

(في طور التصفية)

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

 2122 14  يسلبر  بت ريخ  امليعقد 

تقرر م  1لي :

لشركة  املبكر  الحل 

 BOULANGERIE PATISSERIE«

TADFOUSS« ش.م.م ذات الشريك 

 (5999 التج ري  سجله   الوحيد، 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

الدشير8  مشروع  االآتل عي  مقره  

 ( رقم  عل ر8     ( الجد1د8 الشطر 

توقف   : نتيجة ل  الدشير8.  و     2 و 

النش ط التج ري.

عين السيد اليز1د كشط  كلصفي 

للشركة.

الق نوني  اإل1داع  تم  ولقد 

بت ريخ  بإنزك ن  االبتدائية  ب ملحكلة 

27  يسلبر 2122 تحت رقم 2572.

444 P

 STE AUTO-DIAGNOSTIC EL

 BARDANI S.N.C
CAPITAL DE 11.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE EL

 AQSA, HAY EL QODS, N  7

.GUELMIM

IF: 21788445

RC: 1617

تعد1الت ق نونية
الع م  الجلع  بلقت�سى 

الشركة  بلقر  امليعقد  االستثي ئي 

قرر  بكلليم،  بت ريخ19/15/2117، 

الشرك ء م 1لي :

التصفية الو 1ة للشركة 

البر اني  محسين  السيد  تعيين 

كلصفي

كـت بة  تـم   : الـق نـونـي  اإل1ـداع   (2
الضـبط ب ملحكلة االبتدائية بكلليم 
رقـم   تحـت   19/12/2122 بت ريخ 

.472/2122
445 P

شركة وينغ  ش.م.م  
 الجلع الع م الغير الع  ي املؤرخ 
وييغ   لشركة   2122 1ونيو  ف تح  في 
ش.م.م رأسل ل 11111  رهم مقره  
الكر ان  أم  تزارت  االآتل عي  وار 

ط ط 
قررم 1لي : 

 - للشركة.  ألوانه  س بق  حل   -
تعيين السيد طه محلد علي مكلف  

بإآراءات الحل
الشركة  حل  مقر  تحد1د   -

بدوارتزارت ام الكر ان ط ط 
االبتدائية  ب ملحكلة  اإل1داع 
تحت   2122 سبتلبر   29 في  بط ط  

رقم 191. 
446 P

TIKIOUINE  EXPORT
ش.ذ.م.م.

رأسل له  :  1.111.111  رهم 
 C  املقر اإلآتل عي : أك  1ر، 5) ش رع

بلوك 4 أس يس تكيوين
- بيع الحصص االآتل عية
- هبة الحصص اإلآتل عية

- تحيين الق نون األس �سي
الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 14 بت ريخ  امليعقد  اإلستثي ئي 
 TIKOUINEلشركة  2122 نوفلبر 
مسؤولية  ذات  شركة    EXPORT
محدو 8 رأسل له  1.111.111 مقره  
اإلآتل عي بأك  1ر، 5) ش رع C بلوك 

4 أس يس تكيوين، وتقرر الت لي :
 625 آ بر  1 مية  السيد8  ب عت 

حصة للسيد8 ع ئشة بيلب رك
 8(9 بيلب رك  أحلد  السيد  ب ع 

حصة للسيد8 آلعة بيلب رك
 8(9 سعيد بيلب رك  ب ع السيد  

حصة للسيد8 آلعة بيلب رك
ب ع السيد  الحسن بيلب رك 9)8 

حصة للسيد8 ع ئشة بيلب رك

وهبت السيد8 ف طلة أو�سي إلبيته  
السيد8 ع ئشة بيلب رك 97  حصة 

وهبت السيد8 ف طلة أو�سي إلبيته  
السيد8 آلعة بيلب رك  21 حصة

تحيين الق نون األس �سي للشركة.
7 من  6 و  كل  تم تعد1ل البيد1ن 

الق نون األس �سي للشركة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
بأك  1ر  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
 21 بت ريخ   ((976( رقم  تحت 

 يسلبر 2122.
447 P

 STE PRESIDENT 
 TRANSPORT  SARL
السجل التج ري  7 22 

تعد1ل
بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 

2122/12/19 قرر م 1لي : 
- بيع 711 حصة من طرف السيد 
سعد1ة  السيد8  الى  شريك  محلد 

لزراق.
-استق لة السيد محلد شريك من 
اال ار8 و تعيين السيد8 سعد1ة لزراق 

مسير8 آد1د8 للشركة.
االس �سي  الق نون  تحيين   -

للشركة.
بكت بة  الق نوني  اال1داع  تم 
االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
بت ريخ   2559 رقم  تحت  بإنزك ن 

.2 /12/2122
448 P

 STE BETIBEC SARL
تفويت الحصص

طبق  ملداوالت الجلع الع م الغير 
الع  ي قرر املش ركون م  1لي :

ب ع السيد الب وش عبدهللا آل   -
بوهي   للسيد  حصة   511 حصصه 

1وسف.
تحويل الشكل الق نوني لشركة   -
شركة محدو 8 املسؤولية إلى شركة 
شريك  ذات  املسؤولية  محدو 8 

وحيد.
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الب وش  السيد  املسير  استق لة   -
عبدهللا وتعيين السيد بوهي  1وسف 

مسير الوحيد للشركة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
أك  1ر  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   1 /19/2122 بت ريخ 

.118417
449 P

شركة ابروفسيونمن والتجهيزات 
التجارية طاطا

الع  ي  الغير  الع م  الجلع 
لشركة   2122 أبريل   (( في  املؤرخ 
التج رية  والتجهيزات  ابروفسيونلن 
ط ط   ش م م وشريك وحيد رأسل ل 
111111.11   رهم مقره  االآتل عي  

تجزئة اليصر رقم 21  ط ط 
أسهم  تفويت   -  : م 1لي  قرر 

الشركة.
عبدالجب راعرام  السيد  تعيين   -

مسيرا للشركة.   
االبتدائية ب ملحكلة   اإل1داع 
تحت رقم   2122 م ي   11 بط ط  في 

.161
450 P

 STE D’ADMINISTRATION
 ET DE REALISATION

IMMOBILIERE
SARL AU

 (9 بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
1ونيو 2119 بأك  1ر قرر شرك ء شركة  
 STE D’ADMINISTRATION ET DE
 REALISATION IMMOBILIERE

SARL AU م  1لي :
والتي  حصة   45111 تفويت   -
هي في ملك السيد جوسيه أنطونيو 
أنطون فيرن ند1ز والسيد مورا بيرن ر  
محلد  السيد  لص لح  آ ك  لويس 

كونتيش .
جوسيه  السيد  من  االستق لة   -
والسيد  فيرن ند1ز  أنطون  أنطونيو 
مورا بيرن ر  لويس آ ك من مي صبهل  
محلد  السيد  وتعيين  كلد1رين، 

كونتيش كلد1ر وحده للشركة.

اإل اري  التوقيع  حق  اسي     -
محلد  للسيد  الوحيد  والبيكي 

كونتيش.
للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير   -

من ش.م.م لى ش.م.م.ش.و.
من   17  ,1 ,16 البيد  تغيير   -

الق نون األس �سي للشركة. 
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
ب ملحكلة  الضبط  بكت بة  الق نوني 
21  يسلبر  بت ريخ  بأك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 9757)).
للخالصة والتذكير

451 P

CHOURRI FRERES
 محدو 8 املسؤولية ذات شريك 

وحيد
بأك  1ر  أكتوبر2122   27 بت ريخ 
 CHOURRI شركة  شريك  قرر 
املسؤولية  محدو 8   FRERES SARL

ذات شريك وحيد م  1لي :
حصة والتي هي في   1111 تفويت 
ملك السيد شوري إسل عيل لص لح 

السيد جط ب انور.
اإل اري التوقيع  حق   اسي   

و البيكي الوحيد للسيد جط ب انور.
استق لة السيد شوري إسل عيل 
السيد  وتعيين  كلسير  ميصبه  من 

جط ب انور املسير الوحيد للشركة.
من   4  ,17,16 البيد  تغيير 

الق نون األس �سي للشركة. 
اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 
ب ملحكلة  الضبط  بكت بة  الق نوني 
نوفلبر   29 بت ريخ  بأك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119481.
للخالصة والتذكير.

452 P

 CAFE OUED OUNILA 
رقم ) عل ر8 ع لي  9) انزا العلي  

أك  1ر
الع  ي  غير  الع م  الجلع  جالل 
امليعقد 1وم 16/12/2212 تم اتخ ذ 

القرار بش ن التغييرات الت لية :  
) تفويت الحصص :

تفويت السيد مزك ر الحسن 511 
حصة التي 1للكه  من الشركة لص لح 

السيد عبد هللا سيد1د
تفويت السيد مزك ر الحسن 511 
حصة التي 1للكه  من الشركة لص لح 

السيد8 سكيية السق ط
تبع  لتفويت الحصص هذا 1صبح 
الشكل  على  الشركة  راسل ل  توزيع 

الت لي:
 511 سيد1د  هللا  عبد  السيد 

حصة.
 511 السق ط  سكيية  السيد8 

حصة.
االستق لة وتعيين مسير آد1د   2

لشركة:
استق لة السيد8 جد1جة علران 

من مه مه  كلسير8 للشركة.  
السق ط  السيد8 سكيية  وتعيين 
للشركة و ذلك ملد8  كلسير8 وحيد8  

غير محدو 8.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ   بأك  1ر   التج رية 

12/2122/ 2  تحت رقم )979)).
453 P

STE  KPUB  
SARL.AU

تعد1ل
السجل التج ري  1665

بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 
2122/12/12 قرر م 1لي : 

- بيع 511 حصة من طرف السيد 
كريم بن �سي عدي الى السيد محلد 

جبيري.
�سي  بن  كريم  السيد  -استق لة 
السيد  تعيين  و  اال ار8  من  عدي 
وحيد  آد1د  مسير  جبيري  محلد 

للشركة.
االس �سي  الق نون  تحيين   -

للشركة.
بكت بة  الق نوني  اال1داع  تم 
االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
بت ريخ   25 7 رقم  تحت  بإنزك ن 

.21/12/2122
454 P

HOFFMANN PARA

 رب رايس ش رع 29 فبرا1ر تلبورآت 

اك  1ر

الع  ي  غير  الع م  الجلع  جالل 

امليعقد 1وم 17/19/21211 تم اتخ ذ 

القرار بش ن التغييرات الت لية :  

تفويت الحصص :

تم تفويت الحصص كل  1لي :

املرابط  ابراهيم  السيد  تفويت 

511  حصة التي 1للكه  من الشركة 

لص لح السيد حذ1فة وك ك

املرابط  ابراهيم  السيد  تفويت 

2811 حصة التي 1للكه  من الشركة 

لص لح السيد8 جولة وك ك

املرابط  ابراهيم  السيد  تفويت 

حصة التي 1للكه  من الشركة   711

لص لح السيد ع  ل اوم ست

تبع  لتفويت الحصص هذا 1صبح 

الشكل  على  الشركة  راسل ل  توزيع 

الت لي:

السيد حذ1فة وك ك 511  حصة 

السيد8 جولة وك ك 2811 حصة

السيد ع  ل اوم ست 711 حصة.

آد1د  مسير  وتعيين  استق لة   2

لشركة :

املرابط  ابراهيم  السيد  استق لة 

1تحلل  و  نه ئية  الشركة بصفة  من 

الحقة  ضرائب  أي  عن  املسؤولية 

الشيك ت  آليع  إلى  ب إلض فة 

التي  الفتر8  في  البيكية  والكلبي الت 

ك ن فيه  مد1ًرا للشركة.

وك ك  جولة  السيد8  تعيين 

كلسير8 آد1د8 لشركة و ذلك ملد8 

غير محدو 8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  بأك  1ر  التج رية 

2122/12/26 تحت رقم 119814.

455 P
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» شركة ايماك «
شــركة ذات املسؤولية املحدو ٬8 

رأس م له  111.111  رهم
املقر اإلآتل عي : 128 ش رع موالي 
الط هر بن عبد الكريم حي املق ومة 

ورزازات
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
لشرك ء » شركة ا1ل ك « املؤرخ بت ريخ 

9)  يسلبر 2122، تقرر م  1لي :
الحصص  تفويت  على  املص  قة 
السيد  1للكه   التي  حصة)   511(
والطلبة  السيد  لص لح  ت بو  حليد 

عبد الرحل ن.
من  ت بو  حليد  السيد  استق لة 
البيكي و اإلبق ء على السيد  االمض ء 
كلل�سي  الرحل ن  عبد  والطلبة 

وحيد.
تعد1ل كل من الفصول 7-6 و5) 

من الق نون األس �سي للشركة.
الجد1د  األس �سي  الق نون  تبني 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  للشركة 

ب لشريك الوحيد.
لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  لقد 
االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط  كت بة 
 2122 26  يسلبر  بت ريخ  بورزازات 

تحت رقم : 6)5.
456 P

SOCIETE ECOWATT
SARL AU CAPITAL DE 711 111 DHS

SIEGE SOCIAL : IMM.AL 
AMAL BUREAU N°15, 2EME 

ETAGE ROUTE BIOUGRA AIT 
MELLOUL 

بت ريخ  عرفي  عقد  بلوآب 
11/12/2122 تقرر م  1لي :

ببيع  كل ل  بييس  السيد  ق م   •
آليع األسهم التي 1للكه  في الشركة 
أي 2111 سهم لص لح السيد العلج 

1 سين.
• ق م السيد بيكيران عثل ن ببيع 
األسهم التي 1للكه  في الشركة  آزء 
لص لح السيد العلج   

ً
سهل   728 أي 

1 سين.

ببيع  ق م السيدمحلد العلج     •
آليع األسهم التي 1للكه  في الشركة 
لص لح السيد العلج   

ً
سهل    92 أي 

1 سين.
• ق م السيد حسن  غل وي ببيع 
آليع األسهم التي 1للكه  في الشركة 
لص لح السيد العلج   

ً
سهل   491 أي 

1 سين.
لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ بإنزك ن  االبتدائية   محكلة 
رقم  تحت   26/12/2122

.2122/2571
457 P

 SOCIETE ECO TAQA
 SERVICES

 SARL AU CAPITAL DE
511 111.11 DHS

SIEGE SOCIAL : IMM.AL 
AMAL,  BUREAU N°14, 2EME 

ETAGE, ROUTE BIOUGRA AIT 
MELLOUL 

بت ريخ  عرفي  عقد  بلوآب 
11/12/2122 تقرر م  1لي :

ببيع  كل ل  بييس  السيد  ق م   •
آليع األسهم التي 1للكه  في الشركة 
 لص لح السيد العلج 

ً
أي 1251 سهل 

1 سين.
• ق م السيد بيكيران عثل ن ببيع 
نصف األسهم التي 1للكه  في الشركة 
العلج  السيد  سهم لص لح   511 أي 

1 سين.
ببيع  العلج  محلد  السيد  ق م   •
آليع األسهم التي 1للكه  في الشركة 
العلج  السيد  سهم لص لح   411 أي 

1 سين.
السيد حسن  غل ويببيع  ق م   •
آليع األسهم التي 1للكه  في الشركة 
العلج  السيد  سهم لص لح   511 أي 

1 سين.
لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
بإنزك ن  االبتدائية  محكلة 
رقم  تحت   26/12/2122 بت ريخ 

.2569/2122
458 P

RESIDENCE ROUDANA 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 الشريك الوحيد.
وعيوان مقره  اإلآتل عي شقة 

ب لط بق السفلي رقم 11  رب اق  
مو�سى اوهلو عل ر8 بوري - 111 8  

 ت رو انت املغرب.
تفويت حصص.

تغيير مقر الشركة.
استق لة مسير الشركة.

تعيين مسير آد1د للشركة.
تحيين اليظ م االس �سي.

رقم التقييد في السجل التج ري 
 671

الع م  الجلع  بلقت�سى 
6  يسلبر  في  املؤرخ  االستثي ئي 
على املص  قة  تلت   2122 

 1111 تفويت السيد السعيد بوري 
 1111 أصل  من  اآتل عية  حصة 
آ ف  علر  السيد  لف ئد8  حصة 

بت ريخ 6  يسلبر2122.
تغيير مقر الشركة من بي 1ة بش رع 
محلد الخ مس ت رو انت إلى العيوان 
رقم  السفلي  ب لط بق  شقة  الجد1د 
عل ر8  اوهلو  مو�سى  اق   11  رب 

بوري ت رو انت.
السيد  الشركة  مسير  استق لة 

السعيد بوري.
كلسير  السيد علر آ ف  تعيين 
آد1د للشركة تبع  لقبول استق لة 

املسير.
تحيين اليظ م االس �سي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ بت رو انت   االبتدائية 

27  يسلبر 2122 تحت رقم 859.
459 P

STE VERACRUZ SARL
شركة فيراكروز ذات املسؤولية 

املحد 8
رأسل له  2111.111  رهم

مقره  االآتل عي : حي الجد1د اوال  
برحيل ت رو انت

السجل التج ري : 6117  ت رو انت
الزي  8 في رأس م ل الشركة
تحد1ث الق نون االس �سي

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

18/12/2122 تم تقرير م  1لي  :

االآتل عي  امل ل  رأس  في  -الزي  8 

1.111.111  رهم  بقيلة  للشركة 

(مليون  رهم) ليرتفع من 1.111.111 

 رهم إلى 2.111.111  رهم (مليونين 

 رهم)

األس �سي  الق نون  تحد1ت 

للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

 26/12/2122 بت ريخ  بت رو انت 

تحت عد  854.

460 P

 STE. VILLAGRUME SARL
RC : 464 

تغييرات ق نونية
بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

محضر  وضع  تم   16/12/2122

1حلل  االستثي ئي  الع م  للجلع 

الخص ئص الت لية :

الزي  8 في رأس م ل الشركة من 

11.111  رهم إلى 111.111  رهم.

لقد تم إ1داع  محضر الجلع الع م 

بت رو انت  االبتدائية  املحكلة  لدى 

1وم 22/12/2122، تحت رقم 845.

461 P

 AKAINA KHADAMAT SARL
RC N°1 11

بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

محضر  وضع  تم   27/12/2122

الخص ئص  1حلل  الع م  الجلع 

الت لية:

من  الشركة  رأسل ل  من  الرفع 

 5.111.111 الى  1.111.111  رهم 

 رهم,

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  لقد 

بت رو انت رقم   االبتدائية  املحكلة  

السجل التج ري 11 1.

462 P
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 STE » AGAMIX MAROC

«SARL

 SIEGE SOCIAL : DOUAR EL

 AASLA CR AHL RMAL KIADAT

AIN CHOAIB OULED TEIMA

RC N°2995

بت ريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 

محضر  وضع  تم   27/12/2122

الخص ئص  1حلل  الع م  الجلع 

الت لية :

من  الشركة  رأسل ل  من  الرفع 

11.111.111  رهم إلى 16.511.111 

 رهم,

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  لقد 

رقم   بت رو انت  االبتدائية  املحكلة 

السجل التج ري 2995.

463 P

شركة سنترافوت ش.م.م

Ste CENTRAFRUT SARL

RC 19 19

 اعالن بتعد1ل 
الجلع  محضر  بلقت�سى 

بت ريخ  املؤرخ  االستثي ئي  الع م 

تم  الشركة  بلقر   21/12/2122

التعد1ل امتي :

زي  8 رأسل ل الشركة الذي انتقل 

من م ئة ألف  رهم (111.111  رهم) 

(1.111.111)  رهم  إلى مليون  رهم 

عن  (811.111  رهم)  بزي  8  و لك 

اليتيجة  ميقوالت  الحس ب  طريق 

عن  111.111  رهم  و  الص فية. 

للشريك  الج ري  الحس ب  طريق 

الوحيد.

تجد1د الق نون األس �سي للشركة

الق نوني  اإل1داع  تم  وقد 

بت ريخ    ب نزك ن  االبتدائية  ب ملحكلة 

26/12/2122 تحت رقم 2564

464 P

 STE IDRISSI
 D’AMENAGEMENT ET DE

GENIE-CIVIL
 SARL AU

» Par abréviation » IDRAGEC
ICE : 111649 68111155

الغير  الع م  الجلع  بلقتضـى 
 ،11/11/2122 في  املؤرخ  الع  ي 
تقرر   IDRAGEC SARL AU لشركة 

م 1لي : 
الشركة  رأسل ل  قيلة  رفع 
111.111.   رهم لينتقل من  بلبلغ 
 6.111.111 إلى  111.111.   رهم 
 رهم، و تلت هذه الزي  8 ب لحس ب 

الج رية للشريك الوحيد.
بزي  8  االآتل عي  الهدف  توسيع 

نش ط بل  1لي :
االشغ ل الكهرب ئية ؛

املعدات  في  مت آر8 
الهيدروميك نيكية ؛

تحيين الق نون األس �سي للشركة.
ب ملحكلــة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بورزازات في 21/12/2122 

تحت رقم 518.
465 P

FH SOUSS TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  االآتل عي :  وار ا1ت 
محلد اوسعيد ا اومومن-  ت رو انت 

املغرب
رقم التقييد في السجل التج ري : 

7845
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تلت   2 /12  /2122 في  املؤرخ 

املص  قة على :  
رفع رأسل ل الشركة : رفع راسل ل 
الشركة من 511.111 إلى 1.111.111  

 رهم.
تعيين   : للشركة  مسير  تعيين 
السيد حليد الخرب كلسير للشركة

Négociant   : ازاالت نش ط
استلرارية نش ط  الشركة

تحيين اليظ م األس �سي للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ   بت رو انت  االبتدائية 

2122/12/26 تحت رقم  85.

466 P

 OUED AL RAFIDAIN AL

AQARIAT
شركة محدو 8 املسؤولية الشريك 

الوحيد

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

قرر   18/11/2122 في  املؤرخ 

مس هلوا الشركة م  1لي :

للشركة  االآتل عي  املقر  تحويل 

إلى I/7  الوف ق بنسرك و أك  1ر.

االس �سي  الق نون  تحيين   2-

للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   26/12/2122 بت ريخ  بأك  1ر 
رقم ))98)).

467 P

 STE BEAUTY BUSINESS

LUXURY
بت ريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

بأك  1ر قرر شرك ء  1  نوفلبر 2122 

 STE BEAUTY BUSINESS شركة 

LUXURY م  1لي :

تغيير املقر االآتل عي للشركة. 

 6 إق مة التص عد عل ر8 ب   : من 

أك  1ر إلى  ش رع تجلوت حي الهدى، 

املحل التج ري املتواآد ب : 

احش ش  ش رع  بوضيف  عل ر8 

ت لبورآت أك  1ر.
الق نون  من   4 البيد  تغيير 

األس �سي.

اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 

الضبط  بكت بة  الق نوني 

بت ريخ    بأك  1ر  التج رية  ب ملحكلة 

1/11/2122  تحت رقم 119511.
للخالصة والتذكير 

468 P

AS-SPRITZGUSS
 SARL

شركة محدو 8 املسؤولية 
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
قرر   12/11/2122 في  املؤرخ 

مس هلوا الشركة م  1لي :
للشركة  االآتل عي  املقر  تحويل 
إلى LOT  رقم 11-16 و 14-16 ب رك 
ه ليوبوليس آل عة الدراركة أك  1ر.
تحيين الق نون االس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  ثم 
التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   26/12/2122 بت ريخ  بأك  1ر 

رقم 119819.
469 P

AIME SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8   

رأسل له  1.111   رهم
مقره  االآتل عي رقم 6) نيت القيد 

أغروض بنسرك و أك  1ر
RC 46627

تحويل املقر االس �سي للشركة
بلقت�سى قرار غير ع  ي للشرك ء 
 2122 نوفلبر   24 في  بأك  1ر  املؤرخ 

تقرر م  1لي : 
-تحويل املقر االس �سي للشركة.

- تحيين اليظ م االس �سي للشركة.
والتسجيل  الق نوني  اإل1داع  تم 
ب لسجل التج ري ب ملحكلة التج رية 
تحت  ألك  1ر 1وم 22  يسلبر 2122 

عد  9788)) .
470 P

   STE  MOBILE FIVE  
SARL 

السجل التج ري 21457
بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 

2122/11/14 قرر م 1لي: 
الحي  من  الشركة  مقر  تحويل 
اال اري بلوك 11 رقم  9 الى العيوان 
آي ن  تجزئة   127 رقم  الجد1د 

سلط نة تل زارت ا1ت ملول.
الرحل ن  عبد  السيد  -استق لة 
كورم من اال ار8 و تعيين السيد عبد 

هللا اوبال مسير آد1د للشركة.
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تحيين الق نون االس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اال1داع  تم 

الضبط ب ملحكلة االبتدائية بإنزك ن 

6)  يسلبر  بت ريخ   2514 تحت رقم 

.2122

471 P

STE PARADIS CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8

بشريك وحيد

مقره  االآتل عي : رقم 94  تجزئة 

ا1ت سعيد ا1ت ملول انزك ن

استق لة مسير، تعيين مسير آد1د
والتوقيع االآتل عي

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

تلت   ،2122 من نونبر   24 املؤرخ في 

املص  قة على :

السيد  الشركة  مسير  استق لة 

محلد محي الد1ن.

ح مدي  محلد  السيد  تعيين 
لقبول  تبع   للشركة  آد1د  كلسير 

استق لة املسير.

صلح  للسيد  الفر ي  التوقيع 

ح مدي في م  1خص الوث ئق امل لية 

واال ارية.

ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 

االبتدائية ب نزك ن بت ريخ 22  يسلبر 

2122، تحت رقم 2546.

472 P

STE SAFILAMS
تعد1ل في شــركة  

الع م   الجلع  عقد   بلقت�سى   

بت ريخ 1  أكتوبر 2122، تم التعد1ل 

الت لية :

الـتـسـليـــــــــــــــة       :     شركة صفيللس

السيد  الشركة  املسير  استق لة 

السيد  وتعيين  عدولي   الحسين 

بو وان الحسن .  

الشركة  تسير   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر  

الحسن  بو وان  السيد  طرف  من 

 . JB14 181البط قة الوطيية رقم,

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم  لقد 

اك  1رالسجل  التج رية  املحكلة 

التج ري رقم 7 495 اك  1ر . 

473 P

STE STYLVERT

شركة محدو 8 املسؤولية

مقر الشركة :بقعة 5)) تجزئة 

سيدي عبو ا1راك أوال   حو

بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الشرك ء  تم اآتل ع  6) آيبر2122 

الغير  الع م  الجلع  محضر  وانج ز 

الع  ي للشركة وتم اتخ   القرارات 

الت لية: 

استق لة السيد محلد اليلني مع 

ابراء ذمته في فتر8 تسيير الشركة.

تعيين السيد8 مصطفى ا1ت ملين 

كلسير آد1د للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم     

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

    ،2122 21  يسلبر  بت ريخ  إلنزك ن 

تحت عد  2541.

474 P

 STE O 12

SARL

شركة محدو 8 املسؤولية

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

قرر     ،2122 نونبر   28 في  املؤرخ 

مس هلوا الشركة م  1لي :

السيد  الس بق  املسير  استق لة 

املسير8  وتعيين  مغروف  نجيب 

الجد1د8 السيد8 محجوبة سكيكة.

تحيين الق نون االس �سي.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  ثم 

التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

   ،2122 21  يسلبر  ب ك  1ربت ريخ 

تحت رقم 119762.

475 P

STE DANOR
شركة محدو 8 املسؤولية

مقر الشركة :77 عل ر8 2 بن جلدون 
بن سرك و  اك  1ر

بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الشرك ء  تم اآتل ع   1 آيبر2122 
الغير  الع م  الجلع  محضر  وانج ز 
الع  ي للشركة وتم اتخ   القرارات 

الت لية: 
استق لة السيد محلد اليلني مع 

ابراء ذمته في فتر8 تسيير الشركة.
الحي ن  أسل ء  السيد8  تعيين 

كلسير8 آد1د8 للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التج ريةاك  1ر 
بت ريخ 9) سبتلبر 2122،   تحت رقم  

.119728
476 P

STE MATIMAR
شركة محدو 8 املسؤولية

مقر الشركة :ضيعة الفتح ) املقر 2 
 وار بولعل ن بيوكري

بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم اآتل ع الشرك ء  6) آيبر2122  
الغير  الع م  الجلع  محضر  وانج ز 
الع  ي للشركة وتم اتخ   القرارات 

الت لية: 
استق لة السيد محلد اليلني مع 

ابراء ذمته في فتر8 تسيير الشركة.
تعيين السيد8 مصطفى ا1ت ملين 

كلسير آد1د للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم   
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
  ،2122 21  يسلبر  بت ريخ  إلنزك ن 

تحت عد  2541.
477 P

 STE  TRAVAUX NOUR
SAHARA

SARL
تعد1ل

 STE TRAVAUX NOUR شركة   
محدو 8  مسؤولية  ذات   SAHARA
 121.111 م له   راس  شريك وحيد، 

 رهم.

بلقت�سى عقد عرفي املؤرخ في 29 

نونبر 2122، تقرر م  1لي:

 : توسيع النش ط شركة بإض فة 

اليقل البض ئع للغير.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائيةالعيون  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ  1  يسلبر 2122، تحت رقم 

. 521/2122

478 P

STE ROZA PUB
SARL 

العي صر املتعلقة ب إلشه ر لشركة
 بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

قرر    ،2122 نونبر   2 بت ريخ  املؤرخ 

م       ROZA PUB مس هلوا  شركة

1لي:

تحويل  الت لية:  األنشطة  إض فة 

األموال، صرف العلالت، استخالص 

الفواتير والضرائب املختلفة.
تعد1ل البيد الث ني من الق نون   

األس �سي للشركة.

تم اإل1داع الق نوني لدى املحكلة 

االبتدائية ب نزك ن 1وم   2  يسلبر 

السجل    2556 تحت الرقم   ،2122

التج ري 11121.               

479 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.11.82.46.25 / FIX :

15.28.2 .28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE FIRST RECYCLAGE
 24 بت ريخ  بلقت�سى عقد عرفي  

نونبر 2122،  تم إقرار م  1لي:

 اض فة نش ط آد1د للشركة : 

اع  8 تدوير السلك والخضر.

التسيير والتوقيع للسيد اشيب ن   

الوطيية  للبط قة  الح مل  ابراهيم 

.JE946 1 رقم
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ب ملحكلة  تم  الق نوني  اإل1داع 

اإلبتدائية بإنزك ن بت ريخ 22  يسلبر 

2122،  تحت رقم 2545.

480 P

 SOCIETE DOMAINE L’EST
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
رأسل له  : 111.111  رهم

ملك إكرالقبلة  وار تدارت سيدي 

بيبي شتوكة ا1ت ب ه 

س.ت  2476

بلقت�سى محضر الجلع الع م غير 

الع  ي، فقد تقرر م  1لي :

نقل املركز االآتل عي إلى العيوان 

القبلة  وار تدارت  ملك إكر   : الت لي 

سيدي بيبي شتوكة ا1ت ب ه .

للنش ط  آد1د  نش ط  إض فة 
تكون  بحيث  للشركة  الرئي�سي 

األنشطة الجد1د8 للشركة هي :

الضيع ت  تسيير  في  مق ول 

الفالحية  املوا   تصد1ر   - الفالحية 

الفواكه والخضر.

امل لية  السية  إغالق  ت ريخ  تغيير 

للشركة من 1   يسلبر إلى 1  1ونيو 

في  امليتهية  امل لية  السية  من  ابتداء 

1   1ونيو  212.

تعد1ل اليظ م األس �سي للشركة.

للقي م  الصالحي ت  اعط ء 

ب إلآراءات الق نونية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نوفلبر   29 1وم  إلنزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 79 2.

481 P

CENTRE REGIONAL DES SERVICES

TIZNIT TEL : 1528612411

PRIME PHARMA
فتح فرع للشركة

الع م  الجلع  محضر  على  بي ء 

االستثي ئي امليعقد بت ريخ 6) نوفلبر 

 PRIME الشركة  شرك ء  قرر   2122

PHARMA ذات املسؤولية املحدو 8 

م  1لي :

فتح فرع للشركة ب لعيوان الت لي 
: رقم 56 ش رع الحسن الث ني وش رع 

1وسف بن ت شفين كلليم.

جد1جة  عرابي  السيد8  تعيين 

مسير8 لهذا الفرع.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بكلليم بت ريخ 12  يسلبر 

2122 تحت رقم  46.

482 P

أو فيل دو لو
شركة محدو 8 املسؤولية

رأسل له  االآتل عي : 5.728.111 

 رهم

املقر االآتل عي : تجزئة رزق رقم 

6) أغرو ، طريق، انزك ن بنسرك و 

اك  1ر

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبر   11 بت ريخ  الع  ي  الغير 

2122، لوحظ م  1لي :

غوست ف  السيد  بوف 8  إقرار 

لوفيفر، مسير للشركة غير شريك ؛

استق لة السيد8 ش نت ل لوفيفر، 

بصفته  مسير8 للشركة غير شريكة ؛

بي تريس  م ري  السيد8  تعيين 

بليصب  لوفيفر  م رتين  فلورانس 

مسير8 آد1د8 للشركة غير شريكة. ؛

تعد1ل الق نون األس �سي للشركة.

بلكتب  الق نوني  اإل1داع  تم 

بأك  1ر  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2122 26  يسلبر  بت ريخ 

.119817
قصد النشر

483 P

CHAFIMED TRANS LOGIST
SARL

رأسل له  : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : بحي الشرار 8 

ش رع االنبع ث اوال  ت 1لة

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثي ئي بت ريخ 22  يسلبر 2122 

أعاله  املذكور8  الشركة  شرك ء  قرر 

سجله  التج ري رقم  918 م  1لي :

تفويت السيد بو رس محلد     

حصة للسيد شيكري الحسن ؛

تفويت السيد بو رس محلد     

حصة للسيد كوبيتي ج لد.

تعيين السيد بو رس محلد مسير 

الشركة ملد8 غير محد 8.

اإل1داع  تم   : الق نوني  اإل1داع 

ب ملحكلة اإلبتدائية بت رو انت بت ريخ 

28  يسلبر 2122 تحت رقم 862.

484 P

HALPRO شركة
ش.م.م ذات شريك واحد

رأسل له  : 111.111  رهم

 A مقره  االآتل عي : تجزئة رقم

الوف ق 7)) الوف ق بنسرك و أك  1ر

تغييرات
الع م  الجلع  محضر  بللوآب 

االستثي ئي للشرك ء بت ريخ 28 نوفلبر 

2122 تقرر م  1لي :

واحد8  اآتل عية  حصة  تفويت 

للسيد8 العالم أحالم لف ئد8 السيد8 

طعويش  ليلة.

الجد1د  األس �سي  اليظ م  اعتل   

للشركة ذات املسؤولية املحدو 8.

للشركة  االآتل عي  املقر  تحويل 

حي الداجلة   F( بلوك   125 من رقم 

اك  1ر إلى املقر الجد1د الت لي تجزئة 

الوف ق بنسرك و   ((7 الوف ق   A رقم 

أك  1ر.

السيد  الوحيد  املسير  استق لة 

الزن ني محلد من تسيير الشركة.

طعويش  ليلة  السيد8  تعيين 

رقم  الوطيية  للبط قة  الح ملة 

للشركة  آد1د8  مسير8    J47866 

ملد8 سية ق بلة للتجد1د.

امليفر   اإل اري  التوقيع  تحويل 

طعويش  السيد8  لللسير8  امليفر  

 ليلة.

وامل لي  البيكي  التوقيع  تحويل 

العالم  السيد8  للشريكة  امليفر  

أحالم.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكلة التج رية 

بت ريخ  119826 رقم  تحت   بأك  1ر 

 27  يسلبر 2122.
من أآل النسخة

والبي ن

485 P

STE AM2R SERVICES SARL

السجل التج ري 48519

بلقت�سى عقد عرفي محرر بت ريخ 

24 نوفلبر 2122 قرر م  1لي :

911 حصة من طرف السيد  بيع 

سعيد  السيد  إلى  املخ ص  الحسين 

بوكالطة.

استق لة السيد الحسين املخ ص 

سعيد  السيد  وتعيين  اإل ار8  من 

بوكالطة مسير آد1د للشركة.

تعد1ل النش ط التج ري للشركة.

تحيين الق نون األس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ  119821 رقم  تحت   بأك  1ر 

 27  يسلبر 2122.

486 P

STE SMARTSILIA SARL

العيوان : حي بوجريص الجيوبي زنقة 

ليبي  رقم 12، أوال  ت 1لة

السجل التج ري رقم 5219

تغييرات ق نونية

بت ريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

  1  يسلبر 2122 تم وضع محضر 

1حلل  االستثي ئي  الع م  الجلع 

الخص ئص الت لية :

تصفية الشركة ابتداءا من ت ريخ 

 1  يسلبر 2122.

تعيين املصفي السيد محلد بال.

بوجريص  حي   : التصفية  مقر 

أوال    ،12 رقم  ليبي   زنقة  الجيوبي 

ت 1لة.
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لقد تم اإل1داع الق نوني للسجل 

االبتدائية  املحكلة  لدى  التج ري 

بت رو انت تحت الرقم الترتيبي : 846 

بت ريخ 22  يسلبر 2122.

487 P

 MACARONI & شركة

CHEESE
رأسل له  : 111.111  رهم

مقره  االآتل عي : محل رقم   عل ر8 

إفران )) أك  1ر ب ي فونتي، اك  1ر

تأسيس شركة

بلوآب عقد عرفي محرر بت ريخ 

تم تأسيس شركة   2122 8  يسلبر 

املليزات  ذات  املسؤولية  محدو 8 

الت لية :

 MACARONI & التسلية : شركة

CHEESE. ش.م.م.

الهدف : 

مطعم ؛

وآب ت جفيفة سريعة.

رقم  1  محل   : االآتل عي  املقر 

فونتي  ب ي  أك  1ر  إفران))  عل ر8 

أك  1ر.

 111.111  : رأس امل ل االآتل عي 

 رهم مجزأ إلى 1111 حصة من فئة 

ترآع  الواحد8  للحصة  111  رهم 

جوي   اللطيف  عبد  للسيد1ن  كله  

ومحلد الرامي مي صفة بينهل .

عبد  السيد1ن  تعيين   : التسيير 

اللطيف جوي  ومحلد الرامي مسير1ن 

للشركة ملد8 غير محدو 8 وتخويلهل  

اإلمض ء املز وج.

السية  تبتدأ   : السيةاالآتل عية 

االآتل عية من ف تح 1ي 1ر وتنتهي في 

آجر  يسلبر من كل سية.

لهذا  الق نوني  اإل1داع  وتم 

هيئة  لدى  الضبط  بكت بة  العقد 

املحكلة التج رية بأك  1ر تحت رقم 

رقم  التج ري   11979والسجل 

919 5 بت ريخ  2  يسلبر 2122.
من أآل النسخة والبي ن

488 P

SOFMEC

LENS FLARE - لينس فالر
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

SOFMEC

 AV YOUSSEF IBN TACHEFINE ،

 5111، GUERCIF MAROC

LENS FLARE - لينس فالر شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة ابن 

جلدون - عل ر8 املركز - مكتب رقم 

واحد - 5111  آرسيف املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.22 7

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 شتيبر   16 في  املؤرخ 

املص  قة على :

فريج  حلز8   (8) السيد  تفويت 

511 حصة اآتل عية من أصل 511 

حصة لف ئد8 السيد (8) عل   شويطر 

بت ريخ 16 شتيبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بجرسيف بت ريخ 28 نونبر 

2122 تحت رقم 6/2122 14.

(I

somacompta sarl

جينيسيس روبيرث
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

somacompta sarl

 RUE FES TAZA ،  5111، 78

TAZA MAROC

آيييسيس روبيرث شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 46 

البولف ر الزرقطوني الط بق 2 عل ر8 
رقم 6 الدار البيض ء - 28811 الدار 

البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.524199

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ  روبيرث  آيييسيس 
مقره   وعيوان  11.111  رهم 
الزرقطوني  البولف ر   46 اإلآتل عي 
الط بق 2 عل ر8 رقم 6 الدار البيض ء 
- 28811 الدار البيض ء املغرب نتيجة 

ل : غي ب اي نش ط.
 46 ب  التصفية  مقر  حد   و 
2 عل ر8  البولف ر الزرقطوني الط بق 
6 الدار البيض ء - 28811 الدار  رقم 

البيض ء املغرب. 
و عين:

و  املرابط  زكري ء  السيد(8) 
تومزيت  آبل  زنقة   (68 عيوانه(ا) 
ت ز8 املغرب    5111 حي املرنيين ت ز8 

كلصفي (8) للشركة.
و  بوحوت  حلز8  السيد(8) 
غالم  بيت  الرب 1ز  حي    1 عيوانه(ا) 
ت ز8 5111  ت ز8 املغرب كلصفي (8) 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 42796.
2I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL ا ئتل نية الحراش

HARACHE

مدرسة طلحة الخصوصية
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ا ئتل نية الحراش
ASSISTANCE EL HARACHE

271 ش رع حل ن الفطواكي سيدي 
1وسف بن علي مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب
مدرسة طلحة الخصوصية شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي سيدي 
1وسف بن علي   رقم 57) مكرر 
مراكش - 41151 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتض ء بلختصر تسليته  : مدرسة 

طلحة الخصوصية.

التعليم   -  : غرض الشركة بإ1ج ز 

االولي و االبتدائي

- حض نة وروضة.

سيدي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
مكرر   (57 رقم  علي    بن  1وسف 

مراكش - 41151 مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد8 طلحة حي ن : 811 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد8 طلحة سع   : 211 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  حي ن  طلحة  السيد8 
 (57 رقم  سيدي 1وسف بن علي   

مراكش 41151 مراكش املغرب.

عيوانه(ا)  سع    طلحة  السيد8 

املح ميد بلوك 6) الرقم 45 مراكش 

41161 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  حي ن  طلحة  السيد8 
 (57 رقم  سيدي 1وسف بن علي   

مراكش 41151 مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142758.

 I



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   654

somacompta sarl

برودليد
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ،  5111، 78

TAZA MAROC
برو ليد شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 46 

البولف ر الزرقطوني الط بق 2 عل ر8 
رقم 6 الدار البيض ء - 28811 الدار 

البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.496 15

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   21 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 11.111 رأسل له   مبلغ  برو ليد 
 46 اإلآتل عي   رهم وعيوان مقره  
2 عل ر8  البولف ر الزرقطوني الط بق 
6 الدار البيض ء - 28811 الدار  رقم 
: غي ب اي  البيض ء املغرب نتيجة ل 

نش ط.
 46 ب  التصفية  مقر  حد   و 
2 عل ر8  البولف ر الزرقطوني الط بق 
6 الدار البيض ء - 28811 الدار  رقم 

البيض ء املغرب. 
و عين:

السيد(8) الري�سي ا1لن و عيوانه(ا) 
88) مج ب حي الحسني ت ز8 5111  

ت ز8 املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  املهدي  م رصو  السيد(8) 
حي  املصيق  زنقة   15 عيوانه(ا) 
السع  8 برك ن 11  6 برك ن املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 72784.

4I

جبر8 الشرق

IMMOB.SARL.AU
إعالن متعد  القرارات

جبر8 الشرق
49 ش رع البك ي لهبيل اق مة ري ض 
املد1ية شقة رقم   برك ن 49 ش رع 
البك ي لهبيل اق مة ري ض املد1ية 
شقة رقم   برك ن، 699، برك ن 

املغرب
IMMOB.SARL.AU »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: زنقة 
 بدوا زاوية  بي رقم 47 برك ن - 

11  6 برك ن املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 69 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 21 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
تفويت الحصص من السيد برح ب 
محلد الح مل للبط قة الوطيية رقم
برح ب عبد  السيد  الى   FA1  127
الق  ر الح مل للبط قة الوطيية رقم 

F1555 1
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
برح ب  السيد  آد   مسير1ن  تعيين 
محلد الح مل للبط قة الوطيية رقم
عبد  برح ب  السيد  و   FA1  127
الق  ر الح مل للبط قة الوطيية رقم 

F1555 1
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
تحويل الشكل الق نوني للشركة من 
الى  شركة  ات املسؤولية املحدو 8 
شركة  ات املسؤولية املحدو 8  ات 

الشريك الوحيد
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
الذي 1يص على   :(.6.7 بيد رقم 
السيد  من  الحصص  تفويت  م 1لي: 
للبط قة  الح مل  محلد  برح ب 
السيد  الى   FA1  127رقم الوطيية 
برح ب عبد الق  ر الح مل للبط قة 

F1555 1 الوطيية رقم

بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
تحويل الشكل الق نوني للشركة من 
الى  شركة  ات املسؤولية املحدو 8 
شركة  ات املسؤولية املحدو 8  ات 

الشريك الوحيد
على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 
السيد  آد   مسير1ن  تعيين  م 1لي: 
للبط قة  الح مل  محلد  برح ب 
السيد  و   FA1  127رقم الوطيية 
برح ب عبد الق  ر الح مل للبط قة 

F1555 1 الوطيية رقم
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 694/2122.
5I

ECOGEF

MORITA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24111،

ELJADIDA MAROC
MORITA NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي :  وار 
الحش لفة فخد8 اوال  اسل عيل 
آل عة اوال  حسين الجد1د8 - 

 2412 الجد1د8 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.(6557

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   MORITA NEGOCE
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
اسل عيل  اوال   فخد8  الحش لفة 
 - الجد1د8  حسين  اوال   آل عة 

نتيجة  املغرب  الجد1د8   2412 

للشركة  املختلفة  األنشطة  لتوقف 

أي  تل رس  الشركة  تعد  لم  حيث   ،

نش ط 

وتراكم  سلبية  نتيجة  تحقيق 

عجوزات السيوات امل لية

الشركة  م ل  رأس  امتص ص   

اليتيجة  عجز  جالل  من  ب لك مل 

الف ئض  وسيتحلل  الص فية 

املس هم الوحيد

وإعدا   الشركة  إقف ل حس ب ت 

اإلقرارات الضريبية.

و عين:

السيد(8) عالوي هش م و عيوانه(ا) 
حي االمل امتدا  رقم 4 الط بق االول 

املغرب  الجد1د8   24111 الجد1د8 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

وفي  وار   2122 أكتوبر   14 بت ريخ 

اسل عيل  اوال   فخد8  الحش لفة 

 - الجد1د8  حسين  اوال   آل عة 

 2412 الجد1د8 املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   (5 االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 

2122 تحت رقم 1171.

6I

جبر8 الشرق

BIMMOBER.SARL.AU
إعالن متعد  القرارات

جبر8 الشرق

49 ش رع البك ي لهبيل اق مة ري ض 

املد1ية شقة رقم   برك ن 49 ش رع 

البك ي لهبيل اق مة ري ض املد1ية 

شقة رقم   برك ن، 699، برك ن 

املغرب

BIMMOBER.SARL.AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8 ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: زنقة 

االجو8 حي املجد اق مة بوعلي رقم 

54 برك ن - 11  6 برك ن املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
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رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 649

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 21 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
تفويت الحصص من السيد برح ب 
محلد الح مل للبط قة الوطيية رقم 
برح ب عبد  السيد  الى   FA1  127
الق  ر الح مل للبط قة الوطيية رقم

 F1555 1
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
برح ب  السيد  آد   مسير1ن  تعيين 
محلد الح مل للبط قة الوطيية رقم
عبد  برح ب  السيد  و   FA1  127
الق  ر الح مل للبط قة الوطيية رقم 

F1555 1
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
تحويل الشكل الق نوي للشركة من 
الى  شركة  ات املسؤولية املحدو 8 
شركة  ات املسؤولية املحدو 8  ات 

الشريك الوحيد
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
الذي 1يص على   :(.6.7 بيد رقم 
السيد  من  الحصص  تفويت  م 1لي: 
للبط قة  الح مل  محلد  برح ب 
الى السيد   FA1  127 الوطيية رقم 
برح ب عبد الق  ر الح مل للبط قة 

 F1555 1الوطيية رقم
على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 
السيد  آد   مسير1ن  تعيين  م 1لي: 
للبط قة  الح مل  محلد  برح ب 
السيد  و   FA1  127رقم الوطيية 
برح ب عبد الق  ر الح مل للبط قة 

F1555 1 الوطيية رقم
بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
تحويل الشكل الق نوي للشركة من 
الى  شركة  ات املسؤولية املحدو 8 
شركة  ات املسؤولية املحدو 8  ات 

الشريك الوحيد
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 695/2122.

7I

gestoria siham

 STE DEVOLACE TRAVAUX
دي فوالص ترافو

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham

 EL JADIDAlot hakima N°1 1 ،

24111، الجد1د8 املغرب

STE DEVOLACE TRAVAUX  ي 

فوالص ترافو شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

شقة  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
رقم 14 الط بق الرابع، رقم نجد -12

14 - 24111 الجد1د8 املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

21199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

DEVOLACE TRAVAUX  ي فوالص 

ترافو.

غرض الشركة بإ1ج ز : الخدم ت 

الصي عية

اليقل الخ ص

جدم ت البي ء

العللي ت  آليع  ع مة  وبصفة 

له   التي  التج رية وامل لية  الصي عية 

بغرض  مب شر  أو غير  مب شر  ارتب ط 

الشركة.

عيوان املقر االآتل عي : شقة رقم 
14 الط بق الرابع، رقم نجد 12-14 - 

24111 الجد1د8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

: 1.111 حصة  السيد ليفي عزيز 

بقيلة 111  رهم للحصة.

بقيلة   1111  : السيد ليفي عزيز 

111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ليفي عزيز عيوانه(ا)  وار 

الجد1د8   24111 متوح  الغزاونة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ليفي عزيز عيوانه(ا)  وار 

الجد1د8   24111 متوح  الغزاونة 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 12  آيبر 

2122 تحت رقم  2951.

8I

جبر8 الشرق

GOLDIMMO.SARL.AU
إعالن متعد  القرارات

جبر8 الشرق

49 ش رع البك ي لهبيل اق مة ري ض 

املد1ية شقة رقم   برك ن 49 ش رع 

البك ي لهبيل اق مة ري ض املد1ية 

شقة رقم   برك ن، 699، برك ن 

املغرب

GOLDIMMO.SARL.AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8 ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: زنقة 

الوحد8 العربية املي ر 8 حي القدس 

رقم  2 برك ن - 11  6 برك ن 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 911

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في  2  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

تفويت الحصص من السيد برح ب 

محلد الح مل للبط قة الوطيية رقم 

برح ب عبد  السيد  الى   FA1  127

الق  ر الح مل للبط قة الوطيية رقم 

F1555 1

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

برح ب  السيد  آد   مسير1ن  تعيين 

محلد الح مل للبط قة الوطيية رقم

عبد  برح ب  السيد  و   FA1  127

الق  ر الح مل للبط قة الوطيية رقم 

F1555 1

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

تحويل الشكل الق نوي للشركة من 

الى  شركة  ات املسؤولية املحدو 8 

شركة  ات املسؤولية املحدو 8  ات 

الشريك الوحيد

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

الذي 1يص على   :(.6.7 بيد رقم 

السيد  من  الحصص  تفويت  م 1لي: 

للبط قة  الح مل  محلد  برح ب 

الى السيد   FA1  127 الوطيية رقم 

برح ب عبد الق  ر الح مل للبط قة 

F1555 1 الوطيية رقم

بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تحويل الشكل الق نوي للشركة من 

الى  شركة  ات املسؤولية املحدو 8 

شركة  ات املسؤولية املحدو 8  ات 

الشريك الوحيد

على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 

السيد  آد   مسير1ن  تعيين  م 1لي: 

للبط قة  الح مل  محلد  برح ب 

السيد  و   FA1  127رقم الوطيية 

برح ب عبد الق  ر الح مل للبط قة 

F1555 1 الوطيية رقم

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 696/2122.

9I
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gestoria siham

 STE ACADIMIE JORF

 LASFER DE FOOTBALL

شركة اكاديمي جرف االصفر 

لكرة القدم
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gestoria siham

 EL JADIDAlot hakima N°1 1 ،

24111، الجد1د8 املغرب

 STE ACADIMIE JORF LASFER DE

FOOTBALL شركة اك  1مي آرف 

االصفر لكر8 القدم شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

اليجد تجزئة 5 ، اليصر /اليصر4/

اليصر5/اليصر7/اليصر8/

اليصر9/اليصر11، - 24111 

الجد1د8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

211 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 17  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 ACADIMIE JORF LASFER DE

آرف  اك  1مي  شركة   FOOTBALL

االصفر لكر8 القدم.

فض ء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

للري ضة

مدرسة لكر8 القدم

تيظيم الحفالت والخدم ت

العللي ت  آليع  ع مة  وبصفة 

له   التي  التج رية وامل لية  الصي عية 

بغرض  مب شر  أو غير  مب شر  ارتب ط 

الشركة..

تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

اليجد تجزئة 5 ، اليصر /اليصر4/

/8 ليصر ا /7 ليصر ا /5 ليصر ا

 24111  - اليصر9/اليصر11، 

الجد1د8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد غضب ن عبد الع لي : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد غضب ن عبد الع لي : 1111 

بقيلة 111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الع لي  عبد  غضب ن  السيد 

عيوانه(ا) 8 زنقة علر بي صرا لزموري 

تجزئة الرآ ء في هللا 24111 الجد1د8 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الع لي  عبد  غضب ن  السيد 

عيوانه(ا) 8 زنقة علر بي صرا لزموري 

تجزئة الرآ ء في هللا 24111 الجد1د8 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 9)  آيبر 

2122 تحت رقم 4 295.

11I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAMYA ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش رع موريت ني  صيدوق البر1د 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

RAMYA ATLAS شركة ذات

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي عل ر8   
شقة 126 ش رع محلد الس  س 

الحي الشتوي كليز - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 1965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 22  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.RAMYA ATLAS
استغالل   : غرض الشركة بإ1ج ز 

املح آر/ التج ر8 / أعل ل متيوعة.
عل ر8   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ش رع محلد الس  س   126   شقة 
الحي الشتوي كليز - 41111 مراكش 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 R.A.M.Y.A INVEST  « الشركة 
 111 حصة بقيلة   (SARL) « : 111

 رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 R.A.M.Y.A INVEST  « الشركة 
عل ر8   شقة  عيوانه(ا)   »  ((SARL
الحي  الس  س  محلد  ش رع   126
الشتوي كليز 41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  حسني  رشيد  السيد 
الت ني  الحسن  واحة  حسني  ضيعة 
مراكش   41111 سيبع  الجد1د  حي 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142987.

((I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MAROC POLO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش رع موريت ني  صيدوق البر1د 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

MAROC POLO شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 57 ش رع 

موريت ني  صيدوق البر1د 2619 - 

41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.111927

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 أكتوبر   (7 في  املؤرخ 

ذات  شركة   MAROC POLO حل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

 57 اإلآتل عي   رهم وعيوان مقره  

ش رع موريت ني  صيدوق البر1د 2619 

- 41111 مراكش املغرب نتيجة لعدم 

استلرار نش ط الشركة.

و عين:

ط رق برا 8 العزيزي و  السيد(8) 
عيوانه(ا) ري ض ت ركة رقم 8  ت ركة 

 (8) 41111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بت ريخ 7) أكتوبر 2122 وفي 57 ش رع 

 -  2619 البر1د  صيدوق  موريت ني  

41111 مراكش املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم  14298.

12I
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STE DAY FINANCE

SOCIETE OLIVIERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

STE DAY FINANCE
س حة الحرية الرقم  1 الط بق 

الث ني الفقيه بن ص لح ، 211 2، 
الفقيه بن ص لح املغرب

SOCIETE OLIVIERS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
لورارقية أوال  عبدون كريف ت 

الفقيه بن ص لح - 211 2 الفقيه 
بن ص لح املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 56 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 12 شتيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   SOCIETE OLIVIERS SARL
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي  وار لورارقية أوال  
ص لح  بن  الفقيه  كريف ت  عبدون 
املغرب  بن ص لح  الفقيه   2 211  -

نتيجة ل : أزمة القط ع.
ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 
كريف ت  عبدون  أوال   لورارقية 
الفقيه بن ص لح - 211 2 الفقيه بن 

ص لح املغرب. 
و عين:

و  الكبير  شكري  السيد(8) 
شي ن  سيدي  أوال   عيوانه(ا) 
الرقم   17 الزنقة  الغربيين بلوك  1 
211 2 الفقيه بن ص لح املغرب   4 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  بن ص لح  ب لفقيه  االبتدائية 

21 أكتوبر 2122 تحت رقم 257.

1 I

PRECIS COMPTE

WIN WIN STRATEGY
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRECIS COMPTE

 BD KHOURIBGA RES NASR A N

  8 ETAGE 5، 21111، casablanca

MAROC

WIN WIN STRATEGY شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

جريبكة إق مة اليصر A الط بق 

5 رقم 8  - 21111 الدار البيض ء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

56544 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 WIN  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.WIN STRATEGY

غرض الشركة بإ1ج ز : استش رات 

 - املش ريع  إ ار8   - اإلستراتيجية  في 

مراقبة التسيير.
زنقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الط بق   A اليصر  إق مة  جريبكة 
البيض ء  الدار   21111  -   8 رقم   5

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد8 إ1ل ن زهور الد1ن : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الد1ن  زهور  إ1ل ن  السيد8 

 12 رقم   7 مسعو 1ة زنقة  عيوانه(ا) 

21111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الد1ن  زهور  إ1ل ن  السيد8 

 12 رقم   7 مسعو 1ة زنقة  عيوانه(ا) 

21111 الدار البيض ء املغرب 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 14 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 41612.

14I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE JIMSO SUD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC

 STE JIMSO SUD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر 

القصبة القد1لةالشرف  مدغر8 

الراشيد1ة املغرب 52111 

الراشيد1ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.12915

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   17 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 STE JIMSO SUD الشريك الوحيد 

 111.111 مبلغ رأسل له    SARL AU

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر 

مدغر8  القد1لةالشرف   القصبة 

الراشيد1ة املغرب 52111 الراشيد1ة 

املغرب نتيجة ل : االزمة.

قصر  ب  التصفية  مقر  حد   و 
مدغر8  القد1لةالشرف   القصبة 
الراشيد1ة املغرب 52111 الراشيد1ة 

املغرب. 
و عين:

و  ج لدي  سعيد8  السيد(8) 
 52111 الراشيد1ة  عيوانه(ا) 
 (8) كلصفي  املغرب  الراشيد1ة 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لرشيد1ة بت ريخ 18 نونبر 

2122 تحت رقم 911.

(5I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE TOUMOUR OULAD
HMADI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC
 STE TOUMOUR OULAD
HMADI SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر 

بني محلد سجلل سة الريص ني - 
52451 الريص ني املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 197
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 17  آيبر 2122 تقرر حل 
 STE 8 شركة ذات املسؤولية املحدو
 TOUMOUR OULAD HMADI
SARL مبلغ رأسل له  111.111  رهم 
بني  قصر  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
محلد سجلل سة الريص ني - 52451 

الريص ني املغرب نتيجة ل : االزمة.
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و حد  مقر التصفية ب قصر بني 

محلد سجلل سة الريص ني - 52451 

الريص ني املغرب. 

و عين:

العط ر  الصلد  عبد  السيد(8) 

 52451 الريص ني  عيوانه(ا)  و 

 (8) كلصفي  املغرب  الريص ني 

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 12 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 969.

(6I

FINANCE CENTER

 FRONTIERS OUVERTES
COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تعيين مسير آد1د للشركة

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC

 FRONTIERS OUVERTES

COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي محل 
رقم )67 تجزئة الشرف االز ه ر - 

41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.91617

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 19  آيبر 2122 تم تعيين 

مسير آد1د للشركة السيد(8) ف ضل 

وف ء كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142877.

(7I

رمزي لالستش رات

SIA SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

رمزي لالستش رات
ش رع 24 نونبر عل ر8 حلدي ولد 

الرشيد الط بق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب

SIA SAHARA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي الوك لة 
11 بلوك E عل ر8 برستيج رقم 2 1 
رقم 2 1 رقم 11 العيون - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

44191
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SIA  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SAHARA
تصنيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
أعل ل الصي نة وصي نة  موا  البي ء 
الهيدروميك نيكية.  املعدات 
السكيية  املب ني  البي ء؛  أعل ل 

والصي عية......
الوك لة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
عل ر8 برستيج رقم 2 1   E بلوك   11
 71111  - العيون   11 رقم   1 2 رقم 

العيون املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املز اوي  سكيية  السيد8 
ش رع   6 زنقة   (6(6 رقم  عيوانه(ا) 
التلسية التلسية ا1ت ملول 81111 

ا1ت ملول املغرب.

عيوانه(ا)  مرزوك  حي ن  السيد8 
التلسية  ش رع   6 زنقة   (6(6 رقم 
ا1ت   81111 ملول  ا1ت  التلسية 

ملول املغرب.
السيد ابراهيم مرزوك عيوانه(ا) 
رقم  املوحد1ن  ش رع  البدوع   وار 
 81111 ملول  ا1ت  التلسية   4291

ا1ت ملول املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املز اوي  سكيية  السيد8 
ش رع   6 زنقة   (6(6 رقم  عيوانه(ا) 
التلسية التلسية ا1ت ملول 81111 

ا1ت ملول املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 594/2122 .

(8I

رمزي لالستش رات

MAGIX FUN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

رمزي لالستش رات
ش رع 24 نونبر عل ر8 حلدي ولد 

الرشيد الط بق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون ، 71111، العيون املغرب

MAGIX FUN شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : ش رع أم 
السعد عل ر8 48 الط بق الث لث رقم 
11 العيون - 71111 العيون املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 1617
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
6)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
MAGIX FUN شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
السعد  أم  ش رع  اإلآتل عي  مقره  
 11 رقم  الث لث  الط بق   48 عل ر8 
املغرب  العيون   71111  - العيون 

نتيجة لتوقف نش ط الشركة.

و عين:

و  بوكيين  سكيية  السيد(8) 
تجزئة املستقبل  رقم 1 1  عيوانه(ا) 

املغرب  العيون   71111 العيون 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

6)  آيبر 2122 وفي ش رع أم  بت ريخ 

السعد عل ر8 48 الط بق الث لث رقم 

11 العيون - 71111 العيون املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 599/2122 .

(9I

رمزي لالستش رات

MARIH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

رمزي لالستش رات

ش رع 24 نونبر عل ر8 حلدي ولد 

الرشيد الط بق رقم 11 شقة رقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

MARIH TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

الوحد8 الجد1د8 بلوك 11 رقم   2 

العيون - 71111 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.28171

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 MARIH TRANS الوحيد  الشريك 

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 

تجزئة  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
الوحد8 الجد1د8 بلوك 11 رقم   2 

املغرب  العيون   71111  - العيون 

نتيجة ل : توقف نش ط الشركة..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الوحد8 الجد1د8 بلوك 11 رقم   2 

العيون - 71111 العيون املغرب. 
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و عين:
و  مريح  ع لي  عبد  السيد(8) 
بلخي ط   19 رقم   (5 زنقة  عيوانه(ا) 
ف س    1111 ف س  ه رون  عين 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 598/2122 .
21I

STE FIDLAMIAE SARL

MOSAIQUE DE SAISS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM  7 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 11111،

RABAT MAROC
MOSAIQUE DE SAISS شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 25 زاوية 
زنقة الكوص و زنقة نبولي عل ر8 71 
الوحد8 حي املحيط - 11111 الرب ط 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1 626 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   12 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   MOSAIQUE DE SAISS
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
زنقة  زاوية   25 اإلآتل عي  مقره  
 71 عل ر8  نبولي  زنقة  و  الكوص 
الوحد8 حي املحيط - 11111 الرب ط 
املغرب نتيجة ل : - عدم بلوغ الهدف 

اإلآتل عي للشركة.
و حد  مقر التصفية ب 25 زاوية 
زنقة الكوص و زنقة نبولي عل ر8 71 
الوحد8 حي املحيط - 11111 الرب ط 

املغرب. 

و عين:
و  بيجلون  محلد  السيد(8) 
الهرهور8  األطب ء  إق مة  عيوانه(ا) 
 (8) كلصفي  املغرب  تل ر8   12111

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1655 1.

21I

compta jour

BARBER YOU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة » BARBER YOU« شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8 بشريك 

وحيد
الرأسل ل 11.111,11  رهم

اق مة علي عل ر8 ب الط بق 2 شقة 
4 تكية الغول كليز مراكش

-التأسيس : 
بت ريخ  عرفي  عقد  -1بلقت�سى 
تأسيس شركة  تم   2121 1ونيو   29
ذات املسؤولية املحدو 8 جص ئصه  

ك لت لي:
 BARBER YOU  «  : -التسلية 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة   «

بشريك وحيد
-املقر االآتل عي : اق مة علي عل ر8 
ب الط بق 2 شقة 4 تكية الغول كليز 

مراكش
من  ،ابتداء  سية   99  : -املد8 

التقييد ب لسجل التج ري.
 -الرأسل ل : 

م  مجلوعه  في  الرأسل ل محد  
عشر آلف  رهم (11.111,11  رهم).
حصة  م ئة  على  مقسلة 
م ئة  رهم  بقيلة  اآتل عية، 
م ئة  إلى   ( من  مرقلة  للواحد8، 

لف ئد8 : 

آي وي111  1وسف  السيد   *
:حصة اآتل عية

الشركة مسير8 ملد8   : -التسيير   *
غير محدو 8 من طرف السيد 1وسف 

آي وي
تبتدئ من   : -السية االآتل عية   
و  الواحد  1وم  وتنتهي  1ي 1ر،  واحد 
الثالثون من شهر  آيبر من كل سية. 
للسية  الص في  الي تج   : -األرب ح   
الح لية بعد االقتط ع ت املشروعة 
الشرك ء  بين  ستوزع  الق نونية،  و 

بتي سب مع الحصص التي 1للكونه .
لدى  الق نوني  اإل1داع  –1تم   2
بت ريخ  بلراكش  التج رية  املحكلة 

2122/ 17/1 تحت عد  624  1
السجل التج ري عد  421 12 

على اليص و النسخة

22I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

ste MHFOUDI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC
ste MHFOUDI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : قصر 
تر ا الخيك الرشيدبة - 52111 

الرشيد1ة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.1249 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1 أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة   ste MHFOUDI SARL AU
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر 
 52111  - الرشيدبة  الخيك  تر ا 

الرشيد1ة املغرب نتيجة الالزمة.

و عين:

سل عيل  اسل عيل  السيد(8) 

 52111 الرشيد1ة  عيوانه(ا)  و 

 (8) كلصفي  املغرب  الرشيد1ة 

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

قصر  وفي   2122 أكتوبر  بت ريخ  1 

 52111  - الرشيدبة  الخيك  تر ا 

الراشيد1ة املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 995.

2 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

MOSTIMAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC

MOSTIMAD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

46  ش رع محلد آل ل  ور8 حي 

سالم اسفي - 52111 الرشيد1ة 

الرشيد1ة.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5685

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسل له    MOSTIMAD SARL

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

ش رع محلد    46 تجزئة  اإلآتل عي 

آل ل  ور8 حي سالم اسفي - 52111 

الرشيد1ة الرشيد1ة نتيجة ل : االزمة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

حي  آل ل  ور8  محلد  ش رع    46

سالم اسفي - 46111 اسفي مغرب. 
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و عين:

السيد(8) محلد عزوز و عيوانه(ا) 

الرشيد1ة املغرب   52111 الرشيد1ة 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 96)).

24I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

BERCHI

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC

BERCHI شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  االآتل عي رقم )) 

زنقة 4 ت ركة الجد1د8 - 52111 

الرشيد1ة املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 9)  آيبر 2122 تم حذف 

األنشطة الت لية من نش ط الشركة 

الح لي :

املت آر8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 992.

25I

M2 BUSINESS

STE BOLAERO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

M2 BUSINESS

 APPT N°  ETAGE 1 UNITE

 II N°197 CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC

STE BOLAERO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي التع ونية 

املحلد1ة اغواتيم تحي وت - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

129165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.BOLAERO

:  1كورات  غرض الشركة بإ1ج ز 

االث ت.

عيوان املقر االآتل عي : التع ونية 

املحلد1ة اغواتيم تحي وت - 41111 

مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

الف ضلي س ر8  الشرا ي  السيد8 

111  رهم  بقيلة  حصة   511  :

للحصة.

الف ضلي غيتة  السيد8 الشرا ي 

111  رهم  بقيلة  حصة   511  :

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الف ضلي س ر8  الشرا ي  السيد8 

ليدن    1111 بريط ني   عيوانه(ا) 

بريط ني .

الف ضلي غيتة  السيد8 الشرا ي 

ليدن    1111 بريط ني   عيوانه(ا) 

بريط ني .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشرا ي الف ضلي ابراهيم 

فريد عيوانه(ا) اليلس  91171 فييي  

اليلس 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

شتيبر  بت ريخ  2  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 9681 1.

26I

FISCABEL

.TD2 ING SARL A.U
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FISCABEL

 HAY ENNAHDA TIFLET ، 49

15111، TIFLET MAROC

TD2 ING SARL A.U. شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 72 زنقة 

امب رك البك ي الشقة 2 الخليس  ت 

- 15111 الخليس ت املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2965 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TD2  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

. .ING SARL A.U

مكتب   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الدراس ت والتحقيق ت والبحوث 

مهيدس استش ري.

زنقة   72  : عيوان املقر االآتل عي 
امب رك البك ي الشقة 2 الخليس  ت 

- 15111 الخليس ت املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
الشريك  بنش غي  محلد  السيد 
 111 حصة بقيلة   1.111  : الوحيد 

 رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  بنش غي  محلد  السيد 
زنقة بني   ( 7 شقة ب  اق مة اليخيل 

مكيلد م ج 51111 مكي س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بنش غي  محلد  السيد 
زنقة بني   ( 7 شقة ب  اق مة اليخيل 
مكي س   51111 مكيلد م ج مكي س 

املغرب 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 15 بت ريخ  ب لخليس ت  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1 4.
27I

ائتل نية زهير

EVRY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

ائتل نية زهير
زنقة ابن ع ئشة عل ر8 ب ريس 

الط بق الت لت مكتب رقم )) كيليز 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب

EVRY CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 98 
إق مة C( 2 1 سلين 2 تجزئة املي ر - 

41111 مراكش املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.71411

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »1.111 1.1  رهم« 
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 1.1 1.111« إلى  »111.111  رهم« 

مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 

مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 985 1.

28I

Sté quick bridge

FJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ،  5111،

GUERCIF MAROC

FJ TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي اوال  

حلوسة حرشة بوح مد رقم 279 

ش رع 5 الط بق االول - 5111  

آرسيف املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.2111

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

6) غشت 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

FJ TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

 111.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 

اإلآتل عي حي   رهم وعيوان مقره  

رقم  بوح مد  حرشة  حلوسة  اوال  

5 الط بق االول - 5111   279 ش رع 

ملش كل  نتيجة  املغرب  آرسيف 

اقتص  1ة.

و عين:

و  الهواري  آالل  السيد(8) 

  5111 حي اوال  حلوسة  عيوانه(ا) 

 (8) كلصفي  املغرب  آرسيف 

للشركة.

و  لحس 1ني  فريد  السيد(8) 

  5111  ( ملوية  تجزئة  عيوانه(ا) 

 (8) كلصفي  املغرب  آرسيف 

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بت ريخ 6) غشت 2122 وفي حي اوال  

 279 رقم  بوح مد  حرشة  حلوسة 

  5111  - االول  الط بق   5 ش رع 

آرسيف املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بجرسيف بت ريخ 12  آيبر 

2122 تحت رقم 1425/2122.

29I

Sté quick bridge

AGRI NOR ORIENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ،  5111،

GUERCIF MAROC

AGRI NOR ORIENTAL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

محلد الخ مس الط بق الرابع ملك 

سع   ) - 5111  آرسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 15

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  2 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   AGRI NOR ORIENTAL

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

محلد  ش رع  اإلآتل عي  مقره  

الخ مس الط بق الرابع ملك سع   ) 

- 5111  آرسيف املغرب نتيجة ل : 

مش كل اقتص  1ة.

ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الرابع ملك  الط بق  الخ مس  محلد 

سع   ) - 5111  آرسيف املغرب. 

و عين:

و  زجييني  املصطفى  السيد(8) 

عين   (6 عيوانه(ا) حي البس تين رقم 

ت وآدات  عين   51111 ت وآدات 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و  زجييني  محلد  السيد(8) 
قدم ء  الرافعي   (( رقم  عيوانه(ا) 
 51111 مكي س  ع  م  ب  املح ربين 
مكي س املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بت ريخ 12  آيبر 

2122 تحت رقم 2122/ 145.

 1I

M2 BUSINESS

STE ACTION VERTE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

M2 BUSINESS
 APPT N°  ETAGE 1 UNITE
 II N°197 CM DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC
STE ACTION VERTE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : 82  

حفر8 معط هللا - 41111 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.91967
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 1  شتيبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   STE ACTION VERTE
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي 82  
مراكش   41111  - هللا  معط  حفر8 
غرض  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

السيد(8) كريم املو ن و عيوانه(ا) 
82  حفر8 معط هللا 41111 مراكش 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
  82 وفي   2122 شتيبر    1 بت ريخ 
مراكش   41111  - هللا  معط  حفر8 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أكتوبر   14 التج رية بلراكش بت ريخ 

2122 تحت رقم 84 141.
 1I

الته مي الس لمي

امتياز ط اغ اي سيغفيس
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

الته مي الس لمي
رقم 6 الش رع الكبير بنسو 8 ، 

1111 ، ف س املغرب
امتي ز ط اغ اي سيغفيس شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : شقة 5 
تجزئة كليلية ش رع لعيون سيدي 
براهيم ف س - 1111  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.5((97
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   (8 املؤرخ في 
امتي ز ط اغ اي سيغفيس شركة ذات 
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
كليلية  تجزئة   5 شقة  اإلآتل عي 
ف س  براهيم  سيدي  لعيون  ش رع 
لقلة  نتيجة  املغرب  ف س    1111  -

السيولة امل لية و املي فسة.
و عين:

و  بومهيدي  ابراهيم  السيد(8) 
الوحد8  حي   411 رقم  عيوانه(ا) 
املغرب  ف س    1111 بنسو 8 ف س 

كلصفي (8) للشركة.
و  شريفي  علوي  سلير  السيد(8) 
زنقة   5 زنقة ك ميلي  شقة  عيوانه(ا) 
العيون سيدي ابراهيم ف س 1111  

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
 5 وفي شقة   2122 نونبر   (8 بت ريخ 
سيدي  لعيون  ش رع  كليلية  تجزئة 

براهيم ف س - 1111  ف س املغرب.
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
5)  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5262/122.

 2I

LUCA CENTER

FLORIDE CARS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تغيير تسلية الشركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC
FLORIDE CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  االآتل عي 28 مكرر 
طريق الكتبية مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
6459

 بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
8) أكتوبر 2122 تم تغيير  املؤرخ في 
 FLORIDE« من  الشركة  تسلية 
 MARRAKECH« إلى   »CARS

.»TOURS EXPERIENCE
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142859.

  I

M2 BUSINESS

STE JAN PRO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

M2 BUSINESS
 APPT N°  ETAGE 1 UNITE
 II N°197 CM DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC
STE JAN PRO شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 29 ع 46 
اق مة الزيتون املح ميد - 41111 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.1215 5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 م ي    1 في  املؤرخ 
STE JAN PRO شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  51.111  رهم  رأسل له  
اق مة   46 ع   29 اإلآتل عي  مقره  
مراكش   41111  - املح ميد  الزيتون 
غرض  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

بيل رس  الرزاق  عبد  السيد(8) 
تحي وت  اغواتيم  عيوانه(ا)  وار  و 
 (8) 41111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
 46 ع   29 وفي   2122 م ي    1 بت ريخ 
 41111  - املح ميد  الزيتون  اق مة 

مراكش املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
1ونيو   14 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 6781 1.

 4I

BHL ADVISORS

 NUTANIX Netherlands 2
B.V. Morocco Branch

إعالن متعد  القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 21411، Casablanca
Maroc

 NUTANIX Netherlands 2 B.V.
Morocco Branch »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: مبنى 
أرتريوم رقم 74  ، تجزئة مي زل 
امليلون ، ش رع عبد املؤمن - 

املع ريف ، الدار البيض ء - 21142 
الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 48827
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 11 أكتوبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
استق لة السيد Aaron Boynton من 

ميصبه كلسير مس عد ؛
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
 Prairie Padilla 8م 1لي: تعيين السيد

كلسير8 مس عد8 آد1د8 ؛
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
تعيين السيدPriya Roche 8 كلسير8 

مس عد8 آد1د8.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
الذي 1يص على م 1لي:  بيد رقم.: 

لم يغير أي بيد من اليظ م األس �سي.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851581.

 5I

COMMUNICATION SETTAT SARLAU

كومينيكاسيون سطات
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 COMMUNICATION SETTAT
SARLAU

ش رع 21 غشت حي الخير الط لق 
الت ني سط ت ، 26111، سط ت 

املغرب
كومينيك سيون سط ت شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

21 غشت حي الخير الط لق الت ني 
سط ت ش رع 21 غشت حي الخير 

الط لق الت ني سط ت 26111 
سط ت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.6545

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
كومينيك سيون  الوحيد  الشريك 
 111.111 رأسل له   مبلغ  سط ت 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
الط لق  الخير  حي  غشت   21 ش رع 
حي  غشت   21 ش رع  الت ني سط ت 
 26111 الخير الط لق الت ني سط ت 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  سط ت 

نش ط الشركة..
ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الت ني  الط لق  الخير  حي  غشت   21

سط ت - 26111 سط ت املغرب. 
و عين:

و  غ زي  رضوان  السيد(8) 
سيدي  القط ر  محطة  عيوانه(ا) 
محلد ب لرح ل اوال  بوزيري 26111 
سط ت املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بسط ت بت ريخ  1  آيبر 

2122 تحت رقم 87/22 1.

 6I

M2 BUSINESS

STE ZELMAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

M2 BUSINESS
 APPT N°  ETAGE 1 UNITE
 II N°197 CM DAOUDIATE
 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC
STE ZELMAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 291 حي 
كيون الشطر 2 اليخيل الشل لي - 

41111 مراكش املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التج ري : 

.8271 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 م ي    1 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE ZELMAROC

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسل له  1.111   رهم 

حي   291 اإلآتل عي  مقره   وعيوان 

 - الشل لي  اليخيل   2 الشطر  كيون 

41111 مراكش املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق غرض الشركة.

و عين:

السيد(8) عبد العظيم ا1ت ارحبي 

اليخيل  بولعظ م  حي  عيوانه(ا)  و 

املغرب  مراكش   41111 الشل لي 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

حي   291 وفي   2122 م ي    1 بت ريخ 

 - الشل لي  اليخيل   2 الشطر  كيون 

41111 مراكش املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

1ونيو   14 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 6781 1.

 7I

أ س كوميرسيو

أدس كوميرسيو
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أ س كوميرسيو

حومة السوق رقم 15  تلصلوحت 

تحي وت اقليم الحوز ، 12 42، 

مراكش املغرب

أ س كوميرسيو شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حومة 

السوق رقم 15  تلصلوحت 

تحي وت اقليم الحوز - 12 42 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

أ س   : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

كوميرسيو.

:  راسة و  غرض الشركة بإ1ج ز 

تصليم املواقع االكترونية و جدم ت 

تسويق الكتروني.

حومة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

السوق رقم 15  تلصلوحت تحي وت 

مراكش   42 12  - الحوز  اقليم 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

االله  عبد  بوهريم  السيد 

  15 رقم  السوق  حومة  عيوانه(ا) 

الحوز  اقليم  تحي وت  تلصلوحت 

12 42 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

االله  عبد  بوهريم  السيد 

  15 رقم  السوق  حومة  عيوانه(ا) 

الحوز  اقليم  تحي وت  تلصلوحت 

12 42 مراكش املغرب

 - بت ريخ  تم اإل1داع الق نوني ب- 

تحت رقم -.

 8I

CLAIR FINANCE COMPTA

KEY ZAR LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

CLAIR FINANCE COMPTA

زنقة 147 رقم 6) ط بق 2 ش رع وا  

سبو االلفة ، 21241، الدار البيض ء 

املغرب

KEY ZAR LOGISTICS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي بس تين 

الرحلة م س  1 عل ر8 28 رقم 

9)ط بق 4  ار بوعز8  2722 الدار 

البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.518  5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 

 KEY 8 شركة ذات املسؤولية املحدو

رأسل له   مبلغ   ZAR LOGISTICS

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

اإلآتل عي بس تين الرحلة م س  1 

4  ار بوعز8  9)ط بق  رقم   28 عل ر8 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   2722 

ل : ضعف التلويل.

و حد  مقر التصفية ب بس تين 

رقم   28 عل ر8  س  1  م  الرحلة 

الدار  4  ار بوعز8  2722  9)ط بق 

البيض ء املغرب. 

و عين:

و  الحلزاوي  نزار  السيد(8) 

ط بق   (9 رقم   28 عل ر8  عيوانه(ا) 

فض ءات املحيط اوال   م س  1   4

عزوز اليواصر  2722 الدار البيض ء 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

الحدو   اإلقتض ء  وعيد 

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ بر8  محل  لهم 

العقو  و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

: عل ر8 28 رقم 9) ط بق 4 م س  1 

فض ءات املحيط اوال  عزوز اليواصر

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851185.

 9I

الته مي الس لمي

ماجيل كونسطخكسين فا�سي
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

الته مي الس لمي

رقم 6 الش رع الكبير بنسو 8 ، 

1111 ، ف س املغرب

م آيل كونسطخكسين ف �سي شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم  2 

حي الوحد8 بن سو 8 ف س - 1111  

ف س املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 1149

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر   2122 25  آيبر  في  املؤرخ 

ف �سي  كونسطخكسين  م آيل  حل 

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 مبلغ 

وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  

مقره  اإلآتل عي رقم  2 حي الوحد8 

ف س    1111  - ف س  سو 8  بن 

املغرب نتيجة لقلة السيولة امل لية و 

املي فسة.

و عين:

و  اله  1وي  الحسن  السيد(8) 

 149 رقم  االز ه ر  تجزئة  عيوانه(ا) 

راس امل ء عين شقف موالي يعقوب 

ف س املغرب كلصفي    1111 ف س 

(8) للشركة.

و  اله  1وي  هللا  عبد  السيد(8) 

7 حي البرك ني بنسو 8  عيوانه(ا) كلم 

ف س املغرب كلصفي    1111 ف س 

(8) للشركة.

و  كر�سي  الخل ر  السيد(8) 

عيوانه(ا) )9 تجزئة شلس وا  ف س 

ف س املغرب كلصفي    1111 ف س 

(8) للشركة.
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و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي رقم  2  بت ريخ 25 غشت 2122 
حي الوحد8 بن سو 8 ف س - 1111  

ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
شتيبر  بت ريخ  2  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 919/122 .
41I

Sté quick bridge

MALWIA SINAA FELAHA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ،  5111،

GUERCIF MAROC
MALWIA SINAA FELAHA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 
الث ني عل ر8 املوحد1ن زاوية ش رع 
عالل بن عبد هللا وش رع الحسن 
الث ني - 5111  آرسيف املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 69
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 

املص  قة على :
تفويت السيد (8) محلد اال ري�سي 
أصل  من  اآتل عية  حصة   2.111
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   2.111
بت ريخ  2  آيبر  اشويطر  ابراهيم 

.2122
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 1464/2122.
41I

STE CAC CONSEIL

 CENTRE ATLANTIQUE
MEKNES PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA
 AGADIR، 81111، AGADIR

MAROC

 CENTRE ATLANTIQUE MEKNES
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي املكتب 
رقم 8، الط بق الرابع رقم 7 ش رع 
الزالقة املد1ية الجد1د8 مكي س - 

51111 مكي س املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

57(95
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 غشت   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 CENTRE ATLANTIQUE MEKNES

.PRIVE
التكوين   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

املستلر.
املكتب   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ش رع   7 رقم  الرابع  الط بق   ،8 رقم 
 - مكي س  الجد1د8  املد1ية  الزالقة 

51111 مكي س املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 511  : ا1زيكي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد حسن ا1زيكي : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  ا1زيكي  ابراهيم  السيد 
حي ا1ت سوال تلراغت اورير اك  1ر 

81111 اك  1ر املغرب.
عيوانه(ا)  ا1زيكي  حسن  السيد 
حي ا1ت سوال تلراغت اورير اك  1ر 

81111 اك  1ر املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  ا1زيكي  ابراهيم  السيد 
حي ا1ت سوال تلراغت اورير اك  1ر 

81111 اك  1ر املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
شتيبر   (6 بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 65  .
42I

CONCILIUM EXPERTISE

LDM SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الط بق 

الخ مس، شقة رقم ،8) غوتيي الدار 
البيض ء ، 21161، الدار البيض ء 

املغرب
LDM SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 46 ش رع 
الزرقطوني الط بق 2 شقة رقم 6 - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.512841

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 

املص  قة على :
(8) عص م اوبلخير  تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111
1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) نبيل 

مرزوك بت ريخ 1  نونبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851446.
4 I

CONCILIUM EXPERTISE

CODIAX
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الط بق 

الخ مس، شقة رقم ،8) غوتيي الدار 
البيض ء ، 21161، الدار البيض ء 

املغرب
CODIAX شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 56 ش رع 
موالي 1وسف الط بق   شقة رقم 
14 - 21111 الدارالبيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.514521
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 

املص  قة على :
(8) عص م اوبلخير  تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111
1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) سع   

الصنه جي بت ريخ 1  نونبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851441.
44I

الته مي الس لمي

2 فاص
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

الته مي الس لمي
رقم 6 الش رع الكبير بنسو 8 ، 

1111 ، ف س املغرب
2 ف ص شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 224 

تجزئة عرصة الزيتون ) الضحى 
ف س - 1111  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.5669 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 نونبر   22 في  املؤرخ 
ف ص شركة ذات املسؤولية   2 حل 
 111.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 
224 تجزئة عرصة الزيتون ) الضحى 
ف س املغرب نتيجة    1111  - ف س 

لقلة السيولة امل لية و املي فسة.
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و عين:
و  غري�سي  محلد  السيد(8) 
عيوانه(ا) 224 تجزئة عرصة الزيتون 
ف س  زواغة  الشقف  عين  طريق   (
 (8) كلصفي  املغرب  ف س    1111

للشركة.
و  غري�سي  1وسف  السيد(8) 
تجزئة   2 الط بق   224 عيوانه(ا) 
عرصة الزيتون الضحى ف س 1111  

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  غري�سي  مصطفى  السيد(8) 
عرصة  تجزئة   224 رقم  عيوانه(ا) 
) زواغة ف س 1111  ف س  الزيتون 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  غري�سي  احلد  السيد(8) 
عيوانه(ا) 224 تجزء8 عرصة الزيتون 
الضحى زواغة ف س 1111  ف س   (

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  اب حبيب  ازهور  السيد(8) 
تجزئة القرويين   555 رقم  عيوانه(ا) 
  1111 ف س  الشقف  عين  طريق 

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
نونبر 2122 وفي رقم 224  بت ريخ 22 
تجزئة عرصة الزيتون ) الضحى ف س 

- 1111  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 18/122 5.
45I

FIDUCIAIRE CABFIS

MEJAFER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

FIDUCIAIRE CABFIS
 ANGLE BD 2MARS ET° 5

 BD ALQODS IMM K N AIN
 CHOCK CASABLANCA، 21481،

CASABLANCA MAROC
MEJAFER شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 4 ش رع 
الخليل حي املصلى عين الشق - 
21152 الدار البيض ء املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.868 9

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

5) غشت 2122 تم تعيين  املؤرخ في 

أملو  مسير آد1د للشركة السيد(8) 

عل   كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851764.

46I

ميد او 1ت

DKR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

ميد او 1ت

رقم 411 تجزئة الصيوبر ، 111 5، 

ازرو املغرب

DKR TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 14 

اطلس 2 احداف - 111 5 ازرو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.11 7

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

5)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

 DKR 8 شركة ذات املسؤولية املحدو

TRAVAUX مبلغ رأسل له  111.111 

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

ازرو   5 111 - احداف   2 اطلس   14

املغرب نتيجة ل : انعدام النش ط.

 14 و حد  مقر التصفية ب رقم 

ازرو   5 111  - احداف   2 اطلس 

املغرب. 

و عين:

السيد(8) عبد العزيز العطراس و 

احداف   2 اطلس   14 رقم  عيوانه(ا) 

 (8) كلصفي  املغرب  ازرو   5 111

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  ب زرو  االبتدائية 

2122 تحت رقم 411.

47I

BIA COSMETICS

بيا كوسمتيكز
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BIA COSMETICS

 RESIDENCE AL BOUSTANE

 2, IMMEUBLE 1, MAG 1,

 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC

بي  كوسلتيكز شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 

البست ن 2, عل ر8 ), محل ), سيدي 

البرنو�سي - 21611 الدار البيض ء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.44582 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد بي  كوسلتيكز مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

 ,2 البست ن  اق مة  مقره  اإلآتل عي 

سيدي البرنو�سي   ,( محل   ,( عل ر8 

املغرب  البيض ء  الدار   21611  -

الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 
املرا  الوصول إليه و عدم الحصول 

على الترجيص الق نوني النت ج و بيع 

امليتوج.

و حد  مقر التصفية ب بلوك 12, 

 21452  - الجل عة  قرية   , 9 الرقم 

الدار البيض ء املغرب. 

و عين:
و  مستكفي  بديعة  السيد(8) 
قرية   , 9 الرقم   ,12 بلوك  عيوانه(ا) 
البيض ء  الدار   21452 الجل عة 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851162.
48I

الته مي الس لمي

مياصول
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

الته مي الس لمي
رقم 6 الش رع الكبير بنسو 8 ، 

1111 ، ف س املغرب
مي صول شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 4 
ش رع بي ء الحي الصي عي سيدي 
براهيم ) ف س - 1111  ف س 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.58 55

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 رأسل له   مبلغ  مي صول 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 
سيدي  الصي عي  الحي  بي ء  ش رع   4
براهيم ) ف س - 1111  ف س املغرب 
و  امل لية  السيولة  قلة   : ل  نتيجة 

املي فسة.
 4 رقم  التصفية ب  مقر  و حد  
سيدي  الصي عي  الحي  بي ء  ش رع 
براهيم ) ف س - 1111  ف س املغرب. 

و عين:
السيد(8) نوال الفالح و عيوانه(ا) 
حي القدس بنسو 8 ف س   (79 رقم 
 (8) كلصفي  املغرب  ف س    1111

للشركة.
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و  الزرا1دي  عزيز  السيد(8) 

عيوانه(ا) 4 تجزئة كرين ب رك الشقة 

ف س    1111 ملعب الخيل ف س   4

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و  العلمي  سومية  السيد(8) 
بال    11 زنقة   12 رقم  عيوانه(ا) 

  1111 ف س  الور   سهب  الرايس 

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

9)  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 21 5.

49I

PRIVILEGE CABINET

NEW LEISURE CITY
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE

 URUGUAY NO 7 TANGER،

91111، TANGER TANGER

NEW LEISURE CITY شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 7زنقة 

اروكواي الط بق الت لت رقم )) 

طيجة 91111 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 2987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NEW  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.LEISURE CITY

حد1قة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
التسلية و روس السب حة التعليلية.
7زنقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 (( رقم  الت لت  الط بق  اروكواي 

طيجة 91111 طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد الخراج حلز8 : 711 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد الخراج 1 سين : 151 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 151  : شيل ء  الخراج  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  حلز8  الخراج  السيد 
ش رع الحسن الت ني رقم 65) طيجة 

مرش ن 91111 طيجة املغرب.
عيوانه(ا)  1 سين  الخراج  السيد 
ش رع الحسن الت ني رقم 65) طيجة 

مرش ن 91111 طيجة املغرب.
عيوانه(ا)  السيد8 الخراج شيل ء 
صفص ص  اق مة  الق  رية  تجزئة 
91111 طيجة   (9(9 رقم   2 الط بق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  حلز8  الخراج  السيد 
ش رع الحسن الت ني رقم 65) طيجة 

مرش ن 91111 طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
19  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261459.

51I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE ZAYAN AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش رع محلد الخ مس رقم  1 

الط بق الث ني جييفر8 ، 54111، 
جييفر8 املغرب

STE ZAYAN AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي اآللوس 

جييفر8 - 54111 جييفر8 املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4115

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

5)  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

اشل ون ج لد كلسير آجر

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بخييفر8 بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 544.

5(I

MEDECOMPTA

املعهد الخاص للتمريض
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDECOMPTA

 AL IRFANE 2 TANGER، 91111،

TANGER MAROC

املعهد الخ ص للتلريض شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 

الش وية ش رع 1وسف بن ت شفين 
زتقة رشيد رض  الط بق الرابع رقم 

21 طيجة - 91111 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1  271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
املعهد   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

الخ ص للتلريض.
غرض الشركة بإ1ج ز : - مؤسسة 

التدريب املنهي في املهن شبه الطبية 
املنهي  للتدريب  ج صة  مدرسة   -

للللرضين وامللرض ت.
اق مة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ت شفين  بن  1وسف  ش رع  الش وية 
زتقة رشيد رض  الط بق الرابع رقم 21 

طيجة - 91111 طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
: 111 حصة  السيد زكري ء حي في 

بقيلة 1.111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  حي في  زكري ء  السيد 
الداجلة  ش رع   7 رقم   4 الزنقة 
الرشيد1ة 52111 الرشيد1ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  حي في  زكري ء  السيد 
الداجلة  ش رع   7 رقم   4 الزنقة 

الرشيد1ة 52111 الرشيد1ة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 59)5).
52I

CABINET BENSOUSSI

BEST SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

CABINET BENSOUSSI
 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUE LAHORE ET SAYED KOTB
 6EME ÉTAGE N°66، 91111،

TANGER MAROC
BEST SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي الشقة 
رقم  5 ش رع موال ي اسل  عيل 

اق مة فوليبليس بلوك س الط بق 
) - 91111 طيجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1  415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BEST  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.SERVICE

مفوص   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

نقل البص ئع.

الشقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
عيل  اسل   ي  موال  ش رع  رقم  5 

 ( اق مة فوليبليس بلوك س الط بق 

- 91111 طيجة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

سع    البحري  السيد8  و وح 

111  رهم  بقيلة  حصة   511  :

للحصة.

حصة   511  : السيد الفالح بالل 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سع    البحري  السيد8  و وح 

ا  السالم  ص  ري   مجلع  عيوانه(ا) 

طيجة   91111   6 الرقم   4 الط بق 

املغرب.

عيوانه(ا)  بالل  الفالح  السيد 
 18 رقم   15 السالم ش رع ابن سيي  

91111 املصيق املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

سع    البحري  السيد8  و وح 

ا  السالم  ص  ري   مجلع  عيوانه(ا) 

طيجة   91111   6 الرقم   4 الط بق 

املغرب

عيوانه(ا)  بالل  الفالح  السيد 
 18 رقم   15 السالم ش رع ابن سيي  

91111 املصيق املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم -.
5 I

ATA SERVICE EQUIPE SARL

HA COMMERCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HA COMMERCE SARL AU
مركز ري ض )6 زاوية لال 1 قوت 

ومصطفى املع ني رقم 69 الط بق 2 
، 21251، الدارالبيض ء املغرب
 HA COMMERCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مركز 
ري ض )6 زاوية لال 1 قوت ومصطفى 
املع ني رقم 69 الط بق 2 ، - 21251 

الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
564689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HA  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.COMMERCE SARL AU
ت آر   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
والكهرب ء  اله تف  ملحق ت 

وااللكتروني ت.
مركز   : االآتل عي  املقر  عيوان 
)6 زاوية لال 1 قوت ومصطفى  ري ض 
املع ني رقم 69 الط بق 2 ، - 21251 

الدار البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : ق سم  ه شد  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  ق سم  ه شد  السيد 
عين   12 رقم   وار جربوش زنقة  1 
الشق  2115 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  ق سم  ه شد  السيد 
عين   12 رقم   وار جربوش زنقة  1 

الشق  2115 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 16 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.

54I

TRANDWORK SARL 

TRANDWORK SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

TRANDWORK SARL
77، ش رع محلد سليحة الط بق 
11 شقة رقم 57، الدار البيض ء ، 

21115، الدار البيض ء املغرب
 TRANDWORK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 77، ش رع 
محلد سليحة الط بق 11 شقة رقم 
57، الدار البيض ء - 21115 الدار 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

564479
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.TRANDWORK SARL
مق ولة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االشغ ل املختلفة والبي ء
آليع  وتج ر8  وتصد1ر  استيرا  

موا  وموا  البي ء
نص ئح  البي ء-  تشطيب ت  أعل ل 

و راس ت إض فية..
عيوان املقر االآتل عي : 77، ش رع 
محلد سليحة الط بق 11 شقة رقم 
الدار   21115  - البيض ء  الدار   ،57

البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
حصة   511  : السيد فريد ق  ري 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 511  : اعليشن  عدن ن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  ق  ري  فريد  السيد 
أم ل ) الزنقة 5 رقم 62 مكرر سيدي 
البيض ء   21111 البرنو�سي البيض ء 

املغرب.
السيد عدن ن اعليشن عيوانه(ا) 
شطر7   2 رقم   (6 عل ر8  الوالء  حي 
البيض ء  مومن  سيدي  فصيلة) 

21111 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ق  ري  فريد  السيد 
أم ل ) الزنقة 5 رقم 62 مكرر سيدي 
البيض ء   21111 البرنو�سي البيض ء 

املغرب
السيد عدن ن اعليشن عيوانه(ا) 
شطر7   2 رقم   (6 عل ر8  الوالء  حي 
البيض ء  مومن  سيدي  فصيلة) 

21111 البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 15 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 848288.

55I
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cabinet comptable aziz

LAZIOTEC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

إنش ء فرع ت بع للشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجد1د ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيض ء املغرب

LAZIOTEC شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  1 أبراج 

الفداء ش رع محلد 6 - 21116 

الدارالبيض ء املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 59 9 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 أكتوبر   (7 في  املؤرخ 

تحت  للشركة  ت بع  فرع  إنش ء 

الك ئن  و   LAZIOTEC التسلية 

كليفورني  كرين  عللية  ب لعيوان   

رقم 7 ش رع طه عين الشق - 21471 

من  املسير  و  املغرب  الدارالبيض ء 

طرف السيد(8) امسيك علي.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 41511.

56I

L2B CONSULTING

ALBEDO CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

L2B CONSULTING

 Rue Ahmed El Majjati,

 Résidence les Alpes, Apt  , 1er

 étage, Casablanca ، 21  1،

Casablanca Maroc

ALBEDO CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
بورآوني زنقة ركراكة إق مة 

الكورنيش عل ر8 2 رقم ) - 21111 
الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 51281
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 
 ALBEDO الوحيد  الشريك  ذات 
 111.111 مبلغ رأسل له    CONSEIL
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
إق مة  ركراكة  زنقة  بورآوني  ش رع 
 21111  -  ( رقم   2 الكورنيش عل ر8 
الدار البيض ء املغرب نتيجة ل : رغبة 

الشريك الوحيد.
ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
إق مة  ركراكة  زنقة  بورآوني 
 21111  -  ( رقم   2 الكورنيش عل ر8 

الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

و  الشريف  محلد  السيد(8) 
عيوانه(ا) وف ء   عل ر8 22 شقة 15 
االلفة 21111 الدار البيض ء املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
19674- رقم  تحت   2122  آيبر 

.851714

57I

ML EXPERTS

 SAFRAN ENGINEERING
SERVICES MAROC

إعالن متعد  القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

21111، CASABLANCA MAROC
SAFRAN ENGINEERING

SERVICES MAROC »شركة 

املس هلة«

وعيوان مقره  االآتل عي: 114 

طريق اليواصر ، سيدي معروف ، 

عين الشق ، الدار البيض ء - ****** 

الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.142217

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في  1 أكتوبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

مس هلة  إلى شركة  الشركة  تحويل 

مبسطة مع مس هم واحد.

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

التعيين كرئيس ملجلس إ ار8 الشركة 

ملد8 غير محدو 8: السيد آيروم بوف ر 

فرن�سي الجنسية ويقيم في 66 مجلع 

الدار   21181 عين  1 ب   - سيدب   

رقم  السفر  آواز  وح مل  البيض ء 

.19CF15511

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

الق نوني  الحس ب ت  مراآع  إقرار 

إرنست ويونغ املغرب في مه مه طوال 

أي حتى نه 1ة   ، فتر8 وال1ته املتبقية 

التي  الع  ي  الع م  الجلع  اآتل ع 

للسية  الشركة  حس ب ت  في  سيبت 

امل لية امليتهية في 1   يسلبر ، 2122 

؛

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

إ ار8  مجلس  هيئ ت  وال1ة  انته ء 

الشركة

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  بيد 

آد1د  أس �سي  نظ م  اعتل    م 1لي: 

للشركة بعد تحول الشركة إلى شركة 

مس هلة مبسطة مع مس هم واحد

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851417.

58I

NKH CONSULTING SARL

A.E GARIN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12111، TEMARA

MAROC

A.E GARIN شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

السع  8 ع.2 ط بق األول شقة 4 

عين عتيق تل ر8 عين عتيق  1211 

تل ر8 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2516/1 2947

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 6)  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :

الكرض   عزيز   (8) السيد  تفويت 

أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111

 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111

املعطي زائد بت ريخ 6)  آيبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بتل ر8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 9585.

59I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 ARCHITECTURE

TEMSAMANE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية ش رع محلد الخ مس و ش رع 

ابن كثير إق مة  وس م رس رقم 44 ، 

91111، طيجة املغرب

 ARCHITECTURE TEMSAMANE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
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وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة ابن 
تومرت، إق مة األزه ر، بلوك ب، 
الط بق   رقم 72 - 91111 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.8995 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  1 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 ARCHITECTURE الوحيد  الشريك 
رأسل له   مبلغ   TEMSAMANE
مقره   وعيوان  11.111  رهم 
إق مة  تومرت،  ابن  زنقة  اإلآتل عي 
الط بق   رقم 72  بلوك ب،  األزه ر، 
 : نتيجة ل  املغرب  طيجة   91111  -

انعدام امف ق ملواصلة النش ط.
و حد  مقر التصفية ب زنقة ابن 
ب،  بلوك  األزه ر،  إق مة  تومرت، 
طيجة   91111  -  72 رقم  الط بق   

املغرب. 
و عين:

و  البوعزاتي  كريم  السيد(8) 
بوبين  الفوس  زنقة   (6 عيوانه(ا) 
فرنس  كلصفي  أثيس-مون   91211

(8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261917.
61I

OUASSINI

 HAMADA HAMDY EL
MASSRI

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تحويل املقر االآتل عي للشركة

OUASSINI
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

91111، TANGER MAROC
 HAMADA HAMDY EL MASSRI

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 191 ش رع 
ابن عرضون برانص ) - 91111 

طيجة املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.7148 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
 ( ش رع ابن عرضون برانص   191«
 (69« إلى  املغرب«  طيجة   91111  -
ش رع ابن عرضون برانص ) - 91111 

طيجة املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 58 15.
6(I

CABINET BENHASSAN SARL AU

CAFE MAMA AFRICA
إعالن متعد  القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

 رب ج لد زنقة  4 رقم 5 ق.ج ، 
21441، الدارالبيض ء املغرب

CAFE MAMA AFRICA »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8 ذات 

الشريك الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: زاوية 
ش رع الشفش وني و ملر  ي تريل 
عين السبع - 21251 البيض ء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 75211

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 14 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
حصص  تفويت  رقم  قرار 
م 1لي:  على  1يص  الذي  اآتل عية: 
1111 حصص  املوافقة على تفويت 
نج   السيد  طرف  من  إآتل عية 
التعريف  لبط قة  الح مل  ا ريس 
لف ئد8   BJ421217 رقم  الوطيية 
السيد عدي محلد الح مل لبط قة 

.BE5 4174التعريف الوطيية رقم

1يص  الذي   : التسيير  رقم  قرار 
عدي  السيد  تعيين  م 1لي:  على 
محلد كلسير وحيد لشركة ملد8 غير 
محدو 8 مع قبرل إستق لة السيد نج  

ا ريس من مه م التسيير.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
و  الشركة  رأسل ل  رقم  بيد 
الذي 1يص على م 1لي:   : املس هل ت 
11111  رهم  الشركة  رأسل ل 
إآتل عية  حصة   1111 الى  مقسم 
111  رهم لكل حصة مقسم ك لت لي 
111111  رهم  :السيد عدي محلد 

يعني 1111 حصة اآتل عية.
1يص  الذي   : التسيير  رقم  بيد 
الشركة تسيير من طرف  على م 1لي: 
االسيد عدي محلد ملد8 غير محدو 8.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2 8517.
62I

PME CONSULTING GROUP

EL ABBAD MARWA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكتب ))، الط بق الث ني، 

مركب الجواهر، ش رع السالوي، 
املد1ية الجد1د8، ف س ، 1111 ، 

ف س املغرب
EL ABBAD MARWA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 57) زنقة 
األمير عبد الق  ر حي بويعقوب ت - 

1111  صفرو املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1 21

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 
 EL شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
رأسل له   مبلغ   ABBAD MARWA
مقره   وعيوان  611.111  رهم 
اإلآتل عي 57) زنقة األمير عبد الق  ر 

صفرو    1111  - بويعقوب ت  حي 
املغرب نتيجة ل : انعدام النش ط.

و حد  مقر التصفية ب 57) زنقة 
 - بويعقوب ت  حي  الق  ر  عبد  األمير 

1111  صفرو املغرب. 
و عين:

و  العب    محلد  السيد(8) 
عيوانه(ا) 57) زنقة األمير عبد الق  ر 
حي بويعقوب ت 1111  صفرو املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 
املتعلقة ب لتصفية : 57) زنقة األمير 

عبد الق  ر حي بويعقوب ت، صفرو
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بصفرو بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 2122/414.
6 I

CABINET BENHASSAN SARL AU

EZZAHREA MEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

 رب ج لد زنقة  4 رقم 5 ق.ج ، 
21441، الدارالبيض ء املغرب
EZZAHREA MEDIC شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
محلد الزفزافي إق مة ريم تجزئة 

السالم قطعة أ محل رقم 5 سيدي 
مومن - 21411 البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 7  57
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   11 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
EZZAHREA MEDIC مبلغ رأسل له  
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
اإلآتل عي ش رع محلد الزفزافي إق مة 
ريم تجزئة السالم قطعة أ محل رقم 
البيض ء   21411  - مومن  سيدي   5
املغرب نتيجة ل : حل مسبق لشركة.
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ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
تجزئة  ريم  إق مة  الزفزافي  محلد 
سيدي   5 السالم قطعة أ محل رقم 

مؤمن - 21411 البيض ء املغرب. 
و عين:

أمين لعالم و عيوانه(ا)  السيد(8) 
 (7 رقم   12 زنقة  سرزان  تجزئة 
البيض ء   21411 مومن  سيدي 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
ش رع   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 
تجزئة  ريم  إق مة  الزفزافي  محلد 
سيدي   5 السالم قطعة أ محل رقم 

مومن البيض ء 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851444.
64I

H.M.A MODE

H.M.A MODE
إعالن متعد  القرارات

H.M.A MODE
تجزئة املجد، زنقة 77، رقم 4 ، 

91111، طيجة املغرب
H.M.A MODE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: تجزئة 

املجد، زنقة 77، رقم 4 - - 91111 
طيجة.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.127141
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في  1  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
نصيب من أصل   251 تفويت  م 1لي: 
1.111 نصيب من فئة 111,11  رهم 
اآل لية  بقيلة  الواحد،  لليصيب 
املللوكة  25.111,11  رهم،  قدره  
علو  سعيد  محلد  الس  8  للشرك ء 
 81) إسل عيل مرصو  نصيب)،   81(
نصيب) وهش م الحراق (91 نصيب) 

السيد  الجد1د  شريكهم  لص لح 

الجنسية،  مغربي  الحلليلي،  ا ريس 

والس كن بطيجة، طيجة الب لية.

على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 

م 1لي: الزي  8 في رأسل ل الشركة من 

111.111,11  رهم الى 11.111,11  

 رهم، وذلك بإصدار 2.111 نصيب 

111,11  رهم  فئة  من  آد1د 

اآل لي  بلبلغ  الواحد،  لليصيب 

بواسطة  211.111,11  رهم،  قدره 

البيكي  الحس ب  في  نقدا  االكتت ب 

للشركة.

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

الحلليلي،  ا ريس  السيد  تعيين 

والس كن بطيجة،  مغربي الجنسية، 

شريك  كلسير  الب لية،  طيجة 

للشركة، وذلك ملد8 غير محدو 8.

على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 

تجد1د ثقة تسيير الشركة في  م 1لي: 

الس  8 محلد سعيد علو، إسل عيل 

بصفتهم  الحراق،  وهش م  مرصو 

وذلك ملد8  للشركة،  مسير1ن شرك ء 

تلزم الشركة في آليع  غير محدو 8. 

مع مالته  ب لتوقيع املشترك ملسير1ن 

الحراق  هش م  السيد  شريكين 

السيد  أو  الحلليلي  ا ريس  والسيد 

محلد  والسيد  مرصو  إسل عيل 

سعيد علو.

على  1يص  الذي   :5 رقم  قرار 

تحيين واع  8 صي غة اليظ م  م 1لي: 

مجلوع  ليشلل  للشركة  االس �سي 

التغييرات الجد1د8.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

على  1يص  الذي   :1 رقم  بيد 

تحيين وإع  8 صي غة اليظ م  م 1لي: 

األس �سي ب لك مل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261798.

65I

FIGEC

WORLD WIDE VISION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FIGEC

 N°  IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 81111،

AGADIR MAROC

WORLD WIDE VISION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي الط 1ق 

االول بلوك س 5) حي الداجلة ص 

ب AGADIR 81111 8(69 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5 151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.WORLD WIDE VISION

التكوين   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

املستلر و نظيم اليدوات.

الط 1ق   : االآتل عي  املقر  عيوان 

االول بلوك س 5) حي الداجلة ص ب 

AGADIR 81111 8(69 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : اميلة  بيبر1كة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 511  : اميية  بيبر1كة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد8 بيبر1كة اميلة عيوانه(ا) 

عل ر8 2 شقة    اق مة السع  8 حي 

املحلدي 81111 اك  1ر املغرب.

عيوانه(ا)  اميية  بيبر1كة  السيد8 
عل ر8 2 شقة 2  اق مة السع  8 حي 

املحلدي 81111 اك  1ر املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 بيبر1كة اميلة عيوانه(ا) 
عل ر8 2 شقة    اق مة السع  8 حي 

املحلدي 81111 اك  1ر املغرب
عيوانه(ا)  اميية  بيبر1كة  السيد8 
عل ر8 2 شقة 2  اق مة السع  8 حي 

املحلدي 81111 اك  1ر املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   (5 بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 17 119.
66I

TH CONSULTING

 ADA MEDIA &
COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 21161،
CASABLANCA MAROC

 ADA MEDIA &
COMMUNICATION شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 14  ش رع 

ابراهيم الرو اني اق مة الشف ء 
الط بق 5 الشقة رقم 11 مع ريف - 

91 21 الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5661 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 17  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ADA  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MEDIA & COMMUNICATION
وك لة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االتص ل ووك لة الدع 1ة واإلعالن.
  14  : االآتل عي  املقر  عيوان 
ش رع ابراهيم الرو اني اق مة الشف ء 
 - مع ريف   11 الشقة رقم   5 الط بق 

91 21 الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : البر عي  كريم  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد كريم البر عي عيوانه(ا) حي 
اوال  زي ن عل ر8 ي) شقة 4 21 21 

الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم البر عي عيوانه(ا) حي 
اوال  زي ن عل ر8 ي) شقة 4 21 21 

الدار البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851218.

67I

SAN.NIS IMPEX

SAN.NIS IMPEX
إعالن متعد  القرارات

SAN.NIS IMPEX
48 زنقة الف 1يت، إق مة س ر8، 

الط بق األول رقم ) و2 ، 91111، 
طيجة املغرب

SAN.NIS IMPEX »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: 48 زنقة 
الف 1يت، إق مة س ر8، الط بق األول، 

رقم )و2 - - طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 4969

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 15  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
تحويل مقر الشركة من مقره  الح لي 
الف 1يت،  زنقة   48 بطيجة،  الك ئن 
إق مة س ر8، الط بق األول، رقم ) و2، 
إلى مقره  الجد1د الك ئن بطيجة، 25 
ش رع 1وسف ابن ت شفين، إق مة ابن 
رقم  املحل  الرابع،  الط بق  بطوطة، 

ب16.4.
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
عللي ت  إلى  الشركة  نش ط  تغيير 

»اإلنع ش العق ري«. 
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
مزاولة نش ط الشركة تحت العالمة 
 MISTER EL UAZZANI« التج رية 
AND CO.«، وفق  للشه  8 السلبية 
26- بت ريخ  املسللة   2597161 رقم 

.11-2122
قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
قبول استق لة السيد8 سي ء الوزاني 
الصغير من ميصبه  كلسير8 لشركة 
مع   ،»SAN.NIS IMPEX SARL«
أآل  الذمة من  إبراء  ميحه  شه  8 

فتر8 تسييره .
قرار رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 
تجد1د ثقة تسيير الشركة في السيد8 
نسرين الوزاني الصغير (تغيير عيوانه  
الشخ�سي وذلك تبع  لتجد1د بط قته  
الوحيد8  املسير8  بصفته   الوطيية) 
 ،»SAN.NIS IMPEX SARL« لشركة 
وذلك ملد8 غير محدو 8. تلزم الشركة 
في آليع مع مالته  ب لتوقيع الوحيد 
نسرين  السيد8  الشريكة  لللسير8 

الوزاني الصغير.
على  1يص  الذي   :6 رقم  قرار 
تحيين واع  8 صي غة اليظ م  م 1لي: 
مجلوع  ليشلل  للشركة  االس �سي 

التغييرات الجد1د8.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :1 رقم  بيد 
تحيين وإع  8 صي غة اليظ م  م 1لي: 

األس �سي ب لك مل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261892.

68I

SOMADINCO

DORADE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMADINCO

إق مة م آورل عل رB 8 رقم2 

حي القدس البرنو�سي ، 21611، 

الدارالبيض ء املغرب

DORADE TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي أن �سي 

مجلوعة 111 مدجل 4 رقم 45 أهل 

لغالم سيدي البرنو�سي - 21611 

الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.426725

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   (6 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 DORADE TRANS الشريك الوحيد 

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 

أن �سي  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
مجلوعة 111 مدجل 4 رقم 45 أهل 

 21611  - البرنو�سي  سيدي  لغالم 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيض ء 

توقف النش ط التج ري.

أن �سي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
مجلوعة 111 مدجل 4 رقم 45 أهل 

 21611  - البرنو�سي  سيدي  لغالم 

الدارالبيض ء املغرب. 

و عين:

السيد(8) محلد ٱونير و عيوانه(ا) 
رقم   4 مدجل   111 أن �سي مجلوعة 

البرنو�سي  سيدي  لغالم  أهل   45

املغرب  الدارالبيض ء   21611

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

أن �سي   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

مجلوعة 111 مدجل 4 رقم 45 أهل 

لغالم سيدي البرنو�سي الدارالبيض ء 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 16 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 849184.

69I

Valoris Partners

CACTUS LAND SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

Valoris Partners

 Bureau N°14,  ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 21411،

casablanca maroc

CACTUS LAND SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي :  وار 

ح رث الغ بة  ار بوعز8 الدار 

البيض ء -  2722 الدار البيض ء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.161127

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   24 املؤرخ في 

CACTUS LAND SARL شركة ذات 

رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 

مقره   وعيوان  11.111  رهم 

الغ بة  ار  ح رث  اإلآتل عي  وار 

الدار   2722  - بوعز8 الدار البيض ء 

البيض ء املغرب نتيجة الملوافقة على 

تقرير التصفية.

 توزيع رصيد التصفية.

اإلغالق النه ئي للتصفية.

النه ئي  واإللغ ء  التصفية 

للشركة..



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   672

و عين:

السيد(8) محلد العلمي الحليمي و 

عيوانه(ا)  وار بلحسن ح رت الغ بة 

اوال  عزوز اليواصر البيض ء  2 25 

 (8) كلصفي  املغرب  البيض ء  الدار 

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بت ريخ 24 نونبر 2122 وفي  وار ح رث 

 - البيض ء  الدار  بوعز8  الغ بة  ار 

 2722 الدار البيض ء املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851547.

71I

retail holding 

ريتيل هولدينغ أفريقا
شركة املس هلة

رفع رأسل ل الشركة

retail holding

 K.M.  ,5, Angle rue du Rif et

 route des Zaërs ، 11171، rabat

maroc

ريتيل هولد1يغ أفريق  شركة 

املس هلة

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع عبد 

الكريم الخط بي و ش رع حزام أنف  - 

21571 الدار البيض ء املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 14725

الع م  الجلع  بلقت�سى 

نونبر   28 في  املؤرخ  اإلستثي ئي 

الشركة  رأسل ل  رفع  تم   2122

»77.441.911  رهم«  قدره  بلبلغ 

إلى  »881.828.111  رهم«  من  أي 

طريق  عن  »959.269.111  رهم« 

الشركة  مع  1ون  مق صة  إآراء   :

املحد 8 املقدار و املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 41251.

7(I

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية

STE SAMAR TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية
عل ر8 نوميد1  ش رع محلد الخ مس 

الط بق 2الشقة  ت ز8 ، 5111 ، 
ت ز8 املغرب

 STE SAMAR TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي عل ر8 
العزيزي 6 الشقة رقم 2 الط بق 

االول ش رع ا1لوزار كيدر كرسيف - 
5111  كرسيف املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(997
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
»411.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »511.111  رهم«  إلى   رهم« 
أو  نقد1ة  حصص  تقد1م   : طريق 

عينية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 2122/ 146.

72I

AG.FIDUCIAIRE

ار ديكو ارباوي
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG N°21 ، 61111، OUJDA

MAROC
ار  1كو ارب وي شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : زنقة ا4 
رقم 11 طريق عوينت سراق حي 
السالم - 61111 وآد8 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.2 519
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 15  آيبر 2122 تقرر حل 
ار  1كو ارب وي شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  
 11 رقم  ا4  زنقة  اإلآتل عي  مقره  
 - السالم  حي  سراق  عوينت  طريق 
الزمة  نتيجة  املغرب  وآد8   61111

ظروف اقتص  1ة وصحية..
و عين:

عرب وي  الي صر  عبد  السيد(8) 
طريق   11 رقم  ا4  زنقة  و عيوانه(ا) 
 61111 السالم  حي  سراق  عوينت 

وآد8 املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
زنقة  وفي   2122 15  آيبر  بت ريخ 
طريق عوينت سراق حي   11 رقم  ا4 

السالم - 61111 وآد8 املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2144.
7 I

SKJ CONSULTING

الجاعي لالشغال
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SKJ CONSULTING
 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57
 1er ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

61111، OUJDA maroc
الج عي لالشغ ل شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 
كولوش تجزئة الحسني رقم 128 - 

61111 وآد8 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 5669

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
لالشغ ل  الج عي  الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسل له  11.111  رهم وعيوان 
مقره  اإلآتل عي حي كولوش تجزئة 
وآد8   61111  -  128 رقم  الحسني 

املغرب نتيجة ل : كترت املي فسة.
حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 -  128 رقم  الحسني  تجزئة  كولوش 

61111 وآد8 املغرب. 
و عين:

و  الج عي  حكيم  السيد(8) 
كف 1ت  الحي  وا   عيوانه(ا)  وار 
 (8) املغرب كلصفي  آرا 8   61111

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   (( بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم  47 .
74I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

OKAJI
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°18  2EME ETAGE ، 2 111،

BENI MELLAL MAROC
OKAJI شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي مستوطن 

عيد مركز االعل ل  اي بتجزئة 
العثل نية الحي اال اري الط بق 
الث لث - 111 2 بني مالل املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1242 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
االعل ل  اي  مركز  عيد  »مستوطن 
اال اري  الحي  العثل نية  بتجزئة 
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مالل  بني   2 111  - الث لث  الط بق 
»مك ز8 بتجزئة البس تين  إلى  املغرب« 
الرقم   ش رع 21 غشت - 111 2 بني 

مالل املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 9)  آيبر 

2122 تحت رقم 1285.

75I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 SERVICE TECHNO
SYSTEME

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
قفل التصفية

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°18  2EME ETAGE ، 2 111،

BENI MELLAL MAROC
 SERVICE TECHNO SYSTEME
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : الرقم 
182 زنقة ) الط بق االول ش رع 
املتيبي - 111 2 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.4945
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 16  آيبر 2121 تقرر حل 
 SERVICE TECHNO SYSTEME
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 مبلغ 
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  
 ( زنقة   182 مقره  اإلآتل عي الرقم 
 2 111 - الط بق االول ش رع املتيبي 
لتوقف  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

النش ط.
و عين:

و  الصلد شكري  عبد  السيد(8) 
 ( زنقة  الصومعة  بي ض  عيوانه(ا) 
املغرب  مالل  بني   2 111  124 رقم 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 12 نونبر 2122 وفي الرقم 182 
 - الط بق االول ش رع املتيبي   ( زنقة 

111 2 بني مالل املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 18  آيبر 

2122 تحت رقم 7 12.

76I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

Twins fashion
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41111،
chichaoua MAROC

Twins fashion شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 82 حي 
القدس شيش و8 - 41111 شيش و8 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
229 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Twins  : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.fashion
 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
والطب عة  -1جي طة(الخي طة 

الرقلية على النسيج)
الخدم ت  إ ار8  في  -2مق ولة 
-تيظيم  اإللكترونية  (التج ر8 
الحفالت واملي سب ت - تدريب وتطوير 

امله رات)
- مف وض.

رقم   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 41111  - شيش و8  القدس  حي   82

شيش و8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 -

السيد8 هيد اقد1م : 1111 بقيلة 
111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد8 هيد اقد1م عيوانه(ا)  وار 
 41111 اميت نوت  انفيفة  اآد1د8 

شيش و8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 هيد اقد1م عيوانه(ا)  وار 
 41111 اميت نوت  انفيفة  اآد1د8 

شيش و8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  ب ميت نوت  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 719/2122.
77I

NJ BUSINESS

POLY FONCTIONS
إعالن متعد  القرارات

NJ BUSINESS
مك تب مريي  مكتب رقم 9) الط بق 
الت لث ش رع عبد الكريم بيجلون 
املد1ية الجد1د8 ف س املغرب، 

1111 ، ف س املغرب
POLY FONCTIONS »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: مك تب 

م ريي  الط بق   مكتب 9) ش رع عبد 
الكريم بيجلون املد1ية الجد1د8 - 

1111  ف س املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.64867

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 16  آيبر 2122 تم اتخ ذ 

القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
تفويت حصص 

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
نقل املقر الرئي�سي من  وار لب بد8 رقم 
48 محل رقم 5) عين الشقف موالي 
الط بق    م ريي   مك تب  الى  يعقوب 
مكتب 9) ش رع عبد الكريم بيجلون 

املد1ية الجد1د8
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
نقل  الى  التج ر8  من  النش ط  تغيير 

البض ئع وتوزيعه 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

تحيين الق نون االس �سي
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم  542.
78I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ACROSS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تق طع ش رع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخط بي،عل ر8 مركز أعل ل 
آليز، الط بق الث لث، مكتب رقم 21 

، 41111، مراكش املغرب
ACROSS MOROCCO شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الحي 
الصي عي, عين مزوار, تجزئة 

1 سليية, تجزئة رقم 48 - 41111 
مراكش املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1447 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 17  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
»511.111  رهم« أي من »511.111 
عن  »1.111.111  رهم«  إلى   رهم« 
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أو  نقد1ة  حصص  تقد1م   : طريق 

عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142949.

79I

fiduciaire belfisc

NIHAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

fiduciaire belfisc

6 1 ش رع عين الشيخ ، 25151، 

ابي الجعد املغرب

NIHAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 6 

الزنقة 11 حي الفتح - 25161 ابي 

الجعد املللكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.  5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   NIHAL

 111.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

ابي  6 الزنقة 11 حي الفتح - 25161 

الجعد املللكة املغربية نتيجة ملش كل 

م  1ة و املي فسة.

و عين:

عيوانه(ا)  و  آط  ليلى  السيد(8) 

 25161 الجعد  ابي  بت و  بني  آل عة 

ابي الجعد املللكة املغربية كلصفي 

(8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

 6 وفي رقم   2122 16  آيبر  بت ريخ 

ابي   25161  - الفتح  حي   11 الزنقة 

الجعد املللكة املغربية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  الجعد  ب بي  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم )6.

81I

أندلو�سي ب نتوغ

أندلو�سي بانتوغ
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أندلو�سي ب نتوغ

املحل الك ئن بدوار وال  الطيب 

العلي  وال  الطيب ف س ،  112 ، 

ف س املغرب

أندلو�سي ب نتوغ شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي املحل 

الك ئن بدوار وال  الطيب العلي  وال  

الطيب ف س -  112  ف س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5864 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 11  آيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

ب نتوغ  أندلو�سي  الوحيد  الشريك 

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 

املحل  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 

الك ئن بدوار وال  الطيب العلي  وال  

ف س املغرب    112  - الطيب ف س 

نتيجة ل : اليت ئج السلبية طوال مد8 

اشتغ ل الشركة.

املحل  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الك ئن بدوار وال  الطيب العلي  وال  

الطيب ف س -  112  ف س املغرب. 

و عين:

السيد(8) ش هر قيد1ل و عيوانه(ا) 

 وار وال  الطيب العلي  وال  الطيب 

ف س املغرب كلصفي  ف س  112  

(8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 55 5.

8(I

STE VIP COMPTA

الحياة ايجيين ا سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE VIP COMPTA
 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI
 YOUSSOUFIA، 46 11،
YOUSSOUFIA MAROC

الحي 8 ا1جيين ا سيرفيس شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي الغد1ر 

الرقم 465 اليوسفية - 11 46 
اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2121 1ونيو   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
الحي 8   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

ا1جيين ا سيرفيس.
تيظيف   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

املب ني
بيع وتوزيع املستلزم ت واملعدات

املشور8 املواكبة والتدريب.
عيوان املقر االآتل عي : حي الغد1ر 
 46 11  - اليوسفية   465 الرقم 

اليوسفية املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد8 البغداوي حي ت : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي ت  البغداوي  السيد8 
 465 الرقم  الغد1ر  حي  عيوانه(ا) 
اليوسفية 11 46 اليوسفية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

حي ت  البغداوي  السيد8 
 465 الرقم  الغد1ر  حي  عيوانه(ا) 
اليوسفية 11 46 اليوسفية املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  ب ليوسفية  االبتدائية 

1ونيو 2121 تحت رقم 184.
82I

BOUYA CONSULTIN 2

NAIMI BIT GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2   
NO 26، 91111، TANGER maroc

NAIMI BIT GROUPE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع عبد 
الجيون عل ر8 اإلسليلية رقم    - 

91111 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.92147

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   (( املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   NAIMI BIT GROUPE
وعيوان  51.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي ش رع عبد الجيون 
 91111  - عل ر8 اإلسليلية رقم    
توقف عن   : طيجة املغرب نتيجة ل 

النش ط.
و حد  مقر التصفية ب ش رع عبد 
 - الجيون عل ر8 اإلسليلية رقم    

91111 طيجة املغرب. 
و عين:

و  انعيمي  بوزي ن  السيد(8) 
رقم5)   brivent مركب  عيوانه(ا) 
املغرب  طيجة   91111 اليونويش 

كلصفي (8) للشركة.
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وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   25 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 259911.

8 I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

JAYLAN TRANSPORT
إعالن متعد  القرارات

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

91111، TANGER MAROC

JAYLAN TRANSPORT »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: حي االمل 

11 زنقة الشهيد الف طمي بن ميلو  

رقم 14 - - طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.121949

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 21 1ونيو 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

1وافق الشريك على االستحواذ على 

 JAYLAN« شركة  من  سهم   111

سيد  بلوآب   »TRANSPORT

 .15/16/2122 بت ريخ  التحويل 

 - لتعرف:   51194 برقم:  مسجل 

سهم من السيد8 مرسق   51 اقتي ء 

جولة. 

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

السيد8  استق لة  الشريك  1قبل 

ويعين  التسيير  من  جولة  مرسق 

للشركة  مسير  حليد  مرسق  السيد 

لفتر8 غير محدو 8. 

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

تحين اليظ م األس �سي للشركة

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

الشركة ملزمة ق نون  بجليع األعل ل 

مرسق  املسير  بتوقيع  به   املتعلقة 

حليد.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

بلبلغ  مس هم  مرسق  حليد  السيد 

111،111.11  رهم  قدره  نقدي 

(م ئة ألف  رهم)

على  1يص  الذي   :7 رقم  بيد 

بلبلغ  امل ل  رأس  تحد1د  تم  م 1لي: 

ألف  (م ئة  111،111.11  رهم 

111 سهم بقيلة  مقسلة إلى   رهم) 

مدفوعة  (ألف  رهم)  1111  رهم 

ب لك مل ، ومخصصة ملرسق حليد.

على  1يص  الذي   :14 رقم  بيد 

بجليع  ق نوًن   ملزمة  الشركة  م 1لي: 

السيد  بتوقيع  به   املتعلقة  األعل ل 

حليد مرسق.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

غشت   (( بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 8414.

84I

CABINET BEN MOKHTAR

MK AERO
إعالن متعد  القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 41 Rue Al Banafsaj. 1er

 Etage N°22. Vieille Montagne ،

91141، TANGER MAROC

MK AERO »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: امليطقة 

الحر8 للتصد1ر بطيجة القطعة )5 

التجزئة ) - 91111 طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 7945

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في  1  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
م 1لي: رفع رأسل ل الشركة بل  قدره 
للصرف  ق بل  41.111.111  رهم 
لتحويله من 12.111.111  رهم ق بل 
للصرف إلى 52.111.111  رهم ق بل 
 411.111 جلق  طريق  عن  للصرف 
حصة آد1د8 بدمج الحس ب الج ري 

للشريك الوحيد
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

اعتل   ق نون أس �سي آد1د
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :7 رقم  بيد 
تم تحد1د رأسل ل الشركة في  م 1لي: 
للصرف  ق بل  52.111.111  رهم 
مقسلة إلى 521.111 حصة من فئة 
أسيدت  للصرف  ق بل  111  رهم 
شريكة  الوحيد  للشريك  ب لك مل 

ميك كروم فرانس إس أ إس
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261926.
85I

YOUSSEF DAK SHOP

LEVI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUSSEF DAK SHOP
الداجلة ، 111 7، الداجلة املغرب

LEVI SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

املسجد زنقة رقم 16 رقم 17 - 
111 7 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LEVI  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SERVICES
آليع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

أعل ل اليظ فة.
حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 -  17 رقم   16 رقم  زنقة  املسجد 

111 7 الداجلة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد املهدي زريد : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد املهدي زريد عيوانه(ا) حي 
املسجد زنقة رقم 16 رقم 17 111 7 

الداجلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي زريد عيوانه(ا) حي 
املسجد زنقة رقم 16 رقم 17 111 7 

الداجلة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (7 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 

نونبر 2122 تحت رقم 958).

86I

BAREA INFRA SARLAU

BAREA SARL
إعالن متعد  القرارات

BAREA SARL
 LOTISSEMENT EL WAFAA N°
 85 MOHAMEDIA، 28821،

MOHAMMEDIA Maroc
BAREA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: 

 Mohammedia, Lot Wafa 85 - -
.Mohammedia MAROC
»إعالن متعد  القرارات«
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رقم التقييد في السجل التج ري: 
.18457

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 12 شتيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
إستق لة السيد أس مة الشريكي من 

ميصب مسير الشركة
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
م 1لي: تعيين السيد نورالد1ن بيعلي و 
السيد رشيد مشهوري كلتش ركين في 

التسييرملد8 غير محد 8
على  1يص  الذي  رقم  :  قرار 
الع رف  براهيم  السيد  تعيين  م 1لي: 
BEA CONSEILكلراقب  مكتب  من 

حصص ملد8 ثالث سيوات.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
و  بيعلي  نورالد1ن  السيد  تعيين 
كلتش ركين  مشهوري  رشيد  السيد 

في التسييرملد8 غير محد 8
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 17 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم  272.
87I

سونطرال  و كون�سي ا طرفو فيسكو

بييا طرانس
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سونطرال  و كون�سي ا طرفو فيسكو
84 ش رع الدكتور فرج ، 91111، 

طيجة املغرب
بيي  طرانس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 
 ار أم ل رقم 29 - 91111 طيجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.8 7  

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2122 نونبر   (7 في  املؤرخ 

املص  قة على :

تفويت السيد (8) ا1ل ن بن مو�سى 

أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111

1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) أنوار 

بوآيب ر بت ريخ 7) نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15491.

88I

الك رمين

STE LAAROUSSI PRESS

شركة التض من

تفويت حصص

الك رمين

الط بق االول الرقم  18 اق مة 

الصحراء كلليم ، 81111، كلليم 

املغرب

STE LAAROUSSI PRESS شركة 

التض من

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

7)مكرر ش رع املسير8 2 ط نط ن 

82111 ط نط ن املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.498 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 نونبر   12 في  املؤرخ 

املص  قة على :

رشيد بوتلوال   (8) تفويت السيد 

أصل  من  اآتل عية  حصة   411

احلد   (8) 511 حصة لف ئد8 السيد 

الس ئح بت ريخ 12 نونبر 2122.

رشيد بوتلوال   (8) تفويت السيد 

أصل  من  اآتل عية  حصة   111

511 حصة لف ئد8 السيد (8) البتول 

الس ئح بت ريخ 12 نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   21 االبتدائية بط نط ن بت ريخ 

2122 تحت رقم 217/2122.

89I

kci building sarl

KCI BUILDING SARL AU
إعالن متعد  القرارات

kci building sarl

ش رع اليلن اق مة الش طئ رقم 

11 الط بق 4 رقم )) - طيجة 

 residence oulmas n°14

complexe hassani   gzenaya-

tanger، 91111، d427476 املغرب

KCI BUILDING SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8 ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 

اليلن اق مة الش طى رقم 11 الط بق 

الرابع رقم )) طيجة ش رع اليلن 

اق مة الش طى رقم 11 الط بق 

الرابع رقم )) طيجة 91111 طيجة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.46757

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 6)  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

البلغيتى  اله شمى  السيد  استق لة 

موالي نعل ن من تسيير الشركة

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

البلغيتى  اله شمى  السيد  تفويت 

حصة لف ئد8   12511 موالي نعل ن 

بت ريخ  محسن  اشوري  السيد 

 16/12/2122

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

تعيين السيد محسن اشوري الح مل 

 K121  6 لبط قة التعريف الوطيية

امض ء  مع  للشركة  وحيد  كلسير 

آليع الوت ئق املتعلقة به 

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم بيد 7 و8: الذي 1يص على 

م 1لي: تفويت الحصص

5): الذي 1يص على  بيد رقم بيد 

م 1لي: تسيير واالمض ء

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15266.

91I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

 INTEREUROPE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH
 M-1 1 ETG   N 24 ، 28811،

MOHAMMEDIA MAROC
 INTEREUROPE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 271 
الزنقة 7) الحسنية ) - 28811 

املحلد1ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 2189
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.INTEREUROPE TRANSPORT
-مق ول   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
حلولته   ب لسي رات  البض ئع  ليقل 
 
ً
5) طي  املعتلد8 تس وي أو تزيد عن 

- اليقل املحلي -
للبض ئع  والدولي  املحلي  -اليقل 

ني بة عن الغير.
-مق ول سي رات ليقل األشخ ص..

 271  : االآتل عي  املقر  عيوان 
 28811  -  ( الحسنية   (7 الزنقة 

املحلد1ة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
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 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : ملوك  ا1ت  ع  ل  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد محلد ر�سى مراك�سي : 511 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ع  ل ا1ت ملوك عيوانه(ا) 
تولوز  51 زنقة ش رل آينيو 1111  

فرنس .
مراك�سي  ر�سى  محلد  السيد 
85 حي االمل 12111 عين  عيوانه(ا) 

العو 8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
مراك�سي  ر�سى  محلد  السيد 
85 حي االمل 12111 عين  عيوانه(ا) 

العو 8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2521.
9(I

FICOMPTA

SOCIETE AGDAL BETON
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME ETAGE FES
،  1111، FES MAROC

SOCIETE AGDAL BETON شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 44، 
عل ر8 48 زنقة مرموشة اطلس - 

1111  ف س املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.26681

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »2.111.111  رهم« 

»1.111.111  رهم« إلى »111.111.  
القيلة  رفع   : طريق  عن   رهم« 

اإلسلية لألسهم املوآو 8.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5441.
92I

AUDINORD SARL

LAXAB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم 58، الط بق الس  س، إق مة 
ليي ، زاوية ش رع محلد الخ مس، 

ش رع ط ن ط ن وحي لبي ن ، 
TANGER MAROC ،91111
LAXAB TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
ابراهيم الروض ني السيي  السيي  
ش رع بيتهوفن الط بق   رقم 82 
طيجة - 91111 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1  117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LAXAB :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.TRANS
اليقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

البري و الشحن.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
السيي   السيي   الروض ني  ابراهيم 
 82 رقم  الط بق    بيتهوفن  ش رع 

طيجة - 91111 طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 911  : القص بي  1ونس  السيد 
حصة بقيلة 91.111  رهم للحصة.

 111  : ب ملليح  جد1جة  السيد8 
حصة بقيلة 11.111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد 1ونس القص بي عيوانه(ا) 
إق مة ري ض السالم ب عل ر8   ط بق 

6 رقم 114 91111 طيجة املغرب.
السيد8 جد1جة ب ملليح عيوانه(ا) 
إق مة ري ض السالم ب عل ر8   ط بق 

6 رقم 114 91111 طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 جد1جة ب ملليح عيوانه(ا) 
إق مة ري ض السالم ب عل ر8   ط بق 

6 رقم 114 91111 طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
19  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 14691.
9 I

CABINET FC EXPERT

 LUXURY HOSPITALITY
VILLA

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

CABINET FC EXPERT
اليل  شب  عل ر8   5 رقم  مكتب 
 ،2 111  ، الخط ب  ابن  ش رع علر 

بني مالل املغرب
 LUXURY HOSPITALITY VILLA

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
سفلي  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
تجزئة رض  فيال رقم  2 - 111 2 بني 

مالل املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 515
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.LUXURY HOSPITALITY VILLA
وسيط   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
سفلي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
تجزئة رض  فيال رقم  2 - 111 2 بني 

مالل املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
مبلغ رأسل ل الشركة: 1.111.111 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 5.111  : آعفر  نسرين  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 5.111  : مومن  مروان  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  آعفر  نسرين  السيد8 
بني   2 111 تجزئة رض  فيال رقم  2 

مالل املغرب.
عيوانه(ا)  مومن  مروان  السيد 
بني   2 111 تجزئة رض  فيال رقم  2 

مالل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدشراوي  ف تحة  السيد8 
االطلس  آوهر8  اق مة  عيوانه(ا) 
عل ر8 11 الشقة  4 الط بق الس  س 

111 2 بني مالل املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 14  آيبر 

2122 تحت رقم  126.

94I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

TELECOM BILADI SNC
شركة التض من
تفويت حصص

FIDUCIAIRE KHOURIBGA
 RUE MY ISMAIL N° 66
 KHOURIBGA ، 25111،

KHOURIBGA MAROC
TELECOM BILADI SNC شركة 

التض من
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وعيوان مقره  اإلآتل عي 6 زنقة 
موالي اسل عيل جريبكة - 25111 

جريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.667

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
آلعة بو راع   (8) السيد  تفويت 
 41 أصل  من  اآتل عية  حصة   41
حصة لف ئد8 السيد (8) ص لح مر ا  

بت ريخ 9)  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخريبكة بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم )65.
95I

louardi compta

GEMENTRAD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

louardi compta
رقم 26 زنقة عب س املسعدي مكتب 

رقم 5 املد1ية الجد1د8 ف س ، 
1111 ، ف س املغرب

GEMENTRAD شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي :  1ب 

تجزئة ري ض الليلون تغ ت ف س - 
1191  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.71525
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 8)  آيبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   GEMENTRAD حل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 1.111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي  1ب 
 - الليلون تغ ت ف س  تجزئة ري ض 
1191  ف س املغرب نتيجة لصعوبة 
صفق ت  عن  البحث  و  التلويل  في 

آد1د8.

و عين:
السيد(8) عزيز جش ف و عيوانه(ا) 
تغ ت  الليلون  ري ض  تجزئة   1ب 
ف س املغرب كلصفي    1191 ف س 

(8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي  1ب   2122 8)  آيبر  بت ريخ 
 - الليلون تغ ت ف س  تجزئة ري ض 

1191  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 6/122 54.
96I

HORIZON LINES SARL

RANIMOB MARRAKECH
إعالن متعد  القرارات

HORIZON LINES SARL
ش رع محلد اليز1دي، إق مة 

األندلس، بلوك H، الط بق األر�سي، 
رقم   ، 141 9، تطوان املغرب
 RANIMOB MARRAKECH

»شركة ذات املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 
الزرقطوني، 11/89، كليز، - - 

مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.14179

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في  2 م رس 2118

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
التوزيع  على  املص  قة  م 1لي: 
الجد1د لرأسل ل الشركة الي تج عن 
السيد  من طرف  املوقع  الهبة  عقد 
مصطفى بيعبو  مل  مجلوعه ثل نية 
آالف وجلسل ئة وجلسون (8.551) 
حصة اآتل عية من فئة م ئة (111) 
لف ئد8  وذلك  حصة،  لكل   رهم 
زوآته السيد8 ن  1ة البق لي، وبذلك 
لرأسل ل  الجد1د  التقسيم  أصبح 
ن  1ة  السيد8  1لي:  كل   الشركة 
السيد8   - حصة   (11.551) البق لي 
راني  بيعبو  (1.511) حصة - السيد 
حصة   (1.511) بيعبو   ابراهيم 

 (451) بيعبو   مصطفى  السيد   -

حصة.

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

التجد1د للسيد مصطفى بيعبو  في 

مه م تسيير وإ ار8 الشركة وتخويله 

صالحية التوقيع وتلثيل الشركة ملد8 

غير محدو 8.

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

تعد1ل الق نون األس �سي للشركة

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

املس هل ت

بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

رأسل ل الشركة والحصص

على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 

م 1لي: تعيين املسير1ن ومد8 وصالحية 

التسيير

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

أبريل   (6 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2118 تحت رقم 95112.

97I

FOUZMEDIA

SIGMA STS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc

SIGMA STS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي الرقم  2 

زنقة أنوال عل ر8 فلوري )) املكتب 

رقم 4 - 14111 القييطر8 املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تعيين   2121 نونبر   17 املؤرخ في 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

كلسير  محلد  بيخوريس  الصعير 

وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لقييطر8 بت ريخ 21 نونبر 

2122 تحت رقم 91  9.
98I

FOUZMEDIA

KOMEZMAR SARL
إعالن متعد  القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc
KOMEZMAR SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: الرقم )) 
ش رع الزرقطوني - - الدارالبيض ء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: -.
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 14 أكتوبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
اآتل عية  حصة   4 711 تفويت 
و  مزي ن،  املهدي  السيد  ملكية  في 
ملكية  في  اآتل عية  حصة   11411
السيد8 جد1جة بي ني، و7611 حصة 
عثل ن  السيد  ملكية  في  اآتل عية 
مزي ن لف ئد8 السيد علي مزي ن أي م  
واملص  قة  حصة   62711 مجلوعه 

على إبق ئه مسير وحيد للشركة
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
تغيير الشكل الق نوني من شركة ذات 
إلى شركة ذات  املسؤولية املحدو 8 
واحد  بشريك  املحدو 8  املسؤولية 
بعدم  أصبح السيد علي مزي ن مسير 

وحيد
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :6-7 رقم  بيد 
حصة   4 711 تفويت  م 1لي: 
املهدي  السيد  ملكية  في  اآتل عية 
اآتل عية  حصة   11411 و  مزي ن، 
بي ني،  جد1جة  السيد8  ملكية  في 
ملكية  في  اآتل عية  حصة  و7611 
السيد  لف ئد8  مزي ن  عثل ن  السيد 
 62711 علي مزي ن أي م  مجلوعه 
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إبق ئه مسير  واملص  قة على  حصة 
وحيد للشركة

بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
تغيير الشكل الق نوني من شركة ذات 
إلى شركة ذات  املسؤولية املحدو 8 
واحد  بشريك  املحدو 8  املسؤولية 
بعدم  أصبح السيد علي مزي ن مسير 

وحيد
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 11847148.

99I

FOUZMEDIA

FCANCO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc
 FCANDCO

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 59 اق مة 
موالي عبدالعزيز ش رع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القييطر8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
6771 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 5)  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.FCANDCO
مكتب   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

استش ر8.

 59  : االآتل عي  املقر  عيوان 
ش رع  عبدالعزيز  موالي  اق مة 
 14111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القييطر8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
فريد1ريك  السيد  يسبوآول 
سطيف ن عيوانه(ا) 9  زنقة بيورك ر 

25241 موت 25241 موت فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
فريد1ريك  السيد  يسبوآول 
سطيف ن عيوانه(ا) 9  زنقة بيورك ر 

25241 موت 25241 موت فرنس 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.
111I

LEADER FINANCE

DIX MULTISERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 521 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 41111،
MARRAKECH MAROC

DIX MULTISERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 612 
الط بق األول الشقة رقم ) تجزئة 

املس ر طريق اسفي مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 17 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DIX  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MULTISERVICE
بيع موا    : غرض الشركة بإ1ج ز 

البي ء
أعل ل متيوعة أو تشييد وإنه ء

تقد1م الخدمة.
عيوان املقر االآتل عي : رقم 612 
تجزئة   ( رقم  الشقة  األول  الط بق 
املس ر طريق اسفي مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد سعد  1وال : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  سعد  1وال  السيد 
ش رع األمير    1 تجزئة البست ن رقم 
 41111 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  سعد  1وال  السيد 
ش رع األمير    1 تجزئة البست ن رقم 
 41111 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
6)  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142648.
111I

LEADER FINANCE

ELHAMRI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 521 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 41111،
MARRAKECH MAROC

ELHAMRI NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 612 
الط بق األول الشقة رقم ) تجزئة 

املس ر طريق اسفي مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 1719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ELHAMRI NEGOCE
بيع موا    : غرض الشركة بإ1ج ز 

البي ء
أعل ل متيوعة أو تشييد وإنه ء

تقد1م الخدمة
عيوان املقر االآتل عي : رقم 612 
تجزئة   ( رقم  الشقة  األول  الط بق 
املس ر طريق اسفي مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد سعد  1وال : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  سعد  1وال  السيد 
ش رع األمير    1 تجزئة البست ن رقم 
 41111 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  سعد  1وال  السيد 
ش رع األمير    1 تجزئة البست ن رقم 
 41111 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
6)  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142649.

112I

etude maître mohamed ali abartah

abik fourniture
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des hôpitaux n° 14 Casablanca ،

21111، casablanca maroc
abik fourniture شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 96، ش رع 
انف ، اق مة الربيع انف ، رقم )9، 

الط بق الت سع، الدار البيض ء. 96، 
ش رع انف ، اق مة الربيع انف ، رقم 

)9، الط بق الت سع، الدار البيض ء. 
CASABLANCA 21111 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
552861

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 1ونيو   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 abik  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.fourniture

غرض الشركة بإ1ج ز : شراء وبيع 
اللوازم واملعدات املكتبية

عيوان املقر االآتل عي : 96، ش رع 
 ،9( رقم  انف ،  الربيع  اق مة  انف ، 
 ،96 الدار البيض ء.  الط بق الت سع، 
رقم  انف ،  الربيع  اق مة  انف ،  ش رع 
الدار البيض ء.  الط بق الت سع،   ،9(

CASABLANCA 21111 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 111  : بهيجة  الخضري  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد8 الخضري بهيجة عيوانه(ا) 
اق مة النهضة، عل ر8  سيدي مومن، 
5)، مجلوعة   رقم 9) 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 الخضري بهيجة عيوانه(ا) 
اق مة النهضة، عل ر8  سيدي مومن، 
5)، مجلوعة   رقم 9) 21111 الدار 

البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (7 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

غشت 2122 تحت رقم 4564 8.

11 I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

MECONST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el (99

 mouahidine appartement a2 ،
28821، mohammedia maroc
MECONST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : 81 حي 

الكرامة زنقة 2 بني 1خلف - 28815 
املحلد1ة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.21885

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 6)  آيبر  في  املؤرخ 
شركة ذات   MECONST SARL حل 
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
اإلآتل عي 81 حي الكرامة زنقة 2 بني 
املغرب  املحلد1ة   28815  - 1خلف 

نتيجة لقلة الطلب.
و عين:

و  العب وي  هللا  عبد  السيد(8) 
بني  لحسن  اوال   عيوانه(ا)  وار 
املغرب  املحلد1ة   28815 1خلف 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي رقم 11  6)  آيبر 2122  بت ريخ 
 - الحي املحلدي عين تكي بني 1خلف 

28815 املحلد1ة املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2522.
114I

NEGOCEMAR

 PANTONE & FOURNITURE
PROJECT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
قفل التصفية

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

91111 ،، طيجة املغرب
 PANTONE & FOURNITURE
PROJECT شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : 5 ش رع 
موالي 1وسف بن ت شفين الط بق 

الث ني رقم   - 91111 طيجة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.82575
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 16  آيبر 2122 تقرر حل 
 PANTONE & FOURNITURE
املسؤولية  ذات  شركة   PROJECT

 11.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 
 5 اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
ت شفين  بن  1وسف  موالي  ش رع 
الط بق الث ني رقم   - 91111 طيجة 

املغرب نتيجة ل- سوق مشبع
- قلة الخبر8 في التسويق.

و عين:
و  اليوسفي  1 سين  السيد(8) 
  2 رقم  بوب نة  تجزئة  عيوانه(ا) 
املغرب  طيجة   91111 الكولف 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
5 ش رع  وفي   2122 16  آيبر  بت ريخ 
الط بق  ت شفين  بن  1وسف  موالي 
الث ني رقم   - 91111 طيجة املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 69 15.
115I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

CAFE PAPRIKA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة الب ل عل ر8 ))س ش رع 
وا  ت نسيفت ، 11111، سال املغرب

CAFE PAPRIKA شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : )7 ش رع 
ب تريس لومومب  الرب ط - 11111 

الرب ط املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.485 7

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 1وليوز   29 في  املؤرخ 
ذات  شركة   CAFE PAPRIKA حل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
الرب ط  لومومب   ب تريس  ش رع   7(
نتيجة  املغرب  الرب ط   11111  -
لللي فسة القوية في مج ل املق هي و 
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املط عم.
و عين:

عيوانه(ا)  و  عرار8  نزار  السيد(8) 
)7 ش رع ب تريس لومومب  شقة رقم 
املغرب  الرب ط   11111 الرب ط   4

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 29 1وليوز 2122 وفي )7 ش رع 
 11111  - الرب ط  لومومب   ب تريس 

الرب ط املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 29 1 1.
116I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

SCOZRAK
إعالن متعد  القرارات

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، ش رع الحريري، الط بق الث لت، 
رقم 2  ، 91111، طيجة املغرب

SCOZRAK »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: امليطقة 
الصي عية كزن 1ة، تجزئة رقم  18، 

الط بق االول - 91111 طيجة 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.1229 7
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 17  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
ق م السيد محلد ابن سعيد  م 1لي: 
مجلوعه   الب لغ  حصصه  بتفويت 
املعروفة  الشركة  في  حصة   2511
آليع  بلوآب   SCOZRAK ب سم 
الضل ن ت الع  1ة والق نونية في مثل 
1وسف  السيد  إلى:)/  الح الت  هذه 
الشركي الذي قبل تفويت الحصص 
من  حصة   1251 مجلوعه   الب لغ 
السيد  ابن سعيد.2/  السيد محلد 
تفويت  قبل  الذي  الزواق  فهد 

 1251 مجلوعه   الب لغ  الحصص 
حصة من السيد محلد ابن سعيد.

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
السيد محلد  املسير  استق لة  قبول 

ابن سعيد.
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
تسلية السيد فهد الزواق مسير ملد8 

غير محد 8.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 1: الذي 1يص على م 1لي:-
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 71 15.
117I

HORIZON LINES SARL

RANIMOB BETHOVEN
إعالن متعد  القرارات

HORIZON LINES SARL
ش رع محلد اليز1دي، إق مة 

األندلس، بلوك H، الط بق األر�سي، 
رقم   ، 141 9، تطوان املغرب

RANIMOB BETHOVEN »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: ملتقى 
ش رع محلد الخ مس وش رع ابن 
كثير، إق مة البحرين، الط بق 

األر�سي - - طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.21159

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 12 م رس 2118

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
التوزيع  على  املص  قة  م 1لي: 
الي تج  الشركة  لرأسل ل  الجد1د 
طرف  من  املوقع  الهبة  عقد  عن 
السيد مصطفى بيعبو  مل  مجلوعه 
وجلسون  وجلسل ئة  جلسةآالف 
فئة  من  اآتل عية  حصة   (5.551(
م ئة (111)  رهم لكل حصة، وذلك 
لف ئد8 زوآته السيد8 ن  1ة البق لي، 
الجد1د  التقسيم  أصبح  وبذلك 
السيد8  1لي:  كل   الشركة  لرأسل ل 

 - حصة   (14.551) البق لي  ن  1ة 
 (451) بيعبو   مصطفى  السيد 

حصة.
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
التجد1د للسيد مصطفى بيعبو  في 
مه م تسيير وإ ار8 الشركة وتخويله 
صالحية التوقيع وتلثيل الشركة ملد8 

غير محدو 8.
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
األس �سي  الق نون  على  املص  قة 

التعد1لي الخ ص ب لشركة.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

املس هل ت
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

رأسل ل الشركة وتوزيع الحصص
على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 
م 1لي: تعيين املسير1ن ومد8 وصالحية 

التسيير
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
م رس   27 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2118 تحت رقم 211511.

118I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

SECURTRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 21471، ‹CASABLANCA

MAROC
SECURTRAV شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي بين املدن 
زنقة 65 رقم 5)) الط بق الث ني - 

21471 الدار البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.41 611

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في  1 أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
مبلغ   SECURTRAV الشريك الوحيد 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
 65 مقره  اإلآتل عي بين املدن زنقة 
 21471  - الث ني  الط بق   ((5 رقم 
الدار البيض ء املغرب نتيجة ل : انته ء 

النش ط.
و حد  مقر التصفية ب بين املدن 
 - الث ني  الط بق   ((5 رقم   65 زنقة 

21471 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

و  ش كر  املهدي  السيد(8) 
مسلم  ان م  زنقة   25 رقم  عيوانه(ا) 
البيض ء  الدار  الوازيس  2111 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851114.
119I

ADEV Consulting sarl

SERROUKH CREMADES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl
 Route de Tanger km 5 ، 9 111،

TETOUAN MAROC
SERROUKH CREMADES شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
الحسن الث ني رقم 9 - 92111 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

7291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 9)  آيبر 
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املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SERROUKH CREMADES
مكتبة و   : غرض الشركة بإ1ج ز 

مطبعة غير ن شر8
تكيولوآي   و  املك تب  أ وات  بيع 

املعلوم ت و املعدات املدرسية
أآهز8  و  املك تب  أ وات  إصالح 

الكلبيوتر.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 92111  -  9 رقم  الث ني  الحسن 

العرائش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 211  : الصروخ  حي ن  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 211  : الصروخ  بشرى  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 211  : السيد8 إحس ن الصروخ 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 211  : الصروخ  نور8  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 211  : الصروخ  إكرام  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد8 حي ن الصروخ عيوانه(ا) 
 RUE DU PARC 6111   -1 1

CHARLEROI بلجيك .
السيد8 بشرى الصروخ عيوانه(ا) 
الكولف  طريق ك ب سب رطيل ميتزه 
طيجة   91191 رقم    ب)  عل ر8 

املغرب.
الصروخ  إحس ن  السيد8 
الطبري  آرير  أبي  ش رع  عيوانه(ا) 
اق مة ا1ب فيس س ط بق 6 شقة 125 

91191 طيجة املغرب.
السيد8 نور8 الصروخ عيوانه(ا) 
 92111 رقم  2  الخضراء  املسير8 

العرائش املغرب.

السيد8 إكرام الصروخ عيوانه(ا) 
 92111 رقم  2  الخضراء  املسير8 

العرائش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 بشرى الصروخ عيوانه(ا) 
الكولف  طريق ك ب سب رطيل ميتزه 
طيجة   91191 رقم    ب)  عل ر8 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لعرائش بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 686).
111I

STE VIP COMPTA

FJM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE VIP COMPTA
 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI
 YOUSSOUFIA، 46 11،
YOUSSOUFIA MAROC

FJM TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي السالم 

الرقم 856) الداجلة - 111 7 
الداجلة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 521
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   24 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 FJM TRAVAUX الوحيد  الشريك 
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي السالم 
 7 111  - الداجلة   (856 الرقم 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  الداجلة 

نش ط الشركة.
و حد  مقر التصفية ب حي السالم 
 7 111  - الداجلة   (856 الرقم 

الداجلة املغرب. 
و عين:

و  الجعفري  احلد  السيد(8) 

عيوانه(ا)  وار الخريص ت اوال  ع مر 

تزمرين بوش ن ابن آرير 151 4 ابن 

آرير املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2221.

(((I

azzouziabdelali

SOCIETE AL BRAR AFRAH
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

azzouziabdelali

FES ،  1111، FES MAROC

SOCIETE AL BRAR AFRAH شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 2 

طريق املحطة ب ب الخوجة - 1111  

ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.5(699

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 

 SOCIETE AL BRAR AFRAH حل 

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

مقره  اإلآتل عي رقم 2 طريق املحطة 

ف س املغرب    1111  - ب ب الخوجة 

نتيجة لعدم القدر8 على املس 1ر8.

و عين:

1وبي عالل و عيوانه(ا)  السيد(8) 

الجد1د  ب ب  املدل�سي  عرصة   45

 (8) كلصفي  املغرب  ف س    1111

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

 2 وفي رقم   2122 21  آيبر  بت ريخ 

طريق املحطة ب ب الخوجة - 1111  

ف س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم  545.

112I

CENTRE D’AFFAIRE

SETNA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CENTRE D›AFFAIRE

CASA ، 21  1، الدار البيض ء 

maroc

SETNA شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 411 

ش رع الزرقطوني إق مة حلد شقة ) 

- 21111 الدار البيض ء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.4619 9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 شتيبر   (( في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   SETNA حل 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  

ش رع   411 اإلآتل عي  مقره  

 -  ( شقة  حلد  إق مة  الزرقطوني 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21111

الستح لة إستلرار نش ط الشركة.

و عين:

السيد(8) بوشعيب عبد الرزاق و 

عيوانه(ا) 18 تجزئة اسل ء ) الشقة 

البيض ء  الدار   24111  ( ط   14

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

 411 وفي   2122 15  آيبر  بت ريخ 

ش رع الزرقطوني إق مة حلد شقة ) 

- 21111 الدار البيض ء املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851816.

11 I
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CENTRE D’AFFAIRE

CLICK DELIVERY
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CENTRE D›AFFAIRE
CASA ، 21  1، الدار البيض ء 

maroc
CLICK DELIVERY شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 14 زنقة 
ابن ع  ل زاوية أوم مة بورڭون - 

21111 الدار البيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4614 7

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 فبرا1ر   11 في  املؤرخ 

املص  قة على :
املصطفى   (8) السيد  تفويت 
حصة اآتل عية من   1.111 التومي 
أصل 1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) 

ا1ل ن فتحي بت ريخ 11 فبرا1ر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85181.

114I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

NASWATSI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ،  1111، FES

MAROC
NASWATSI IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي قطعة 21  
امليطقة الصي عية اليل ء بنسو 8 

ف س - 1111  ف س املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.49697
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 18  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
الصي عية  امليطقة    21 »قطعة 
ف س    1111  - بنسو 8 ف س  اليل ء 
املغرب« إلى »شقة ب لدور األول بلوك 
 - حي نسيم بنسو 8 ف س  رقم     (

1111  ف س املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 7119.

((5I

CHAIMAE NEGOCE

CHAIMAE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHAIMAE NEGOCE
11 زنقة الحرية الط بق   الشقة 5 ، 

21121، الدار البيض ء املغرب
CHAIMAE NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 11 زنقة 

الحرية الط بق   الشقة 5 - 21121 
الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.442275
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 CHAIMAE الوحيد  الشريك  ذات 
 111.111 مبلغ رأسل له    NEGOCE
 11 اإلآتل عي   رهم وعيوان مقره  
 -  5 الشقة  الط بق    الحرية  زنقة 
الدار البيض ء املغرب نتيجة   21121

ل : توقيف النش ط ملد8 أطول.
زنقة  و حد  مقر التصفية ب 11 
 21121 - 5 الحرية الط بق   الشقة 

الدار البيض ء املغرب. 

و عين:
و  عصفور  نعيلة  السيد(8) 
الح ج  التج ري  املركز  عيوانه(ا) 
السوالم   8 الشقة   4 حليد العل ر8 
 (8) برشيد املغرب كلصفي   26412

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 11 زنقة 

الحرية الط بق   الشقة 5
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851475.
((6I

FUDICAIRE ISMAILI

STE LIGHT SKIN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السل ر8 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،
STE LIGHT SKIN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
السالم ) بلوك ا رقم  8 مكرر 

السل ر8 - 72111 السل ر8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

285 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 14  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.LIGHT SKIN SARL
 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
والغرف  التجليل  مستحضرات 
لالآتل ع ت  املجهز8  األم كن  أو 
واالحتف الت واملهرآ ن ت أو املع رض 

و التصد1ر و استيرا .

تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
مكرر  رقم  8  ا  بلوك   ( السالم 

السل ر8 - 72111 السل ر8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : الراآع  ن  1ة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  الراآع  ن  1ة  السيد8 

 11 شقة   14 عل ر8  ازغ ر  ا رار  حي 

تيكوين اك  1ر 81111 اك  1ر املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الراآع  ن  1ة  السيد8 

 11 شقة   14 عل ر8  ازغ ر  ا رار  حي 

تيكوين اك  1ر 81111 اك  1ر املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لسل ر8 بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 224.

((7I

STE D’INDICATION FISCAL H-D

 TEXTILE RECYCLAGE AL
AKHAWAYN

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE D›INDICATION FISCAL H-D

29، زنقة االنط كي مكتب رقم 6 

طيجة ، 91111، طيجة املغرب

 TEXTILE RECYCLAGE AL

AKHAWAYN شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

 Tanger, وعيوان مقره  اإلآتل عي

 Route Rabat, Resd Marjane 2b

Bloc F Etg 4 N°92 - 91111 طيجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1   99



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   684

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 TEXTILE RECYCLAGE AL  :

.AKHAWAYN

استيرا    : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

تدوير  وإع  8  ومع لجة  وتصد1ر 

املنسوآ ت واملالبس املستعللة.

 Tanger,  : عيوان املقر االآتل عي 

 Route Rabat, Resd Marjane 2b

Bloc F Etg 4 N°92 - 91111 طيجة 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد العليري عبد الكريم : 111 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الكريم  عبد  العليري  السيد 

مجلع بولوزو زينب عل ر8  عيوانه(ا) 

اكزن 1ة طيجة   65 رقم   4 الط بق   5

91111 طيجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم  عبد  العليري  السيد 

مجلع بولوزو زينب عل ر8  عيوانه(ا) 

اكزن 1ة طيجة   65 رقم   4 الط بق   5

91111 طيجة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261957.

((8I

RK CONSULTING GROUPE

TOLEDE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

RK CONSULTING GROUPE

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB JAWAD B APPT  4

 DEUXIEME ETAGE ، 411111،

MARRAKECH MAROC

TOLEDE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي زاوية  رب 

الح ج م مون رقم )) - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 1 19

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 28 شتيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

مبلغ   TOLEDE الوحيد  الشريك 

وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  

الح ج  زاوية  رب  اإلآتل عي  مقره  

مراكش   41111  -  (( رقم  م مون 

املغرب نتيجة ل : توقفت عن نش طه .

زاوية  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 رب الح ج م مون رقم )) - 41111 

مراكش املغرب. 

و عين:

و   DRISS SEGUENI السيد(8) 

مراكش   41111 مراكش  عيوانه(ا) 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

أكتوبر   (9 التج رية بلراكش بت ريخ 

2122 تحت رقم  1114.

((9I

ائتل نية الخبر8

EXPRESSE SAHEL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

ائتل نية الخبر8
49 زنقة املد1ية ، 26111، برشيد 

املغرب
EXPRESSE SAHEL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
الكروشيين السوالم - 26111 

برشيد املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 125

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 11  آيبر 2122 تم تعيين 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

السويدي محلد كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  آيبر  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 22 1.
121I

املح سبة نعل ن مجيد8

ste TAZDAYENE sarl au
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املح سبة نعل ن مجيد8
رقم ) ش رع عالل بن عبد هللا 
سيدي احلد الت  لي صفرو ، 

1111 ، صفرو املغرب
ste TAZDAYENE sarl au شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي  ك ن 

رقم 6 4  رب املتر صفرو - 1111  
ضفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 145
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 ste TAZDAYENE الوحيد  الشريك 
 111.111 رأسل له   مبلغ   sarl au
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
 - صفرو  املتر  6 4  رب  رقم   ك ن 
 : ل  نتيجة  املغرب  ضفرو    1111
الغ ء املشروع لعدم تحقيق االهداف 

املرآو8.
و حد  مقر التصفية ب  ك ن رقم 
6 4  رب املتر صفرو - 1111  صفرو 

املغرب. 
و عين:

و  الرا�سي  حسن  السيد(8) 
آي ن   116/56 رقم  عيوانه(ا) 
الرميلة ضفرو 1111  ضفرو املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  االبتدائية بصفرو بت ريخ 

2122 تحت رقم 416.
121I

AFIDACOM

STONEVAN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AFIDACOM
7 و 7) تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، 1111 ، ف س املغرب
STONEVAN شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 26 أ تجزئة 

الزيتون ) الضحى - 1111  ف س 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.56287
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في  1  آيبر 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
مبلغ   STONEVAN الشريك الوحيد 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
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مقره  اإلآتل عي 26 أ تجزئة الزيتون 
املغرب  ف س    1111  - الضحى   (
عدم القدر8 على تحقيق   : نتيجة ل 

الغرض اإلآتل عي.
أ   26 ب  التصفية  مقر  حد   و 
  1111  - الضحى   ( الزيتون  تجزئة 

ف س املغرب. 
و عين:

محلد  حسن  أمحلد  السيد(8) 
تجزئة   4 زنقة  عيوانه(ا)  و  حلمي 
ف س    1111 ف س  وا   الحد1قة 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية بف س بت ريخ 21 1ي 1ر 2122 

تحت رقم 28/2122 .
122I

AUDINORD SARL

 FARMACIA
DR.HAMDOUCH

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم 58، الط بق الس  س، إق مة 
ليي ، زاوية ش رع محلد الخ مس، 

ش رع ط ن ط ن وحي لبي ن ، 
TANGER MAROC ،91111

 FARMACIA DR.HAMDOUCH
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي بني سعيد 
بوعل ر تجزئة 1642 غزن 1ة - 

91111 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 2881
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.FARMACIA DR.HAMDOUCH

غرض الشركة بإ1ج ز : الصيدلة.

عيوان املقر االآتل عي : بني سعيد 

بوعل ر تجزئة 1642 غزن 1ة - 91111 

طيجة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد8 حليلة حلدوش : 1.111 

111.111  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حلدوش  حليلة  السيد8 

 8 رقم  محلو   ش رع  عيوانه(ا) 

مرش ن 91111 طيجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حلدوش  حليلة  السيد8 

 8 رقم  محلو   ش رع  عيوانه(ا) 

مرش ن 91111 طيجة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

17  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 14495.

12 I

zagora consulting sarl

SRBR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl

رقم9)) ش رع محلد 

الخ مس ، 47911، زاكور8 

املغرب--------------------

SRBR شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

اجلوف بوزروال زاكور8 - 47925 

زاكور8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2121 1ي 1ر    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.SRBR :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

و  البي ء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

األشغ ل املختلفة.

:  وار  االآتل عي  املقر  عيوان 

 47925  - زاكور8  بوزروال  اجلوف 

زاكور8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

امل لك  عبد  الضيف  بن  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111  :

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

امل لك  عبد  الضيف  بن  السيد 

بوزروال  اجلوف  عيوانه(ا)  وار 

زاكور8 47925 زاكور8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

امل لك  عبد  الضيف  بن  السيد 

بوزروال  اجلوف  عيوانه(ا)  وار 

زاكور8 47925 زاكور8 املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

م رس   15 بت ريخ  بزاكور8  االبتدائية 

2121 تحت رقم  11.

124I

مكتب الزي ني عبد الحق و شرك ؤه

شركة حب مللوك
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

مكتب الزي ني عبد الحق و شرك ؤه
126 ش رع محلد الخ مس عل ر8 

سقيف الط بق ) الرقم 2 الجد1د8 
الجد1د8، 24111، الجد1د8 املغرب

شركة حب مللوك شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 6 تجزئة 
البحراوي - 24111 الجد1د8 املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.9  5
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 24 
املقر االآتل عي الح لي للشركة من »6 
الجد1د8   24111  - تجزئة البحراوي 
 65 الشقة  إلى »ه سييدا 2   « املغرب 
سيدي بوزيد موالي عبد هللا 24115 

الجد1د8 املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 29545.

125I

L EXPERT DE GESTION

 PAILLES ET PAILLETTES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT
 14 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC
 PAILLES ET PAILLETTES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
جليالت اشويطر الويدان أوال  
حسون الحوز مراكش. - 41111 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 145 

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.PAILLES ET PAILLETTES SARL

-إنت ج   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

امليتج ت  آليع  وتسويق  وتصنيع 

امليتج ت  أو  السليلوز  على  الق ئلة 

املشتقة.

-استيرا  وتصد1ر..

:  وار  االآتل عي  املقر  عيوان 

أوال   الويدان  اشويطر  جليالت 

 41111  - مراكش.  الحوز  حسون 

مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

مبلغ رأسل ل الشركة: 11.111,11 

 رهم، مقسم ك لت لي:

حصة   41  : السيد8 ن  1ة كريني 

بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد8 حي 8 بيط هر : 11 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

حصة   5  : السيد8 مريم العليوي 

بقيلة 111  رهم للحصة.

 ERWAN GWENEGAN السيد 

 JOCELYN GWENAEL LABORIE :

41 حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 GONZAGUE, HENRI, السيد 

REGIS DESMIER : 5 حصة بقيلة 

111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  كريني  ن  1ة  السيد8 

املسير8   حرف س رقم 51  مراكش 

41111 مراكش املغرب.

عيوانه(ا)  بيط هر  حي 8  السيد8 
شقة  )  األطلس  آوهر8  اق مة 
 41111 مراكش  الشتوي  الحس 

مراكش املغرب.
العليوي عيوانه(ا)  السيد8 مريم 
 465 رقم  امب رك  سيدي  ت ركة 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
 ERWAN GWENEGAN السيد 
 JOCELYN GWENAEL LABORIE
واحة   25 فيال  اق مة ملي ء  عيوانه(ا) 
 41111 مراكش  ابراهيم  سيدي 

مراكش املغرب.
 GONZAGUE HENRI السيد 
 RUE عيوانه(ا)   REGIS DESMIER
SOYER 92211 NEUILLY-SUR-
مراكش   SEINE FRANCE 41111

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  كريني  ن  1ة  السيد8 
املسير8   حرف س رقم 51  مراكش 

41111 مراكش املغرب
 ERWAN GWENEGAN السيد 
 JOCELYN GWENAEL LABORIE
واحة   25 فيال  اق مة ملي ء  عيوانه(ا) 
 41111 مراكش  ابراهيم  سيدي 

مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
18  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 1  142.

126I

nador conseil sarl au

BUSRRU MONDIAL
إعالن متعد  القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62111، nador maroc
BUSRRU MONDIAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: حي 

الكيدي ش رع الفرابي رقم 8)) 
الط بق الث لث الشقة رقم 16 - 

62111 الي ظور املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.(79(7

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 16  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

 BUSRRU من  الشركة  اسم  تغيير 

 B-MONDIAL الى MONDIAL

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

ب لتشطيب  الشركة  نش ط  تعد1ل 

املع رض  تيظيم   « نش ط  على 

واستيرا  وتصد1ر امليتج ت املختلفة 

» و توضيح ب قي األنشطة

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

للشركة  االآتل عي  املقر  تحويل  تم 

»حي الكييدي ش رع الفرابي رقم  من 

إلى  8)) الط بق الث لث الشقة 16 » 

اق مة  لبرك ني  تجزئة  لعرا�سي  »حي 

العتل ني  .

قرار رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 

تفويت السيد بوزرو عبد الق  ر 251 
من حصصه في الشركة للسيد بوزرو 

محلد

على  1يص  الذي   :6 رقم  قرار 
من  الشركة  امل ل  رأس  رفع  م 1لي: 

511.111  رهم  الى  11.111  رهم 

ب 1داع نقدي بقيلة 241.111  رهم 

و  محلد  بوزرو  السيد  طرف  من 

السيد  طرف  من  251.111  رهم 

عثل ني محلد مع قبول هذا االجير 

شريك  آد1دا في الشركة

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

 B-MONDIAL اسم الشركة

بيد رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
والحلول  التحويل   - الشركة  نش ط 

الرقلية. - االستش ر8 وتقد1م الدعم 

في اال ار8 واالبتك ر التج ري. - التدريب 

في التج ر8 وإ ار8 األعل ل.

على  1يص  الذي   :4 رقم  بيد 

م 1لي: املقر االآتل عي للشركة 1وآد 

اق مة  البرك ني  تجزئة  لعرا�سي  بحي 

العتل ني   الي ظور.

على  1يص  الذي   :7/6 رقم  بيد 
 511.111 الشركة  رأسل ل  م 1لي: 
حصة   51.111 الى  مقسلة   رهم 
اآتل عية موزعة على الشكل الت لي: 
السيد بوزرز محلد 25111 حصة و 
السيد عثل ني محلد 25111 حصة 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 5)  آيبر 

2122 تحت رقم  511.
127I

nador conseil sarl au

 MYRAL DISTRIBUTION
SARL A.U

إعالن متعد  القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62111، nador maroc
 MYRAL DISTRIBUTION SARL

A.U »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 

موسكو رقم 14 الط بق الث ني شقة 
رقم 14 لعري الشيخ - 62111 

الي ظور املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.22811

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 5)  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

اض فة نش ط للشركة
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تحويل املقر االآتل عي للشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
وتصد1ر  استيرا   نش ط  اض فة 
وميتج ت  الغذائية  امليتج ت  وبيع 

الصي نة والتيظيف والتغليف
بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
تحويل مقر شركة من ش رع موسكو 
رقم  شقة  الث ني  الط بق   14 رقم 
لعري الشيخ الي ظور الى تجزئة   14

العلران رقم 2951 سلوان الي ظور
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 5168.
128I

zakaria gestion snc 

TIFELT CASH
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15111، khemisset
maroc

TIFELT CASH شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 5) حي 
االندلس تيفلت - 15411 تيفلت 

املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري  4.
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تحويل  نونبر 2122   (( املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
 15411  - تيفلت  االندلس  حي   (5«
سيدي   125« إلى  املغرب«  تيفلت 
تيفلت   15411  - عبد الرزاق تيفلت 

املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  االبتدائية بتيفلت بت ريخ 

2122 تحت رقم  55.
129I

FLASH ECONOMIE

JBR DECO SNC
شركة التض من

حل شركة

« JBR DECO SNC « شركة
شركة التض من برأسل ل 111.111 

 رهم
املقر اإلآتل عي : : حي القدس رقم 

55) ب تيفلت 
رقم السجل التج ري : 51 28 

ب لخليس ت
ع م  آلع  محضر  بلقت�سى 
تم   21/12/2122 بت ريخ  استثي ئي 

 JBR DECO  « لشركة  املبكر  الحل 

وتعيين السيد8 آبور هدى   »  SNC

مصفية للشركة. 

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 

بت ريخ   448 تحت رقم  ب لخليس ت، 

2122.12.2 

1 1I

LE LEGALISTE

AMANDELICE SARL
إعالن متعد  القرارات

LE LEGALISTE

زاوية ش رع ميس نج و عبد الرحيم 

بوعبيد املكتب رقم 9 الوازيس الدار 

البيض ء

AMANDELICE SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: زاوية 

ش رع فرانسوا بونس ر وش رع راسين 

حي ف ل فلوري - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.166 25

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 24 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ) - تفويت حصص: الذي 

1يص على م 1لي: بيع 4 8 حصة تعو  

مومريس  مصطفى  للسيد  ملكيته  

مومريس  الد1ن  نور  السيد  لص لح 

بيع   8 حصة تعو  ملكيته  للسيد 

السيد  لص لح  مومريس  مصطفى 

مجيد مومريس.

وتعيين  استق لة   -  2 رقم  قرار 

1يص  الذي  للشركة:  آد1د  مسير 

على م 1لي: استق لة السيد مصطفى 

مومريس من مه مه كلسير للشركة 

وتعيين السيد مجيد مومريس كلسير 

للشركة.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم -: الذي 1يص على م 1لي: -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85158.

1 1I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 FOURNITURE GENERAL

 DES PRODUITS

INDUSTRIELS »FOGEPIN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 81111،

AGADIR MAROC

 FOURNITURE GENERAL DES

 PRODUITS INDUSTRIELS

FOGEPIN« شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 277  

تجزئة تيليال تيكوين أك  1ر - 81111 

أك  1ر املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2291 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 FOURNITURE الوحيد  الشريك 

 GENERAL DES PRODUITS

مبلغ   INDUSTRIELS »FOGEPIN
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

تجزئة    277 رقم  اإلآتل عي  مقره  

تيليال تيكوين أك  1ر - 81111 أك  1ر 

املغرب نتيجة ل : قفل الشركة.

و حد  مقر التصفية ب رقم 277  

تجزئة تيليال تيكوين أك  1ر - 81111 

أك  1ر املغرب. .

و عين:
و  العيوض  الحسن  السيد(8) 
حي   1 1 رقم  ك  بلوك  عيوانه(ا) 
أك  1ر املغرب   81111 الهدى أك  1ر 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
19  آيبر  بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119612.
1 2I

FLASH ECONOMIE

JBR DECO SNC
شركة التض من

قفل التصفية

« JBR DECO SNC « شركة
شركة التض من برأسل ل 111.111 

 رهم
املقر اإلآتل عي : : حي القدس رقم 

55) ب تيفلت
رقم السجل التج ري : 51 28 

ب لخليس ت
ع م  آلع  محضر  بلقت�سى 
تم   21/12/2122 بت ريخ  استثي ئي 
 JBR DECO SNC  « تصفية الشركة 
« وتعيين السيد8 آبور هدى مصفية 

للشركة. 
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
بت ريخ   449 تحت رقم  ب لخليس ت، 

2122.12.2 
1  I

CABYOUCOM

KARADCO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 11 SOUK EL ARBAA، 14 11،

SOUK EL ARBAA MAROC
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KARADCO شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي هيد 
رقم  85 سوق اربع ء الغرب - 

11 14 سوق اربع ء الغرب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.24771

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
مبلغ   KARADCO الوحيد  الشريك 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي حي هيد رقم  85 
سوق   14 11  - الغرب  سوق اربع ء 
: ازمة  اربع ء الغرب املغرب نتيجة ل 

العلل.
حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 - الغرب  سوق اربع ء  هيد رقم  85 

11 14 سوق اربع ء الغرب املغرب. 
و عين:

و  كرا   بوسله م  السيد(8) 
بريكة القييطر8    5 الرقم  عيوانه(ا) 
كلصفي  املغرب  القييطر8   14111

(8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
الرقم   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

5  بريكة القييطر8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
الغرب  االربع ء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2122 9)  آيبر  بت ريخ 

.584
1 4I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

MEDEMBAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
45 ش رع محلد الخ مس الط بق 5 

رقم 7) ، 91111، طيجة املغرب
MEDEMBAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 21 ب 
ميطقة مغوغة ط بشيش  ب - 

91111 طيجة املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.112515

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
»21 ب ميطقة مغوغة ط بشيش  ب 
- 91111 طيجة املغرب« إلى »امليطقة 
 2 الطريق  تطوان  طريق  الصي عية 

قطعة 7  - 91111 طيجة املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15415.
1 5I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

NADA HOME
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 81111،
AGADIR MAROC

NADA HOME شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي محل رقم 
21 عل ر78 تدارت ش رع الجيش 

امللكي اك  1ر - 81111 اك  1ر املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 1451

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 28 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
تدارت ش رع  عل ر78   21 »محل رقم 
الجيش امللكي اك  1ر - 81111 اك  1ر 
عل ر8   11 رقم  »محل  إلى  املغرب« 
 - أك  1ر  ت لبرآت  امليصور  يعقوب 

81111 اك  1ر املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  آيبر  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119651.
1 6I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

NADA HOME
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
إض فة تسلية تج رية أو شع ر 

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 81111،
AGADIR MAROC

NADA HOME »شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: محل رقم 
11 عل ر8 يعقوب امليصور ت لبرآت 

أك  1ر - - أك  1ر املغرب.
»إض فة تسلية تج رية أو شع ر«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 1451
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 28 نونبر 2122 تقرر إض فة 

شع ر تج ري للشركة وهو:
 BLANC CERISE

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  آيبر  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم )965)).
1 7I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

FARED
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
45 ش رع محلد الخ مس الط بق 5 

رقم 7) ، 91111، طيجة املغرب
FARED شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي امليطقة 
اللوآستية الحر8 قصر املج ز ، 

قطعة 111 ، إقليم فحص أنجر8 - 

91111 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

1   75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.FARED

غرض الشركة بإ1ج ز : الخدم ت 

اللوآستية واليقل والتخزين وتخزين 

البض ئع.

امليطقة   : عيوان املقر االآتل عي 

 ، املج ز  قصر  الحر8  اللوآستية 

 - إقليم فحص أنجر8   ،  111 قطعة 

91111 طيجة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 94.294 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 85  : بوثيع ش  فيصل  السيد 

حصة بقيلة 1.119  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد فيصل بوثيع ش عيوانه(ا) 

مليلية 52111 مليلية إسب ني .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيصل بوثيع ش عيوانه(ا) 

مليلية 52111 مليلية إسب ني 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 2 2619.

1 8I
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CABYOUCOM

REZFATCOM
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 11 SOUK EL ARBAA، 14 11،

SOUK EL ARBAA MAROC
REZFATCOM شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

السي ح رقم 58  - 11 14 سوق 
اربع ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.27125

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 أبريل   15 في  املؤرخ 

املص  قة على :
كريم الزهوري   (8) تفويت السيد 
411 حصة اآتل عية من أصل 411 
محسن   (8) السيد  لف ئد8  حصة 

ف تحي بت ريخ 15 أبريل 2122.
الحفيظ  عبد   (8) السيد  تفويت 
من  اآتل عية  حصة   411 ف تحي 
 (8) حصة لف ئد8 السيد   411 أصل 
محسن ف تحي بت ريخ 15 أبريل 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
الغرب  االربع ء  بسوق  االبتدائية 
بت ريخ 21 أبريل 2122 تحت رقم 52.
1 9I

ALLEGEANCE CONSULTING

J.A ALFADL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
س حة الرو ني تق طع ش رع ط نط ن 
و ش رع لبي ن اق مة لينى رقم )5&51 

، 91111، طيجة املغرب
J.A ALFADL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 12 ش رع 
ج لد ابن وليد الط بق   رقم 8 - 

TANGER 91111 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1  41 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  1  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 J.A  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ALFADL
-تجزئة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االرا�سي بصفة ع مة. 
-اقتي ء أي عق ر مبني وبيعه.

وتقسيم  وتجزئة  وبيع  شراء   •
األرا�سي الجر اء. 

• بي ء تقسيل ت األرا�سي الجر اء. 
التج رية  املب ني  آليع  تشييد   •

والصي عية واملهيية
اإل ارية أو اإلسك ن وتشغيل هذه 

املب ني إم  عن طريق
أجرى  طريقة  بأي  أو   ، اإل1ج ر 
تقسيله   الخصوص  وآه  وعلى 
عل رات  شقة  ولكل  الط بق  حسب 

للبيع.
• التطوير العق ري. 

• أعل ل البي ء بشكل ع م.
وهيدسة  إنش ءات  أي  تحقيق   •

مدنية.
أي  في  االهتل م  أو  املش ركة   •

شركة أو علل
متش بهة أو مختلفة. 

األعل ل  آليع   ، ع م  -بشكل 
التج رية والصي عية وامل لية ،

امللتلك ت امليقولة أو غير امليقولة 
املتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر 
املذكور8 أعاله أو التي  بأحد األشي ء 

1لكن أن تعزز تيلية املجتلع..
عيوان املقر االآتل عي : 12 ش رع 
 -  8 رقم  الط بق    وليد  ابن  ج لد 

TANGER 91111 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 811 : السيد عبد الواحد آ بري 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد عبد الرزاق الج بري : 211 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

آ بري  الواحد  عبد  السيد 
آبران  جليل  آبران   49 عيوانه(ا) 
ش رع عالل بن عبد هللا 1111  ف س 

املغرب.
الج بري  الرزاق  عبد  السيد 
زنقة   22 الحضري  ش رع  عيوانه(ا) 
الض 1ة رومي الزهور 2 1111  ف س 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
آ بري  الواحد  عبد  السيد 
آبران  جليل  آبران   49 عيوانه(ا) 
ش رع عالل بن عبد هللا 1111  ف س 

املغرب
الج بري  الرزاق  عبد  السيد 
زنقة   22 الحضري  ش رع  عيوانه(ا) 
الض 1ة رومي الزهور 2 1111  ف س 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261972.

141I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ECOLE PRIVEE MIMOSANA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 81111،
AGADIR MAROC

 ECOLE PRIVEE MIMOSANA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

 956/195)حي السالم أك  1ر - 
81111 أك  1ر املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.7719

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم   2122 نونبر   29 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »1.111.111  رهم« 

 1.211.111« إلى  »111.111  رهم« 

 رهم« عن طريق : إ م ج احتي طي أو 

أرب ح أو عالوات إصدار في رأس امل ل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  1  آيبر  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119649.

141I

ESPACE CONSULTING

 CATHERINE GAILLARD

CREATION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 11

 BUREAUX MENARA, VN ،

 1111، FES MAROC

 CATHERINE GAILLARD

CREATION شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : الط بق 

االول رقم 5 عقبة السبع ف س 

املد1ية - 1111  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 5911

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 16  آيبر  في  املؤرخ 

 CATHERINE GAILLARD حل 

مسؤولية  ذات  شركة   CREATION

محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  21.111  رهم  رأسل له  

مقره  اإلآتل عي الط بق االول رقم 

5 عقبة السبع ف س املد1ية - 1111  

اللتصفية  نتيجة  املغرب  ف س 

املسبقة للشركة.
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و عين:

و  ك 1 ر   ك ترين  السيد(8) 

قيطر8  بوح ج  8  رب  عيوانه(ا) 

املغرب  ف س    1111 بوعروس 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

وفي الط بق   2122 16  آيبر  بت ريخ 

ف س  السبع  عقبة   5 رقم  االول 

املد1ية - 1111  ف س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5415/122.

142I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ECOLE PRIVEE MIMOSANA

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تغيير السية امل لية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 81111،

AGADIR MAROC

 ECOLE PRIVEE MIMOSANA

»شركة ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 

 956/195)حي السالم أك  1ر - - 

81111 املغرب.

»تغيير السية امل لية«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.7719

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 29 نونبر 2122

تقرر تغيير السية امل لية: إلى تبتدئ 

من ) شتيبر وتنتهي في 1  غشت.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  1  آيبر  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119649.

14 I

STE FIACCOF 

VUE LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ،  1181، fes maroc
VUE LOCATION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم   س 
تجزئة ب ب سالم رقم 2 طريق عين 
شقف ف س - 1111  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.599(7
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 في  2  آيبر  املؤرخ 
ذات  شركة   VUE LOCATION حل 
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  511.111  رهم 
ب ب  تجزئة  س  رقم    اإلآتل عي 
سالم رقم 2 طريق عين شقف ف س 
- 1111  ف س املغرب نتيجة للعدم 

تحقيق ربح.
و عين:

و  العلراني  اليور  عبد  السيد(8) 
تجزئة القرويين   248 رقم  عيوانه(ا) 
طريق عين شقف ف س 1111  ف س 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 26  آيبر 2122 وفي رقم   س 
طريق عين   2 تجزئة ب ب سالم رقم 

شقف ف س - 1111  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5444.
144I

ائتل نية حكيم الرآواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

TRANS EURO BAM شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتل نية حكيم الرآواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

ش رع محلد الزرقطوني  رب)) رقم 
6) حي السالم ويسالن مكي س ، 

51181، مكي س املغرب
 TRANS EURO BAM شركة

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الشقة 
))، الط بق 4، إق مة أم الربيع رقم 

112، تجزئة الصحراء )، ش رع 
محلد الس  س، مكي س. - 51111 

مكي س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5788 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.TRANS EURO BAM
نقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير.
الشقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
إق مة أم الربيع رقم   ،4 الط بق   ،((
ش رع   ،( الصحراء  تجزئة   ،112
 51111  - مكي س.  محلد الس  س، 

مكي س املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 111 : السيد عبد الرحيم الب زي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الب زي  الرحيم  عبد  السيد 
 ، 96 رقم   ، الري ض  حي  عيوانه(ا) 
ق سم  سيدي   1611 ق سم.  سيدي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

الب زي  الرحيم  عبد  السيد 
 ، 96 رقم   ، الري ض  حي  عيوانه(ا) 
ق سم  سيدي   1611 ق سم.  سيدي 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم  477.

145I

STE FIACCOF 

LARZA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ،  1181، fes maroc

LARZA CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم   
تجزئة مجزري محل 2 الصيوبر 

طريق صفرو - 1111  ف س املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.5   1

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ   LARZA CARS
مقره   وعيوان  511.111  رهم 
اإلآتل عي رقم   تجزئة مجزري محل 
  1111  - صفرو  طريق  الصيوبر   2
ف س املغرب نتيجة ل : لعدم تحقيق 

ربح.
رقم    التصفية ب  مقر  و حد  
تجزئة مجزري محل 2 الصيوبر طريق 

صفرو ف س 1111  ف س املغرب. 
و عين:

و  ستيتو  رشيد8  السيد(8) 
عيوانه(ا) تجزئة عالء 2 اق مة 2 55 
ف س    1111 رشيد  مولي   ( ط بق 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
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وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم  544.

146I

STE FIACCOF 

GLASS AND LENS EST

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسل ل الشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ،  1181، fes maroc

GLASS AND LENS EST شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  5 ش رع 

زرقطوني الط بق ) الشقة 9 املد1ية 

الجد1د8 - 1111  ف س املغرب.

رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.49759

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2122 في  2  آيبر  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »1.811.111  رهم« 

 1.911.111« إلى  »111.111  رهم« 

مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 

مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 8 54.

147I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 SOCIETE OGMA
ASCENSSEURS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
حل شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ،  1111، ف س املغرب

 SOCIETE OGMA ASCENSSEURS
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي عل ر8 
9 زنقة الزا1ير حي الزهور ش رع ابو 
هرير8 ف س - 1111  ف س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.  681
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
9)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE OGMA ASCENSSEURS
11.111  رهم  مبلغ رأسل له    SARL
 9 عل ر8  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
زنقة الزا1ير حي الزهور ش رع ابو هرير8 
ف س - 1111  ف س املغرب نتيجة ل 

: ازمة م لية.
 9 و حد  مقر التصفية ب عل ر8 
زنقة الزا1ير حي الزهور ش رع ابو هرير8 

ف س - 1111  ف س املغرب. 
و عين:

و  املستلد  الصد1ق  السيد(8) 
زيد  ابن  اس مة  زنقة   (7 عيوانه(ا) 
  1111 ف س  الدكرات   6 الشقة 

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.
بيعي�سى  اوال   ابراهيم  السيد(8) 
و عيوانه(ا) االرقم  1 زنقة السع  8 
الشقف  عين  طريق   2 الحسني  حي 
ف س املغرب كلصفي    1111 ف س 

(8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : عل ر8 9 
زنقة الزا1ير حي الزهور ش رع ابو هرير8 

ف س

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 9 71.

148I

SKJ CONSULTING

دسطك سولبسيون مغرب
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SKJ CONSULTING
 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57
 1er ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

61111، OUJDA maroc
 سطك سولبسيون مغرب شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 5  ش رع 
الخرطوم اق مة البيضة الط بق   

الرقم 6 - 61111 وآد8 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.24 15

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 م ي   15 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد  سطك سولبسيون 
11.111  رهم  مغرب مبلغ رأسل له  
ش رع    5 اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
الط بق  البيضة  اق مة  الخرطوم 
املغرب  وآد8   61111  -  6 الرقم    

نتيجة ل : كترت املي فسة.
و حد  مقر التصفية ب 5  ش رع 
الط بق  البيضة  اق مة  الخرطوم 
وآد8   61111 املغرب   6 الرقم    

املغرب. 
و عين:

السيد(8) ميش ل ك ي و عيوانه(ا) 
 1111 هوآت سترات تيل بور    (9
 (8) كلصفي  هوليد  هوآت   AA

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية بوآد8 بت ريخ 12 م ي 2122 

تحت رقم  149.

149I

fiduciaireborjcompta

KHAFIT PHONE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaireborjcompta

 n98 ter rue de fes qi agadir ،

81111، AGADIR MAROC

KHAFIT PHONE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 24 

ش رع 2 م رس أمسيرن ت أك  1ر - 

81111 أك  1ر املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.7915

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 غشت   18 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 KHAFIT الوحيد  الشريك  ذات 

 111.111 رأسل له   مبلغ   PHONE

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

م رس أمسيرن ت أك  1ر   2 ش رع   24

 : ل  نتيجة  املغرب  أك  1ر   81111  -

األزمة التي تعرفه  املخ  ع اله تفية..

 24 و حد  مقر التصفية ب رقم 

 81111  - أمسيرن ت  م رس   2 ش رع 

أك  1ر املغرب. 

و عين:

و  ج فيت  املولى  عبد  السيد(8) 
م رس   2 ش رع   24 رقم  عيوانه(ا) 

أك  1ر   81111 أك  1ر  أمسيرن ت 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
: رقم 24  الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

ش رع 2 م رس أمسيرن ت أك  1ر
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119791.

151I

FLASH ECONOMIE

ORBC

إعالن متعد  القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

ORBC »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: 4 مكرر 

زنقة البي الوازيس - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.448857

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 25 غشت 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

لشهب  الق  ر  عبد  السيد  تفويت 

1111 حصة للسيد احلد بنيحي

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تعيين السيد احلد بنيحي الق طن في 

الوازيس كلسير آد1د  زنقة البي   4

للشركة 

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  بيد 

م 1لي: تعد1ل الفصل 14 من اليظ م 

االس �سي للشركة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 42691.

(5(I

FLASH ECONOMIE

AYMANE ECOMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

AYMANE ECOMMERCE شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي عين 

اغب ل2 14- اهداف - 111 5 ازرو 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
(899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.AYMANE ECOMMERCE
التج ر8   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

اإللكترونية.
عين   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ازرو   5 111  - اهداف   -14 اغب ل2 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 1.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 11  : وعبيشة  املصطفى  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
وعبيشة  املصطفى  السيد 
اهداف   -14 عين اغب ل2  عيوانه(ا) 

111 5 ازرو املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

وعبيشة  املصطفى  السيد 
اهداف   -14 عين اغب ل2  عيوانه(ا) 

111 5 ازرو املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  آيبر  ب زرو  االبتدائية 

2122 تحت رقم 81 .
152I

CARRE METAL

VIVA LA VILLA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

VIVA LA VILLA
تجزئة املس ر رقم 785 املس ر ، 

41111، مراكش املغرب
VIVA LA VILLA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

املس ر رقم 785 الط بق االول شقة 
) - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 1995

 (6 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 VIVA  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

. LA VILLA
كراء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

املحالت.
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الط بق االول شقة   785 املس ر رقم 

) - 41111 مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد مشيل كوهن : 41  حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

حصة     1  : السيد 1حييل ا 1ر 
بقيلة 111  رهم للحصة.

حصة     1  : موش  اريز  السيد 
بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  كوهن  مشيل  السيد 
فرنس  75121 ب ريس فرنس .

عيوانه(ا)  ا 1ر  1حييل  السيد 
اسرائيل 97711 اسرائيل اسرائيل.

عيوانه(ا)  موش  اريز  السيد 
اسرائيل 97711 اسرائيل اسرائيل.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  كوهن  مشيل  السيد 
فرنس  75121 ب ريس فرنس 

عيوانه(ا)  ا 1ر  1حييل  السيد 
اسرائيل 97711 اسرائيل اسرائيل

عيوانه(ا)  موش  اريز  السيد 
اسرائيل 97711 اسرائيل اسرائيل

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم  14 14.
15 I

IB PARTNERS

OMNIA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

IB PARTNERS
 1 إق مة ڤيجي ش رع الكورنيش ، 

21451، الدار البيض ء املغرب
OMNIA TRADING شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 216 ش رع 
ابو زيد  ا و�سي مع ريف - 91 21 

الدار البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.516 17

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   17 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسل له    OMNIA TRADING
مقره   وعيوان  151.111  رهم 
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اإلآتل عي 216 ش رع ابو زيد  ا و�سي 

البيض ء  الدار   21 91  - مع ريف 

النش ط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التج ري.

ب  رب  التصفية  مقر  حد   و 

66)  ار بوعز8  املج ل السكني رقم 

البيض ء  الدار   21221  - اليواصر 

املغرب. 

و عين:

عيوانه(ا)  و  علج  أنس  السيد(8) 

 (66 رقم  السكني  املج ل   رب 

الدار   21221 اليواصر  بوعز8   ار 

البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851812.

154I

LE LEGALISTE

 ARTICLE DE SECURITE ET
 CHAUSSURES DU MAROC

SECMA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE LEGALISTE
زاوية ش رع ميس نج و عبد الرحيم 

بوعبيد املكتب رقم 9 الوازيس الدار 

البيض ء

 ARTICLE DE SECURITE ET

 CHAUSSURES DU MAROC

SECMA شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي زين 

السالم   زنقة 2 رقم 1  القدس - 

21111 الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.81 81

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 أكتوبر   (7 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 ARTICLE DE ذات الشريك الوحيد 
 SECURITE ET CHAUSSURES DU
رأسل له   مبلغ   MAROC SECMA
مقره   وعيوان  1.111.111  رهم 
اإلآتل عي زين السالم   زنقة 2 رقم 
الدار البيض ء   21111  - القدس    1

املغرب نتيجة ل : قلة فرص البيع.
زين  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 - القدس    1 رقم   2 زنقة  السالم   

21111 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

أمين  كريم  محلد  السيد(8) 
 51 عيوانه(ا)  و  الصدفي  بيحيون 
شقة  األول  الط بق  الترميدي  زنقة 
البيض ء  الدار   21111 املع ريف   8

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 
السالم    زين   : ب لتصفية  املتعلقة 
زنقة 2 رقم 1  القدس الدار البيض ء
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

أكتوبر 2122 تحت رقم  65 84.

(55I

فيدانفور

STE AGRY RACHDY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

فيدانفور
96 ش رع الحرية أوال  ت 1لة ، 

51  8، ت رو انت املغرب
STE AGRY RACHDY SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 27 ش رع 

محلد الخ مس حي رابحة أوال  ت 1لة 
- 51  8 ت رو انت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.521 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   19 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   STE AGRY RACHDY SARL
وعيوان  11.111   رهم  رأسل له  
محلد  ش رع   27 اإلآتل عي  مقره  
 - ت 1لة  أوال   رابحة  حي  الخ مس 
 : ت رو انت املغرب نتيجة ل   8  51

غي ب نش ط الشركة.
و حد  مقر التصفية ب 27 ش رع 
محلد الخ مس حي رابحة أوال  ت 1لة 

- 51  8 أوال  ت 1لة املغرب. 
و عين:

MILOUD ER- السيد(8) 
ش رع   27 عيوانه(ا)  و   RACHEDY
محلد لخ مس حي رابحة أوال  ت 1لة 
كلصفي  املغرب  ت رو انت   8  51

(8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بت رو انت بت ريخ 14 نونبر 

2122 تحت رقم 757.

(56I

FUNIKA

FUNIKA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

FUNIKA
 RUE 2 LE TITIEN REZ

 CHAUSSEE VAL FLEURI،
21211، CASABLANCA MAROC
FUNIKA MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 12 زنقة 
لوتيتي ن ف ل فلوغي الدار البيض ء 

11 21 الدار البيض ء املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.15 189

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2112 أبريل  في  2  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »211.111  رهم«  قدره 

»1.111.111  رهم« إلى »1.211.111 

مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 

مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

  1 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

م ي 2112 تحت رقم  51119.

(57I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 GROUPE ECO-BASSAMATE

- CRECHE AL BASMA PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 ش رع محلد الخ مس عل ر8 بن 

حفصية الط 1ق االول رقم الشقة ) 

آليز، 41161، مراكش املغرب

 GROUPE ECO-BASSAMATE

 - CRECHE AL BASMA PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي ت ركة 
رقم 578 الط بق االر�سي - 41111 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

128  9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 GROUPE ECO-BASSAMATE -

.CRECHE AL BASMA PRIVE

استغالل   : غرض الشركة بإ1ج ز 

حض نة اطف ل 

تقد1م الخدم ت (  فع الفواتير و 

تحويل االموال).

عيوان املقر االآتل عي : حي ت ركة 

 41111  - الط بق االر�سي   578 رقم 

مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 MRHOUTI CHAHRA السيد8 

111  رهم  بقيلة  حصة   : 111

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 MRHOUTI CHAHRA السيد8 

عيوانه(ا) حي ت ركة رقم 578 الط بق 

االر�سي 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 MRHOUTI CHAHRA السيد8 

عيوانه(ا) حي ت ركة رقم 578 الط بق 

االر�سي 41111 مرك ش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

غشت   22 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 8728 1.

(58I

CABINET RMILI&ASSOCIES

AS REAL ESTATE
إعالن متعد  القرارات

CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 81 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

41111، MARRAKECH MAROC

AS REAL ESTATE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 
عبد الكريم الخط بي زنقة الحسن 
بن مب رك اق مة الخط بية عل ر8 ب 
الط بق االول رقم   آليز 41111 

مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.118917

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 8) فبرا1ر 2121

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
تعيين السيد8 ص بريي  لوغو  م 1لي: 

Sabrina LEROUX كلسير8 ث نية
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  بيد 
م 1لي: تحيين الفصل 14 من اليظ م 

االس �سي
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أبريل   11 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2121 تحت رقم 4187.
(59I

SAVOIR EXPERT

TRANS ZOUHAS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC
TRANS ZOUHAS شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم564 
تجزئة السالوي الرف 1ف صفرو - 

1111  صفرو املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.82 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 1ي 1ر  املؤرخ في  1 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 TRANS ZOUHAS الشريك الوحيد

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
رقم564  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
 - صفرو  الرف 1ف  السالوي  تجزئة 
1111  صفرو املغرب نتيجة ل : حل 

مسبق.
و حد  مقر التصفية ب رقم564 
 - صفرو  الرف 1ف  السالوي  تجزئة 

1111  صفرو املغرب. 
و عين:

و  ازغيبي  حسن  السيد(8) 
السالوي  تجزئة  رقم564  عيوانه(ا) 
صفرو    1111 صفرو  الرف 1ف 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
م رس   28 بت ريخ  االبتدائية بصفرو 

2122 تحت رقم 1/22 1.
161I

PACIFIC ACCESSOIRES AUTOS

TISSIKAS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PACIFIC ACCESSOIRES AUTOS
14، زنقة 5، إق مة الورو ، 

 RUE JAAFAR 14 أوال  ط لب، ا
 IBN HABIBE ETG 5 APPT

 ،19 BOURGOGNE، 21241
لدارالبيض ء املغرب

TISSIKAS شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

بوعيقو  تيزي أوسلي - 5111  ت ز8 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1277
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   (5 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
مبلغ   TISSIKAS الوحيد  الشريك 

وعيوان  51.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي  وار بوعيقو  تيزي 
أوسلي - 5111  ت ز8 املغرب نتيجة ل 

: عدم تحقيق األهداف.
ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 
  5111 ت ز8  أوسلي  تيزي  بوعيقو  

ت ز8 املغرب. 
و عين:

 MOHAMED EL السيد(8) 
و عيوانه(ا)  وارحجر8   UARRAQUI
الي ضور  توزين  ب  تس فت  لقد8 
62111 الي ضور املغرب كلصفي (8) 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
1ي 1ر   14 بت ريخ  بت ز8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 15.
(6(I

AFRODITA

TAPIS DU DETROIT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 91121، TANGER
MAROC

TAPIS DU DETROIT شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

1 سلين إق مة أوريدا س حة موزار م  
بين الطبقين مكتب رقم 4 - 91111 

طيجة املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 114 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تحويل   2122 م ي   27 املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
س حة  أوريدا  إق مة  1 سلين  »زنقة 
 4 موزار م  بين الطبقين مكتب رقم 
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»مركز  إلى  طيجة املغرب«   91111  -
العهد  ولي  االمير  ش رع  إنري   18 
 -  25 رقم  محل  السفلي  الط بق 

91111 طيجة املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261911.
162I

SAVOIR EXPERT

WAHHAB MALAK
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC
WAHHAB MALAK شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 129 
بلوك   حي الرش   - 1111  صفرو 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1195

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 16 شتيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسل له    WAHHAB MALAK
مقره   وعيوان  511.111  رهم 
حي  بلوك     129 رقم  اإلآتل عي 
املغرب  صفرو    1111  - الرش   

نتيجة ل : حل مسبق.
و حد  مقر التصفية ب رقم 129 
- 1111  صفرو  بلوك   حي الرش   

املغرب. 
و عين:

السيد(8) حي 8 وه ب و عيوانه(ا) 
زنقة مرج عروس حي القصبة البه ليل 
 (8) صفرو املغرب كلصفي    1111

للشركة.
و  وه ب  الد1ن  صالح  السيد(8) 
عيوانه(ا)  رار ا1ت لحسن ت فجغيت 
 (8) صفرو املغرب كلصفي    1111

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أكتوبر   22 االبتدائية بصفرو بت ريخ 

2122 تحت رقم 41/2122 .

16 I

SAVOIR EXPERT

 IQLI TIR TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
حل شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC
 IQLI TIR TRANSPORT

INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 251 
ش رع االمير عبد الق  ر ملق سم - 

1111  صفرو املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 165

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 شتيبر    1 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 
 IQLI TIR TRANSPORT املحدو 8 
رأسل له   مبلغ   INTERNATIONAL
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
االمير  ش رع   251 رقم  اإلآتل عي 
1111  صفرو   - عبد الق  ر ملق سم 

املغرب نتيجة ل : حل مسبق.
و حد  مقر التصفية ب رقم 251 
 - ملق سم  الق  ر  عبد  االمير  ش رع 

1111  صفرو املغرب. 
و عين:

و  تغدوين  محلد  السيد(8) 
عيوانه(ا)  وار ا1ت مو�سى العيوصر 
 (8) صفرو املغرب كلصفي    1111

للشركة.

و  اقلي  املصطفى  السيد(8) 

رقم 251 ش رع االمير عبد  عيوانه(ا) 

الق  ر ملق سم 1111  صفرو املغرب 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   (6 بت ريخ  بصفرو  االبتدائية 

2122 تحت رقم 65/22 .

164I

SAVOIR EXPERT

MRABETHOUD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC

MRABETHOUD شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 19 

حرف ا تجزئة الصب ح الرف 1ف - 

1111  صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2215

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 MRABETHOUD الوحيد  الشريك 

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 

 19 رقم  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 

 - الرف 1ف  الصب ح  تجزئة  ا  حرف 

1111  صفرو املغرب نتيجة ل : حل 

مسبق.

 19 و حد  مقر التصفية ب رقم 

 - الرف 1ف  الصب ح  تجزئة  ا  حرف 

1111  صفرو املغرب. 

و عين:

و  امرابط  املصطفى  السيد(8) 

الصب ح  تجزئة   19 رقم  عيوانه(ا) 

املغرب  صفرو    1111 الرف 1ف 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   (7 بت ريخ  بصفرو  االبتدائية 

2122 تحت رقم 69/22 .

(65I

Fiduciaire jazouli mohammed

AZARCO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 ش رع ابو بكر الصد1ق ف س، 

1111 ، ف س املغرب

AZARCO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 

رحلة هللا رقم 22 ش رع ارآ ن 

نرآس ب الط بق االول 1111  

ف س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5 675

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر   2122 أكتوبر    1 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

 111.111 مبلغ رأسل له    AZARCO

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 

رحلة هللا رقم 22 ش رع ارآ ن نرآس 

ب الط بق االول 1111  ف س املغرب 

نتيجة ل : توقف املهية.

اق مة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

ارآ ن  ش رع   22 رقم  هللا  رحلة 

نرآس ب الط بق االول 1111  ف س 

املغرب. 
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و عين:
و  آزولي  محلد  السيد(8) 
عيوانه(ا)  وار أ1ت سعيد أبو الحسن 
املغرب  صفرو    1111 طم  طم  بير 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
اق مة   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 
رحلة هللا رقم 22 ش رع ارآ ن نرآس 

ب الط بق االول ف س
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية بف س بت ريخ 29 نونبر 2122 

تحت رقم 4946/122.
(66I

CAGECO

3D TECHNIC
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

CAGECO
29 ش رع محلد الس  س عل ر8 ف2 
الرقم 11 الدار البيض ء ، 21511، 

الدارالبيض ء املغرب
D TECHNIC  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 96 ش رع 
آنف  ط بق رقم 19 شقة رقم )9 
إق مة الربيع آنف  - 6 211 الدار 

البيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2145 9

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 نونبر   11 في  املؤرخ 

املص  قة على :
كواني  1 سين   (8) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتل عية  حصة   511
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111
نونبر   11 بت ريخ  لكواني  املع �سي 

.2122
كواني  غزالن   (8) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتل عية  حصة   511
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111
نونبر   11 بت ريخ  لكواني  املع �سي 

.2122

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 17 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
 آيبر 2122 تحت رقم 11848982.

(67I

STE AL HAMRA HOMES SARL AU 

 STE AL HAMRA HOMES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE AL HAMRA HOMES SARL
AU

مركز االعل ل زنيت زنقة مسلم 
تجزئة بوك ر الط بق   الشقة 

14 ب ب  ك لة مراكش ، 41111، 
مراكش املغرب

 STE AL HAMRA HOMES SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي مركز 
االعل ل زنيت زنقة مسلم تجزئة 
بوك ر الط بق الث لث شقة رقم 14 

ب ب  ك لة مراكش - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 167 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE AL :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.HAMRA HOMES SARL AU
- تيظيف   : غرض الشركة بإ1ج ز 

واآه ت املحالت واملت آر والشقق.
- بستية املب ني الع مة أو الخ صة
- أعل ل البي ء أو إنش ءات مختلفة

- وك لة عق رية.

مركز   : االآتل عي  املقر  عيوان 
تجزئة  مسلم  زنقة  زنيت  االعل ل 
 14 رقم  شقة  الث لث  الط بق  بوك ر 
ب ب  ك لة مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : امزيل  حليد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد حليد امزيل عيوانه(ا)  وار 
تسلط نت مراكش   (57 كوكو الرقم 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حليد امزيل عيوانه(ا)  وار 
تسلط نت مراكش   (57 كوكو الرقم 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   14 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 141411.
(68I

س-اطلس

 STE RIMAL KHAMS
NOJOUM

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

س-اطلس
الط بق االول الحي اال اري ش رع 

الط ئف رقم 41 ، 111 2، بني مالل 
املغرب

 STE RIMAL KHAMS NOJOUM
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي ا1ت 
 او  مركز فم او ي بني مالل - 

111 2 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 475
 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 1وليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.RIMAL KHAMS NOJOUM
-البحث   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

العلمي والتعد1ن
- ميعش عق ري

-بيع االرا�سي السكيية.
حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 - ا1ت  او  مركز فم او ي بني مالل 

111 2 بني مالل املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد8 بران سوالنج : 1   حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
   1  : اليز1دي  السيد8 لال زينب 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
الداو ي  شرف  محلد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة    41  :

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  سوالنج  بران  السيد8 
 ( سكتور     8 رقم  ب فوني   زنقة 

السوي�سي 11111 الرب ط املغرب.
اليز1دي  زينب  لال  السيد8 
رقم  العربي  املغرب  حي  عيوانه(ا) 
تل ر8   12111 التج رية  امليطقة   46

املغرب.
الداو ي  شرف  محلد  السيد 
عيوانه(ا) حي ري ض السالم بلوك 44 

رقم   111 2 بني مالل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الداو ي  شرف  محلد  السيد 
عيوانه(ا) حي ري ض السالم بلوك 44 

رقم   111 2 بني مالل املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 15  آيبر 

2122 تحت رقم 1218.
(69I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

MCEWAY
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية ش رع محلد الخ مس و ش رع 

ابن كثير إق مة  وس م رس رقم 44 ، 

91111، طيجة املغرب

MCEWAY شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 6 

املكتب 7 امليطقة الصي عية الحر8 

بطيجة - 91111 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1  14 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MCEWAY

البرمجة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

تكيولوآي   وأنشطة  واالستش رات 

املعلوم ت األجرى.

 6 تجزئة   : عيوان املقر االآتل عي 

الحر8  الصي عية  امليطقة   7 املكتب 

بطيجة - 91111 طيجة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

الشركة:  11.65  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

حصة   111  : السيد ب تريك م لي 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 2 عيوانه(ا)  م لي  ب تريك  السيد 
زنقة بيير كورنيي 1  69 ميز1و فرنس  

1  69 ميز1و فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 2 عيوانه(ا)  م لي  ب تريك  السيد 
زنقة بيير كورنيي 1  69 ميز1و فرنس  

1  69 ميز1و فرنس 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261518.

171I

SAVOIR EXPERT

 IQLI TIR TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
قفل التصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC
 IQLI TIR TRANSPORT

INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 251 
ش رع االمير عبد الق  ر ملق سم - 

1111  صفرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
. 165

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 أكتوبر   17 في  املؤرخ 
 IQLI TIR TRANSPORT حل 
ذات  شركة   INTERNATIONAL
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
االمير  ش رع   251 رقم  اإلآتل عي 
1111  صفرو   - عبد الق  ر ملق سم 

املغرب نتيجة لحل مسبق.
و عين:

و  تغدوين  محلد  السيد(8) 
ا1ت مو�سى لعيوصر  عيوانه(ا)  وار 
 (8) صفرو املغرب كلصفي    1111

للشركة.

و  املصطفى  اقلي  السيد(8) 
رقم 251 ش رع االمير عبد  عيوانه(ا) 
الق  ر ملق سم 1111  صفرو املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
رقم  وفي   2122 أكتوبر   17 بت ريخ 
ش رع االمير عبد الق  ر ملق سم   251

- 1111  صفرو املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  آيبر  االبتدائية بصفرو بت ريخ 

2122 تحت رقم 94/2122 .
(7(I

SAVOIR EXPERT

WAHHAB MALAK
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC
WAHHAB MALAK شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 129 
بلوك   حي الرش   - 1111  صفرو 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.1195

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 شتيبر   (6 في  املؤرخ 
شركة   WAHHAB MALAK حل 
مبلغ  املحدو 8  املسؤولية  ذات 
وعيوان  511.111  رهم  رأسل له  
بلوك     129 مقره  اإلآتل عي رقم 
صفرو املغرب    1111  - حي الرش   

نتيجة لحل مسبق.
و عين:

السيد(8) حي 8 وه ب و عيوانه(ا) 
زنقة مرج عروس حي القصبة البه ليل 
 (8) صفرو املغرب كلصفي    1111

للشركة.
و  وه ب  الد1ن  صالح  السيد(8) 
عيوانه(ا)  وار ا1ت لحسن ت فجيغت 
 (8) صفرو املغرب كلصفي    1111

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 6) شتيبر 2122 وفي رقم 129 
- 1111  صفرو  بلوك   حي الرش   

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  آيبر  االبتدائية بصفرو بت ريخ 

2122 تحت رقم 95/2122 .
172I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

ANAYLA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

57) ش رع القدس، تجزئة املجد، 
الط بق األول، شقة رقم 6 البر1د 64 

- العوامة، 91111، طيجة املغرب
ANAYLA شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مراب بحي 
مسي نة طغ/) 7 71س - 91111 

طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1   19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ANAYLA
تصليم   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
األزي ء واإلبداع وتجد1د املنسوآ ت.

عيوان املقر االآتل عي : مراب بحي 
 91111  - 7 71س  طغ/)  مسي نة 

طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
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 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 111  : حليصة  كنز8  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  حليصة  كنز8  السيد8 

حي التض من قط ع الفضيلة زنقة 2 

91111 طيجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  حليصة  كنز8  السيد8 

حي التض من قط ع الفضيلة زنقة 2 

91111 طيجة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261856.

17 I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 SKOURA HOSPITALITY
PARC -SHP

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,11

21811، CASABLANCA MAROC

 SKOURA HOSPITALITY PARC

SHP- شركة ذات مسؤولية محدو 8 
ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

امليصور الدهبي - 21111 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 419

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 SKOURA الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   HOSPITALITY PARC -SHP

وعيوان  11.111   رهم  رأسل له  

مقره  اإلآتل عي حي امليصور الدهبي 

 : ورزازات املغرب نتيجة ل   21111 -

توقف النش ط.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

ورزازات   21111  - الدهبي  امليصور 

املغرب. 

و عين:

السيد(8) محلد قب ج و عيوانه(ا) 

الدار   21111 بوسكور8  البيس  

البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

حي   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

امليصور الدهبي ورزازات

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بورزازات بت ريخ 5)  آيبر 

2122 تحت رقم 511.

174I

SAVOIR EXPERT

TRANS ZOUHAS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SAVOIR EXPERT

 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC

TRANS ZOUHAS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم564 

تجزئة السالوي الرف 1ف - 1111  

صفرو املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.82 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 1ي 1ر   (9 املؤرخ في 

ذات  شركة   TRANS ZOUHAS

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
الرف 1ف  السالوي  تجزئة  رقم564 

1111  صفرو املغرب نتيجة لحل   -

مسبق.
و عين:

و  ازغيبي  حسن  السيد(8) 
السالوي  تجزئة  رقم564  عيوانه(ا) 
املغرب  صفرو    1111 الرف 1ف 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي رقم564   2122 1ي 1ر   (9 بت ريخ 
  1111  - الرف 1ف  السالوي  تجزئة 

صفرو املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  آيبر  االبتدائية بصفرو بت ريخ 

2122 تحت رقم 98/2122 .

(75I

SAVOIR EXPERT

MRABETHOUD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC
MRABETHOUD شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 19 
بلوك ا تجزئة الصب ح الرف 1ف - 

1111  صفرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.2215

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 نونبر   18 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MRABETHOUD حل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 
بلوك ا تجزئة الصب ح الرف 1ف   19
1111  صفرو املغرب نتيجة لحل   -

مسبق.

و عين:
و  امرابط  املصطفى  السيد(8) 
الصب ح  تجزئة   19 رقم  عيوانه(ا) 
املغرب  صفرو    1111 الرف 1ف 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
 19 وفي رقم   2122 نونبر   18 بت ريخ 
 - الرف 1ف  الصب ح  تجزئة  ا  بلوك 

1111  صفرو املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
5)  آيبر  االبتدائية بصفرو بت ريخ 

2122 تحت رقم 411/2122.

(76I

CAJF CO

MIRI FRERE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 21111، 1 

casablanca maroc
MIRI FRERE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة رقم 
95 سيدي معروف - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.25279 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1 أكتوبر 2122 تقرر حل 
 MIRI 8 شركة ذات املسؤولية املحدو
 111.111 رأسل له   مبلغ   FRERE
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
 - معروف  سيدي   95 رقم  تجزئة 
الدار البيض ء املغرب نتيجة   21111

ل : حل مبكر للشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 21111  - معروف  سيدي   95 رقم 

الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

السيد(8) ف طلة ميري و عيوانه(ا) 
 21111 زنقة مرط  بيشور وازيس   6
 (8) كلصفي  املغرب  البيض ء  الدار 

للشركة.
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وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 8 8518.

(77I

SAVOIR EXPERT

MAZOUZ TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC

MAZOUZ TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

ا1وب تجزئة رقم 41 الرف 1ف 

-.1111  صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.299 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 نونبر   15 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 MAZOUZ TRAV الشريك الوحيد 

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة ا1وب 

  1111.- الرف 1ف   41 رقم  تجزئة 

صفرو املغرب نتيجة ل : حل مسبق.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 - الرف 1ف   41 رقم  تجزئة  ا1وب 

1111  صفرو املغرب. 

و عين:

السيد(8) غيتة معزوز و عيوانه(ا) 

رقم 281 ش رع يعقوب امليصور ستي 

املغرب  صفرو    1111 مسعو 8 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   24 بت ريخ  بصفرو  االبتدائية 

2121 تحت رقم 9 7.
(78I

TY CONSULTING

SPACIA NUEVOS HOTELES
إعالن متعد  القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
21141، CASABLANCA MAROC
 SPACIA NUEVOS HOTELES

»شركة املس هلة«
وعيوان مقره  االآتل عي: طيجة 
فيدق هيلتون، ميدان املغرب 

العربي، مدار محطة القط ر، طيجة 
- 91111 طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.47145

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 1  شتيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

استلرار نش ط الشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :1 رقم  بيد 
م 1لي: لم 1تم تغيير أي بيد في اليظ م 

األس �سي
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
14  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261614.
(79I

SAVOIR EXPERT

MAZOUZ TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAVOIR EXPERT

 N ° 15 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ،  1111،

SEFROU MAROC
MAZOUZ TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : تجزئة 
ا1وب تجزئة رقم 41 الرف 1ف - 

1111  صفرو املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.299 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 نونبر   25 املؤرخ في 
ذات  شركة   MAZOUZ TRAV
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
تجزئة ا1وب تجزئة رقم 41 الرف 1ف 
1111  صفرو املغرب نتيجة لحل   -

مسبق.
و عين:

السيد(8) غيتة معزوز و عيوانه(ا) 
رقم 281 ش رع يعقوب امليصور ستي 
املغرب  صفرو    1111 مسعو 8 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
تجزئة  وفي   2121 نونبر   25 بت ريخ 
 - الرف 1ف   41 رقم  تجزئة  ا1وب 

1111  صفرو املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  آيبر  االبتدائية بصفرو بت ريخ 

2122 تحت رقم 97/2122 .

181I

Cabinet LAMRINI HADI

ACHALHI LIL-ISKAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI
8),ش رع إبن سيي  الي ضور ، 

62111، الي ضور املغرب
ACHALHI LIL-ISKAN شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 15 ش رع 
العرائش - 62111 الي ظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1271 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   25 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ACHALHI LIL-ISKAN
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
ش رع العرائش   15 مقره  اإلآتل عي 
 : الي ظور املغرب نتيجة ل   62111 -

ال �سيء.
و حد  مقر التصفية ب 15 ش رع 

العرائش - 62111 الي ظور املغرب. 
و عين:

و  اشلحي  كل ل  السيد(8) 
 ( بلوك ر رقم   11 سكتور  عيوانه(ا) 
 11111 الري ض  حي  الدلبوت  زنقة 
الرب ط املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 14  آيبر 

2122 تحت رقم 5116.
(8(I

TY CONSULTING

H5 HOTEL MANAGEMENT
إعالن متعد  القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
21141، CASABLANCA MAROC
 H5 HOTEL MANAGEMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: فيدق 

هيلتون، ميدان املغرب العربي، مدار 
محطة القط ر، طيجة - 91111 

طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.78945
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بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 1  شتيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

استلرار نش ط الشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :1 رقم  بيد 
م 1لي: لم 1تم تغيير أي بيد في اليظ م 

األس �سي
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
14  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم  26161.

182I

Cabinet LAMRINI HADI

ACHALHI LIL-ISKAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

Cabinet LAMRINI HADI
8),ش رع إبن سيي  الي ضور ، 

62111، الي ضور املغرب
ACHALHI LIL-ISKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : 15 ش رع 
العرائش - 62111 الي ظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.1271 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 
شركة   ACHALHI LIL-ISKAN حل 
مبلغ  املحدو 8  املسؤولية  ذات 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
ش رع العرائش   15 مقره  اإلآتل عي 
الي ظور املغرب نتيجة لال   62111  -

�سيء.
و عين:

و  اشلحي  كل ل  السيد(8) 
زنقة  ر  بلوك   11 قط ع  عيوانه(ا) 
الدلبوت حي الري ض 11111 الرب ط 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 11  آيبر 2122 وفي 15 ش رع 

العرائش - 62111 الي ظور املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 6)  آيبر 

2122 تحت رقم 5117.

18 I

TECHMADIS

TECHMADIS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TECHMADIS
 LOT ACHARAF 12 GH 12
 IMM 12 APPT 15 OULFA

CASABLANCA ، 21511، الدار 
البيض ء املغرب

TECHMADIS شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
الشرف 12 مج 27 مخزن الط بق 

االر�سي رقم 5 االلفة الدار البيض ء - 
21511 الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 8516
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد TECHMADIS مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
 12 مقره  اإلآتل عي تجزئة الشرف 
 5 مج 27 مخزن الط بق االر�سي رقم 
االلفة الدار البيض ء - 21511 الدار 
بسبب   : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء 

آ ئحة فيروس كورون .
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الط بق  مخزن   27 مج   12 الشرف 
االر�سي رقم 5 االلفة الدار البيض ء - 

21511 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

و  توزاني  زهير  السيد(8) 
مج   12 الشرف  تجزئة  عيوانه(ا) 
الدار  12عل ر128شقة15االلفة 
البيض ء 2511 الدار البيض ء املغرب 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (7 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 1 8467.

184I

Cabinet LAMRINI HADI

 LAGH-ZAOUI IMPORT

EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI

8),ش رع إبن سيي  الي ضور ، 

62111، الي ضور املغرب

 LAGH-ZAOUI IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع عبد 

الكريم الخط بي رقم 15  العروي - 

62551 الي ظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.15 57

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   25 املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

 LAGH-ZAOUI IMPORT EXPORT

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع عبد 

 - العروي    15 الكريم الخط بي رقم 

62551 الي ظور املغرب نتيجة ل : ال 

�سيء.

و حد  مقر التصفية ب ش رع عبد 

 - العروي    15 الكريم الخط بي رقم 

62551 الي ظور املغرب. 

و عين:
و  لغزاوي  رشيد  السيد(8) 

عيوانه(ا) ش رع عبد الكريم الخط بي 
الي ظور   62551 العروي    15 رقم 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 5)  آيبر 

2122 تحت رقم 5116.
(85I

Cabinet LAMRINI HADI

 LAGH-ZAOUI IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
قفل التصفية

Cabinet LAMRINI HADI
8),ش رع إبن سيي  الي ضور ، 

62111، الي ضور املغرب
 LAGH-ZAOUI IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : ش رع 
عبد الكريم الخط بي رقم 15  

العروي - 62551 الي ظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.15 57

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 11  آيبر 2122 تقرر حل 
 LAGH-ZAOUI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
الكريم  مقره  اإلآتل عي ش رع عبد 
الخط بي رقم 15  العروي - 62551 

الي ظور املغرب نتيجة لال �سيء.
و عين:

و  لغزاوي  رشيد  السيد(8) 
عيوانه(ا) ش رع عبد الكريم الخط بي 
الي ظور   62551 العروي    15 رقم 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 11  آيبر 2122 وفي ش رع عبد 
 - العروي    15 الكريم الخط بي رقم 

62551 الي ظور املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 5)  آيبر 

2122 تحت رقم 5117.
(86I
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

LAC MANSOUR HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,11

21811، CASABLANCA MAROC

LAC MANSOUR HOUSE شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

امليصور الدهبي - 21111 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 417

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 LAC MANSOUR الوحيد  الشريك 

  11.111 رأسل له   مبلغ   HOUSE

اإلآتل عي حي   رهم وعيوان مقره  

ورزازات   21111  - الدهبي  امليصور 

املغرب نتيجة ل : توقف النش ط.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

ورزازات   21111  - الدهبي  امليصور 

املغرب. 

و عين:

السيد(8) محلد قب ج و عيوانه(ا) 

الدار   21111 بوسكور8  البيس  

البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

حي   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

امليصور الدهبي ورزازات

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بورزازات بت ريخ 5)  آيبر 

2122 تحت رقم 499.

(87I

ADVOLIS

 FONDS «
 D›INVESTISSEMENT DE LA
 REGION DE L›ORIENTAL »

FIRO
إعالن متعد  القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI, EME ETAGE OUJDA،
61111، oujda MAROC

 FONDS D›INVESTISSEMENT «
 DE LA REGION DE L›ORIENTAL

FIRO « »شركة املس هلة«
وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 
الدرفوفي رقم 4  - 61111 وآد8 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.19 15

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 21 شتيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم 11: الذي 1يص على م 1لي: 
- السيد محلد امب ركي، استبدله هذا 
والتيلية  اإلنع ش  بوك لة  االآتل ع 
لعل لة  واالآتل عية  االقتص  1ة 
ب ملللكة  الشرقية  الجهة  وأق ليم 
عبد  السيد   - كلسؤول   ،  »ADO«
الواحد قب ج، استبدله هذا االآتل ع 
للتيلية  الث ني  الحسن  بصيدوق 
 ،»FHII« واالآتل عية  االقتص  1ة 
الفتح،  كريم  السيد   - كلسؤول 
بشركة  االآتل ع  هذا  استبدله 
كلسؤول   ،»AWB»وف بيك التج ري 
هذا  استبدله  1دار،  عل ر  السيد   -
الشعبي  البيك  بشركة  االآتل ع 
كلسؤول   ،»BP OUJDA« بوآد8 
استبدله  بيجلون،  عثل ن  السيد   -
أفريقي   بيك  بشركة  االآتل ع  هذا 
السيد ط رق   - كلسؤول   ،«  BOA«
االآتل ع  هذا  استبدله  سجلل �سي، 
لللغرب  الفالحي  القرض  بشركة 
السيد حسن   - كلسؤول   ،»CAM«
االآتل ع  هذا  استبدله  بوبريك، 
 ،»CDG« بصيدوق اإل1داع والتدبير 
حسن  محلد  السيد   - كلسؤول 

االآتل ع  هذا  استبدله  ص لح،  بن 

بشركة هومل ركوم، كلسؤول.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

ب لتعد1ل

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   12 بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 8 18.

(88I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م ذ ش و
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

ALTIS CONSEILS

 rue Haj Omar Riffi  é étage , 11

 appartementN° 1 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

ترانسيل ر ش م م ذ ش و شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 651 

ش رع محلد الخ مس اق مة اك سي  

الط بق السفلي ------  2155 الدار 

البيض ء املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1846 

الع م  الجلع  بلقت�سى 

1ونيو   21 في  املؤرخ  اإلستثي ئي 

الشركة  رأسل ل  رفع  تم   2118

»911.111,11  رهم«  قدره  بلبلغ 

إلى  »111.111,11  رهم«  من  أي 

طريق  عن  »1.111.111,11  رهم« 

إ م ج احتي طي أو أرب ح أو عالوات   :

إصدار في رأس امل ل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1وليوز 2118 تحت رقم 1 6719.

(89I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م ذ ش و
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar Riffi  é étage , 11

 appartementN° 1 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

ترانسيل ر ش م م ذ ش و شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 298 ش رع 
محلد الخ مس الط بق الرابع شقة 
رقم 44 ------  2155 الدار البيض ء 

املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.26482

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 9) أكتوبر 2117 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
ش رع محلد الخ مس الط بق   298«
 2155  ------  44 رقم  شقة  الرابع 
 651« إلى  املغرب«  البيض ء  الدار 
ش رع محلد الخ مس اق مة أك سي  
البيض ء  الدار   2155  ---------

املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 17 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2117 تحت رقم 648471.
191I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م
إعالن متعد  القرارات

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar Riffi  é étage , 11

 appartementN° 1 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

ترانسيل ر ش م م »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: 298 ش رع 
محلد الخ مس -  2155 الدار 

البيض ء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«
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رقم التقييد في السجل التج ري: 
.194 8

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2111

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
1يص  الذي   :486617 رقم  قرار 
السيد  املد1ر  استق لة  م 1لي:  على 

بيجلون عبد الرحيم
1يص  الذي   :486617 رقم  قرار 
الجد1د  املد1ر  تعيين  م 1لي:  على 

السيد بيجلون عبد السالم
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
1يص  الذي   :486617 رقم  بيد 

على م 1لي: إبراء الذمة إلى مد1ر
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 19 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2111 تحت رقم 486617.

(9(I

TY CONSULTING

H5 HOTEL MANAGEMENT
إعالن متعد  القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
21141، CASABLANCA MAROC
 H5 HOTEL MANAGEMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: فيدق 

هيلتون، ميدان املغرب العربي، مدار 
محطة القط ر، طيجة - 91111 

طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.78945

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 8) 1وليوز 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
 RODRIGUEZ GARCIA تعيين 
 HERNANDEZ و   ALBERTO
 POVEDA BERNARDINO JOSE

كلسير1ن مس عد1ن آد  للشركة

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 
اليظ م األس �سي الت لية: 

على  1يص  الذي   :12 رقم  بيد 
م 1لي: تعيين املسير1ن

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
14  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261612.
192I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

NATHAN DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 2  2 
 RUE JEAN JAURES، 21161،

Casablanca Maroc
 NATHAN DEVELOPMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  2، ش رع 
بير1ني، الط بق االول، الشقة رقم 

)، املع ريف - 21111 الدارالبيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5656(9

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 11  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.NATHAN DEVELOPMENT
مق ول   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

أعل ل أو إنش ءات متيوعة..
عيوان املقر االآتل عي :  2، ش رع 
رقم  الشقة  االول،  الط بق  بير1ني، 
الدارالبيض ء   21111  - املع ريف   ،(

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 111 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 ،148 عيوانه(ا)  نونيلو  الشركة 
ش رع واغرام 75117 ب ريس فرنس .

ربيكة مرسديس  السيد8 ويزم ن 
الجليل،  امليظر  تجزئة  عيوانه(ا) 
الدارالبيض ء   21111 انف    ،2 الرقم 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ربيكة مرسديس  السيد8 ويزم ن 
الجليل،  امليظر  تجزئة  عيوانه(ا) 
الدارالبيض ء   21111 انف    ،2 الرقم 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
رقم  تحت   2122  1  آيبر 

.8 9785658
19 I

إئتل نية الوف ء

SOCIETE BIEN ETRE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

إئتل نية الوف ء
ش رع عالل الف �سي الرقم 79 

سط ت ، 26111، سط ت املغرب
SOCIETE BIEN ETRE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي :  وار اوال  
صفية آل عة رأس العين ابن احلد 

- 26151 ابن احلد املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
. 4 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   (7 املؤرخ في 
ذات  شركة   SOCIETE BIEN ETRE
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
اإلآتل عي  وار اوال  صفية آل عة 
 26151  - احلد  ابن  العين  رأس 

توالي  نتيجة ل-1  املغرب  احلد  ابن 
الخس ر8 

-2 املي فسة 
-  أزمة كوفيد.

و عين:
مكروم  الحكيم  عبد  السيد(8) 
ابن  العين  آل عة راس  و عيوانه(ا) 
املغرب  احلد  ابن   26151 احلد 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
7) نونبر 2122 وفي  وار اوال   بت ريخ 
صفية آل عة رأس العين ابن احلد 

- 26151 ابن احلد املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببن احلد بت ريخ 9)  آيبر 

2122 تحت رقم 51/2122.
194I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

HDR FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 2  2 
 RUE JEAN JAURES، 21161،

Casablanca Maroc
HDR FINANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي  2، ش رع 
بير1ني، الط بق االول، الشقة رقم 

)، املع ريف - 21111 الدارالبيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
565979

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HDR  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.FINANCE
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الشركة   :  : غرض الشركة بإ1ج ز 

الع ملة لحس به  الخ ص ، في وضع أو 

إ ار8 األوراق امل لية الق بلة للتحويل 

لديه  مع مالت على األوراق امل لية أو 

السيطر8 على الشرك ت.

عيوان املقر االآتل عي :  2، ش رع 

رقم  الشقة  االول،  الط بق  بير1ني، 

الدارالبيض ء   21111  - املع ريف   ،(

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 111 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اوري  1فلوبليت  الشركة 

 75118 ش رع بونثيو   ،49 عيوانه(ا) 

ب ريس فرنس .

ربيكة مرسديس  السيد8 ويزم ن 

الجليل،  امليظر  تجزئة  عيوانه(ا) 

الدارالبيض ء   21111 انف    ،2 الرقم 

املغرب.

بليد8  ان   الف �سي  السيد8 

الجليل،  امليظر  تجزئة  عيوانه(ا) 

الدارالبيض ء   21111 انف    ،2 الرقم 

املغرب.

ليد1   الف �سي  1بور8  السيد8 

الجليل،  امليظر  تجزئة  عيوانه(ا) 

الدارالبيض ء   21111 انف    ،2 الرقم 

املغرب.

عيوانه(ا)  لي   الف �سي  السيد8 

تجزئة امليظر الجليل، الرقم 2، انف  

21111 الدارالبيض ء املغرب.

اعيوش  اوريل  الف �سي  السيد 

امليظر  تجزئة  عيوانه(ا)  مسعو  

 21111 انف    ،2 الرقم  الجليل، 

الدارالبيض ء املغرب.

ب روخ  نط ن  الف �سي  السيد 

الجليل،  امليظر  تجزئة  عيوانه(ا) 

الدارالبيض ء   21111 انف    ،2 الرقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ربيكة مرسديس  السيد8 ويزم ن 
الجليل،  امليظر  تجزئة  عيوانه(ا) 
الدارالبيض ء   21111 انف    ،2 الرقم 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
رقم  تحت   2122  1  آيبر 

.9 45 767 
(95I

KAMAR BENOUNA

AITEKAMAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ،  4

21161، Casablanca MAROC
AITEKAMAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 7 اق مة 
رامي زنقة سبتة الط بق الث ني مكتب 
رقم 8 - 21111 الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
566185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.AITEKAMAROC
االسترا    : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
التلثيل  الشحن  التوزيع  التصد1ر 
و البيع االلكتروني بجليع انواعه و 
برامج  و  االستهالكية  الوس طة  ك فة 

الكلبيوتر من آليع املص  ر 
اآهز8  و  الكلبيوتر  استش رات   -

البرمجي ت 

االتص الت  في  االستش رات   -

الحد1ثة و التكيولوآي  املعلوم ت 

انت ج تطوير ترويج توفير و بيع   -

آليع الخدم ت و امليتج ت املتعلقة 

ب لتقيي ت املدكور8 اعاله

-  بلوم او تدريب مؤهل في علوم 

تحد1دا  اكثر  بشكل  و  الكلبيوتر 

االتص الت  و  الكلبيوتر  تقيي ت  في 

الجد1د8 

الشرك ت  آليع  في  املش ركة   -

امل لية الصي عية و التج رية 

املش رك ت  تيضيم  و  ا ار8   -

املدكور8 

الهيئ ت  آليع  في  املش ركة   -

اال ارية للشرك ت املدكور8.

اق مة   7  : عيوان املقر االآتل عي 

رامي زنقة سبتة الط بق الث ني مكتب 

رقم 8 - 21111 الدارالبيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 -

السيد رض  ابن عزالد1ن بيجلون : 

1.111 بقيلة 111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد رض  ابن عزالد1ن بيجلون 

م ركوري  زنقة  اليزي  عيوانه(ا) 

الكوط  ابدآ ن   99 26 ريز وسيل 

 1فوار.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رض  ابن عزالد1ن بيجلون 

م ركوري  زنقة  اليزي  عيوانه(ا) 

الكوط  ابدآ ن   99 26 ريز وسيل 

 1فوار

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85114.

(96I

ائتل نية ميسيون كونس ي

M2S CONSULTING
إعالن متعد  القرارات

ائتل نية ميسيون كونس ي
49، زنقة لوريي روز، عين السبع ، 

21591، الدار البيض ء املغرب
M2S CONSULTING »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: تجزئة 
التقدم مجلوعة 2-7) الط بق 
2، سيدي البرنو�سي - - البيض ء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: -.
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 17 نونبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
من  الدي  الحصص  لتفويت  تبع  
ليلى  عدن ن  السيد8  فوتت  جالله 
1111 حصة للسيد بوست ني محلد 
في  الوحيد  الشريك  أصبح  الذي 

الشركة.
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
تعيين السيد بوست ني محلد كلسير 

وحيد للشركة
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
للشركة  اإلآتل عي  الهدف  تعد1ل 
و  امل ئية  الهيدسة  نش ط  بسحب 
األشغ ل املحتلفة و زي  8 التكوين و 

الهيدسة امليك نيكية
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
1يص  الذي   :7 و   6 رقم  بيد 
الرأسل ل  و  اإلسه م ت  م 1لي:  على 

اإلآتل عي
بيد رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

الهدف اإلآتل عي
على  1يص  الذي   :14 رقم  بيد 

م 1لي: التسيير
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 24 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 847492.

(97I
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STE CONSEIL MAROC

OSCARIO EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME

 ETAGE N 8 TETOUAN ، 9 111،

TETOUAN MAROC

OSCARIO EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 

االر�سي ش رع الق هر8  رب ) رقم 9, 

تطوان - 111 9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 2667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 16  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.OSCARIO EXPRESS

غرض الشركة بإ1ج ز : التوصيل 

التج ر8

االستزا  و التصد1ر.

الط بق   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 ,9 ) رقم  االر�سي ش رع الق هر8  رب 

تطوان - 111 9 تطوان املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

حصة   511  : السيد بدر بص ص 

بقيلة 51.111  رهم للحصة.

511 حصة   : السيد رشيد ازكط 

بقيلة 51.111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  بص ص  بدر  السيد 
ش رع وا   رعة اق مة اليعلة 12 ط 
تطوان   9 111 تطوان   12 رقم   12

املغرب.
عيوانه(ا)  ازكط  رشيد  السيد 
ش رع سعد بن املسيب رقم   تطوان 

111 9 تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بص ص  بدر  السيد 
ش رع وا   رعة اق مة اليعلة 12 ط 
تطوان   9 111 تطوان   12 رقم   12

املغرب
عيوانه(ا)  ازكط  رشيد  السيد 
ش رع سعد بن املسيب رقم   تطوان 

111 9 تطوان املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2527.

(98I

NOBLACTION

SIN KECH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب امليصور إق مة األمير8 
  الط بق األول رقم 5)، 41111، 

مراكش املغرب
SIN KECH CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي اسكجور 
تجزئة معطى هللا رقم 866) محل 
رقم 2 مح ميد - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 162 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SIN  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.KECH CAR
تأآير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.
عيوان املقر االآتل عي : اسكجور 
محل   (866 رقم  معطى هللا  تجزئة 
مراكش   41111  - مح ميد   2 رقم 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد سعيد بوقد1ر : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
حصة   511  : فيو  1 سين  السيد 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  بوقد1ر  سعيد  السيد 
حي البهجة رقم 1 4 41111 مراكش 

املغرب.
السيد 1 سين فيو عيوانه(ا)  ار 
السع  8 عل ر8 5 الشقة 2 الط بق 2 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ايه ب  محلد  رشيد  السيد 
 961 رقم  النهضة  تجزئة  عيوانه(ا) 

مح ميد 41111 مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
14  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142517.

(99I

NOBLACTION

MAISON LH
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب امليصور إق مة األمير8 
  الط بق األول رقم 5)، 41111، 

مراكش املغرب
MAISON LH شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي مركز 
زنيت لالعل ل ش رع مسلم تجزئة 

بك ر الط بق   شقة 14 ب ب  ك لة - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MAISON LH

مؤسسة   : غرض الشركة بإ1ج ز 

للعي 1ة ب لجل ل

ب ئع مليتج ت التجليل ب لتقصيط

ت آر أو وسيط استيرا  تصد1ر.

مركز   : االآتل عي  املقر  عيوان 
تجزئة  مسلم  ش رع  لالعل ل  زنيت 

 - ب ب  ك لة   14 بك ر الط بق   شقة 

41111 مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 711  : السيد ا1روان كيوم برو  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

: 11  حصة  السيد هيثم الهاللي 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

برو   كيوم  ا1روان  السيد 

فيال   2 اوليفري الشريفية  عيوانه(ا) 
مراكش   41111 تسلط نت   9 رقم 

املغرب.

عيوانه(ا)  الهاللي  هيثم  السيد 
اسكجور   72 رقم   2 ا رار  تجزئة 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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برو   كيوم  ا1روان  السيد 

فيال   2 اوليفري الشريفية  عيوانه(ا) 

مراكش   41111 تسلط نت   9 رقم 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

6)  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142651.

211I

MAFA MAROC CONSULTING SARL

BOUCHIKER BENSALEM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 MAFA MAROC CONSULTING

SARL

 RUE  1 ENNAHDA PARCELLE 7

 S LOTS 14 ETAGE 1  ، 91111،

TANGER MAROC

BOUCHIKER BENSALEM شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 4  ش رع 

املللكة السعو 1ة الط بق   رقم 7 - 

91111 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.92289

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

 2122 21  آيبر  في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

مبلغ   BOUCHIKER BENSALEM

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

املللكة  ش رع    4 اإلآتل عي  مقره  

السعو 1ة الط بق   رقم 7 - 91111 

فشل   : ل  نتيجة  املغرب  طيجة 

الغرض االآتل عي الذي ت سست من 

اآله.

و حد  مقر التصفية ب 4  ش رع 

 - 7 املللكة السعو 1ة الط بق   رقم 

91111 طيجة املغرب. 

و عين:

و  بوشيكر  بنس لم  السيد(8) 
رقم   9 زنقة  الهي ء    حي  عيوانه(ا) 

91111 طيجة املغرب   2 الط بق   27

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

16  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 14427.

211I

FIDUCIAIRE NAJD

ISMAIL TOURISME
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE NAJD

25 زنقة سويب الط بق الث ني ، 

21116، الدار البيض ء املغرب

ISMAIL TOURISME شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي موالي 

عبدهللا زنقة  5 رقم 11عين الشق - 

21481 الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.15 84 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 أكتوبر    1 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 ISMAIL الوحيد  الشريك  ذات 

رأسل له   مبلغ   TOURISME

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

زنقة  عبدهللا  موالي  حي  اإلآتل عي 
 5 رقم 11عين الشق - 21481 الدار 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء 

نش ط الشركة.

و حد  مقر التصفية ب حي موالي 
عبدهللا زنقة  5 رقم 11عين الشق - 

21481 الدار البيض ء املغرب. 

و عين:
السيد(8) محلد الرفيع سعو ي و 
عيوانه(ا)  17 طريق مكة ك ليفورني  
املغرب  البيض ء  الدار   21151

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 11 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 848594.

212I

MCG

بي جي كا سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n°  , Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 41111،

MARRAKECH MAROC
بي جي ك  سيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الرقم 
5))،  رب الدك ك، ب ب  وك لة 
مراكش 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 18 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 22  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
بي جي   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

ك  سيرفيس.

تأآير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
وتشغيل  ور  املفروشة  الغرف 
آليع  وتشغيل  والري ض  الضي فة 
واملجلع ت  واملوتيالت  الفي  ق 

السي حية وامليتجع ت....
الرقم   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ب ب  وك لة  الدك ك،  5))،  رب 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : آدوان  أحلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  آدوان  أحلد  السيد 
ب ريس   75119 كالفيل  مكرر،   (6

فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  آدوان  أحلد  السيد 
ب ريس   75119 كالفيل  مكرر،   (6

فرنس 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142818.
21 I

MCG

ال ميزون دي سابل
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n°  , Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 41111،

MARRAKECH MAROC
ال ميزون  ي س بل شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي امللك 
املسمى البي ز 2-2،  وار لعزيب، 

أ1ت أورير، سيدي عبد هللا غي ث 
مراكش 41111 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 22  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

ال   : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

ميزون  ي س بل.

تأآير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

وتشغيل  ور  املفروشة  الغرف 

آليع  وتشغيل  والري ض  الضي فة 

واملجلع ت  واملوتيالت  الفي  ق 

السي حية وامليتجع ت....

امللك   : االآتل عي  املقر  عيوان 

املسمى البي ز 2-2،  وار لعزيب، أ1ت 

أورير، سيدي عبد هللا غي ث مراكش 

41111 مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد8 كيليلل ن ك تي م ري  : 111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

م ري   ك تي  كيليلل ن  السيد8 

 ،2-2 البي ز  امللك املسمى  عيوانه(ا) 

 وار لعزيب، أ1ت أورير، سيدي عبد 

هللا غي ث 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

م ري   ك تي  كيليلل ن  السيد8 

 ،2-2 البي ز  امللك املسمى  عيوانه(ا) 

 وار لعزيب، أ1ت أورير، سيدي عبد 

هللا غي ث 41111 مراكش املغرب

بيتير  امي ن  كيليلل ن  السيد 

 ،2-2 البي ز  امللك املسمى  عيوانه(ا) 

 وار لعزيب، أ1ت أورير، سيدي عبد 

هللا غي ث 41111 مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142824.

214I

رمزي لالستش رات

KEEP CARNAVAL PROD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستش رات

ش رع 24 نونبر عل ر8 حلدي ولد 

الرشيد الط بق رقم 11 شقة رقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

KEEP CARNAVAL PROD شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

أكفول رقم 21 ش رع جط الرملة 11 

العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

4 555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 8)  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 KEEP  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.CARNAVAL PROD

آليع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

؛  البصري  السلعي  اإلنت ج  أنشطة 

التلفزيونية  والبرامج  األفالم  إنت ج 

األفالم  وآليع  التج رية  واإلعالن ت 

الوث ئقية...الخ.

زنقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

أكفول رقم 21 ش رع جط الرملة 11 

العيون - 71111 العيون املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املصطفى  بقون عيوانه(ا) 

الصوير8 44111 الصوير8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى  بقون عيوانه(ا) 

الصوير8 44111 الصوير8 املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لعيون بت ريخ 27 أكتوبر 

2122 تحت رقم 168/2122 .

215I

FIDUCIAIRE NAJD

PAPETRIE OZ
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

FIDUCIAIRE NAJD

25 زنقة سويب الط بق الث ني ، 

21116، الدار البيض ء املغرب

PAPETRIE OZ شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة س 

98 الحي املحلدي. - 45111 ورزازات 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.8559

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 1  شتيبر 2122 تقرر حل 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسل له   مبلغ   PAPETRIE OZ

مقره   وعيوان  41.111,11  رهم 

الحي   98 س  تجزئة  اإلآتل عي 

ورزازات املغرب   45111  - املحلدي. 

نتيجة ل : توقف نش ط الشركة.

و حد  مقر التصفية ب تجزئة س 
98 الحي املحلدي - 45111 ورزازات 

املغرب. 
و عين:

و  آوهر  املجيد  عبد  السيد(8) 
عيوانه(ا) ) زنقة أرك ن إق مة ع ئشة 
الط بق 2 الشقة 5 الآيروند 21511 
 (8) كلصفي  املغرب  البيض ء  الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بورزازات بت ريخ 25 أكتوبر 

2122 تحت رقم 421.
216I

FIDUCIAIRE NAJD

INTERPRIMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

FIDUCIAIRE NAJD
25 زنقة سويب الط بق الث ني ، 
21116، الدار البيض ء املغرب
INTERPRIMA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 25 زنقة 

سويب الط بق األول - 21116 الدار 
البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.417715
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 1  غشت 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ   INTERPRIMA
مقره   وعيوان  111.111,11  رهم 
الط بق  سويب  زنقة   25 اإلآتل عي 
األول - 21116 الدار البيض ء املغرب 
نش ط  توقف  سبب   : ل  نتيجة 

الشركة.
زنقة  و حد  مقر التصفية ب 25 
الدار  سويب الط بق األول - 21116 

البيض ء املغرب. 
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و عين:
و  الحي ني  حسي ء  السيد(8) 
الط بق  سويب  زنقة   25 عيوانه(ا) 
املغرب  الدار البيض ء   21116 األول 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (8 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 841947.

217I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م ذ ش و
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
إنش ء فرع ت بع للشركة

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar Riffi  é étage , 11

 appartementN° 1 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

ترانسيل ر ش م م ذ ش و شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 651 ش رع 
محلد الخ مس اق مة أك سي  ------ 

 2155 الدار البيض ء املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4411 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 18 نونبر 2121 تقرر إنش ء 
التسلية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
ترانسيل ر ش م م ذ ش و و الك ئن 
ب لعيوان 651 ش رع محلد الخ مس 
اق مة أك سي  مبنى رقم ف مخزن رقم 
 2155  ------ املحطة  حي   4 م  ف 
من  املسير  و  املغرب  البيض ء  الدار 
طرف السيد(8) بيجلون عبد السالم.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2121 تحت رقم  81522.

218I

CABINET BADREDDINE

 MEDIZEN
PARAPHARMACIE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسير8 ) اق مة هني الشقة 
رقم ) ، 1، مراكش املغرب

 MEDIZEN PARAPHARMACIE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 89) 

تجزئة 1 سلين ) حي املي ر محل رقم 

) - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 15  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MEDIZEN PARAPHARMACIE

-بيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

ميتج ت شبه طبية و شبه صيدالنية.

العللي ت  آليع  العلوم  وعلى   -

املدنية، التج رية، امل لية، الصي عية 

بصفة  ترتبط  قد  التي  والعق رية 

مب شر8 أو غير مب شر8 بغرض الشركة 

والتي من شأنه  تطويرغرض الشركة..

 (89  : االآتل عي  املقر  عيوان 

) حي املي ر محل رقم  تجزئة 1 سلين 

) - 41111 مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 MEDIZEN الشركة 
PARAPHARMACIE : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  اليور  زكري ء  السيد 
الرويض ت م آوريل رقم 27 41111 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اليور  زكري ء  السيد 
الرويض ت م آوريل رقم 27 41111 

مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142817.
219I

MCG

سويمين بول سوليسيون
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n°  , Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 41111،

MARRAKECH MAROC
سويلين بول سوليسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي املكتب 

رقم 2، امللك املسمى فيال الق ني 25، 
ب ب  ك لة، الط بق الخ مس، الرقم 
24 مراكش 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتض ء بلختصر تسليته  : سويلين 

بول سوليسيون.

مع لجم   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
املي ه، األعل ل املختلفة....

املكتب   : االآتل عي  املقر  عيوان 
رقم 2، امللك املسمى فيال الق ني 25، 
الرقم  الط بق الخ مس،  ب ب  ك لة، 

24 مراكش 41111 مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
حصة   51  : السيد حل ط  كل ل 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 51  : إريك  آون  مي لحي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد حل ط  كل ل عيوانه(ا) 9) 
91211  راف 1ل  آون  س نت  ش رع 

فرنس .
إريك  آون  مي لحي  السيد 
عيوانه(ا) 11 مكرر، ش رع كي 64611 

أنجلي فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حل ط  كل ل عيوانه(ا) 9) 
91211  راف 1ل  آون  س نت  ش رع 

فرنس 
إريك  آون  مي لحي  السيد 
عيوانه(ا) 11 مكرر، ش رع كي 64611 

أنجلي فرنس 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142448.
211I

CABINET BOUZIDI

MAROC CITY TOURS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BOUZIDI
عيد مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الي ظور ، 62111، الي ظور املغرب

MAROC CITY TOURS شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
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وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي 
العرا�سي زنقة 59 - 62111 ن ظور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.(7((9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 

MAROC CITY TOURS شركة ذات 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

اإلآتل عي حي   رهم وعيوان مقره  
ن ظور   62111  -  59 العرا�سي زنقة 

املغرب نتيجة لوقف النش ط.

و عين:

السيد(8) صالح الد1ن بوآدا1ني 

 59 زنقة  العرا�سي  حي  عيوانه(ا)  و 

 (8) كلصفي  املغرب  ن ظور   62111

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

حي  وفي   2122 نونبر    1 بت ريخ 
ن ظور   62111  -  59 العرا�سي زنقة 

املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 9)  آيبر 

2122 تحت رقم 5144.

211I

ائتل نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدو 8

SMTDAK
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ائتل نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

ش رع العركوب رقم 7724-11 

صيدوق البر1د رقم 146، 111 7، 

الداجلة املغرب

SMTDAK شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

االم م م لك رقم 1461 حي الحسني - 

111 7 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SMTDAK

تقد1م   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

 ، فييين   ، (مهيدسين  الع ملة  اليد 

عل ل...) 1وم أو أسبوع أو شهر أو أكثر 

انواع الشرك ت الصي عية و  لجليع 

الفالحية و السي حية..........

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 

االم م م لك رقم 1461 حي الحسني - 

111 7 الداجلة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : البوزيدي  حسن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

الرح لي  السلاللي  محلد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   511  :

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حسن البوزيدي عيوانه(ا) 

 1 111  21 رقم  فيال  ق بيال  مركب 

املضيق املغرب.

الرح لي  السلاللي  محلد  السيد 

 511 رقم  السالم  حي  عيوانه(ا) 

111 7 الداجلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن البوزيدي عيوانه(ا) 

 1 111  21 رقم  فيال  ق بيال  مركب 

املضيق املغرب

الرح لي  السلاللي  محلد  السيد 

 511 رقم  السالم  حي  عيوانه(ا) 

111 7 الداجلة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (9 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2212/2122.

212I

فيداك 

MOSSIR VISION

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وف 8 شريك

فيداك 

اك  1ر ش رع عبد الرحيم بوعبيد 

عل ر8 انفالس رقم )) ، 81111، 

اك  1ر املغرب

MOSSIR VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 17 

ش رع 1وسف ابن ت شفين - 81111 

اك  1ر املغرب.

وف 8 شريك

رقم التقييد في السجل التج ري 

.8 67

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 27 شتيبر 2122 تم اإلعالم 

و  موسير  الحسين  الشريك  بوف 8 

 
ً
تبع  الورثة  على  حصصه  توزيع 

شتيبر   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2119 ب لشكل األتي :

 2  ، موسير  محلد  السيد(8) 

حصة.

 2  ، موسير  مصطفى  السيد(8) 

حصة.

 2  ، نور الد1ن موسير  السيد(8) 

حصة.

 (  ، موسير  مليكة  السيد(8) 

حصة.

السيد(8) اميية موسير ، ) حصة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   25 بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119456.

21 I

إئتل نية أڤونير أونتربريز

إدري�سي بالست
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

إئتل نية أڤونير أونتربريز

214، محج الحسن الث ني تيسير ) ، 

26111، برشيد املغرب

إ ري�سي بالست شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 11 ش رع 

الحرية الط بق الث لث شقة 5 - 

71 21 الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.425919

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 16 أكتوبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد إ ري�سي بالست مبلغ 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

الحرية  ش رع   11 اإلآتل عي  مقره  

 21 71  -  5 شقة  الث لث  الط بق 

الدار البيض ء املغرب نتيجة ل : قرار 

الشريك الوحيد.

و حد  مقر التصفية ب 11 ش رع 

 -  5 شقة  الث لث  الط بق  الحرية 

71 21 الدار البيض ء املغرب. 

و عين:

حفص  أبو  اهللا  عبد  السيد(8) 

اإل ري�سي و عيوانه(ا)  رب اليوسفية 
الدار   215 1 رقم   1   78 زنقة 

البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  1  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 6691 .

214I
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AISSA PARA -SARL-AU

الدرلركة بوبيناج موتور. شركة 
دات مسوؤلية محدودة - 

الشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AISSA PARA -SARL-AU
حي املسير8 بلوك ا. رقم 12 مكرر 

الدراركة ، 81144، اك  1ر املغرب

الدرلركة بوبيي ج موتور. شركة  ات 

مسوؤلية محدو 8 - الشريك الوحيد 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

تدوارت الدراركة اك  1ر - 81144 

اك  1ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5 42 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

الدرلركة بوبيي ج موتور. شركة  ات 

مسوؤلية محدو 8 - الشريك الوحيد.

بوبيي ج   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

آليع املوتورات الكهرب ئية.

:  وار  االآتل عي  املقر  عيوان 

 81144  - اك  1ر  الدراركة  تدوارت 

اك  1ر املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

كل ل  اوشكري  ا1ت  السيد 

الدراركة  تدوارت  عيوانه(ا)  وار 

81144 اك  1ر املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

كل ل  اوشكري  ا1ت  السيد 

الدراركة  تدوارت  عيوانه(ا)  وار 

اك  1ر 81144 اك  1ر املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   12 بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119118.

215I

فيداك 

MOSSIR VISION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وف 8 شريك

فيداك 

اك  1ر ش رع عبد الرحيم بوعبيد 

عل ر8 انفالس رقم )) ، 81111، 

اك  1ر املغرب

MOSSIR VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 17 
زنقة 1وسف ابن ت شفين الحي 

الصي عي - 81111 اك  1ر املغرب.

وف 8 شريك
رقم التقييد في السجل التج ري 

.8 67

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 27 شتيبر 2122 تم اإلعالم 

و  بوجسيم  ف طلة  الشريك  بوف 8 

 
ً
تبع  الورثة  على  حصصه  توزيع 

فبرا1ر   (8 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

 211 ب لشكل األتي :

 6  ، موسير  محلد  السيد(8) 

حصة.

 6  ، موسير  مصطفى  السيد(8) 

حصة.

 6  ، نور الد1ن موسير  السيد(8) 

حصة.

   ، موسير  مليكة  السيد(8) 

حصة.

السيد(8) اميية موسير ،   حصة.

 8  ، موسير  الحسين  السيد(8) 
حصة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   25 بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119456.
216I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

SKOUMED TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45111،
OUARZAZATE MAROC

SKOUMED TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي السالم 
الجد1د رقم 875 - 45111 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

12215
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

. SKOUMED TRAV
شركة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الهيدسة املدنية
شركة الغواص ت أو أعل ل البي ء 

(أعل ل كبير8 ، طالء ع زل للل ء)
الكهرب ئية  التركيب ت  شركة 

(املشغل القوي والضعيف).
حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 45111  -  875 السالم الجد1د رقم 

ورزازات املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 511.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد محلد حسيني : 251 حصة 
بقيلة 251.111  رهم للحصة.

 : حسيني  املصطفى  السيد 
251.111  رهم  بقيلة  حصة   251

للحصة.
 251  : حسيني  محلد  السيد 

بقيلة 251.111  رهم.
 251  : املصطفى حسيني  السيد 

بقيلة 251.111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  حسيني  محلد  السيد 
 875 حي ا1ت اكضيف الجد1د رقم 

45111 ورزازات املغرب.
حسيني  املصطفى  السيد 
رقم  الجد1د  السالم  حي  عيوانه(ا) 

875 45111 ورزازات املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  حسيني  محلد  السيد 
 875 حي ا1ت اكضيف الجد1د رقم 

45111 ورزازات املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بورزازات بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 621.

217I

CTH AUDIT ET CONSEIL

Naxxum Maroc
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

CTH AUDIT ET CONSEIL
 BOULEVARD ZERKTOUNI 5

 RES LA TOURETTE
 CASABLANCA، 21 61،
CASABLANCA MAROC

Naxxum Maroc شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 26 ش رع 
مرس سلط ن ط بق   شقة ) - 
61 21 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 
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رقم التقييد في السجل التج ري : 

566291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.Naxxum Maroc

برمجة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

تكيولوآي   واستش روأنشطة 

املعلوم ت مختلفة.

عيوان املقر االآتل عي : 26 ش رع 

 -  ( شقة  ط بق    سلط ن  مرس 

61 21 الدار البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

الشركة NAXXUM : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

 ALISO CORP :  91 الشركة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

فياللي  عبدو  محلد  السيد 

 111 بقيلة  حصة   111  : أنص رى 

 رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)   NAXXUM الشركة 

ب ريس  ف لمي  9292  طريق   1-7

فرنس .

الشركة ALISO CORP عيوانه(ا) 

12 ش رع كليلي 6))75 ب ريس فرنس .

فياللي  عبدو  محلد  السيد 

أنص رى عيوانه(ا) 172 ش رع شوزي 

 7511 ب ريس فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

كوش ر  بيير  ب سك ل  السيد 

الجلهورية  ش رع  عيوانه(ا)    

11 61 سييليس فرنس 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 42845.

218I

MCG

شعبي فالم
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n°  , Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 41111،

MARRAKECH MAROC

شعبي فالم شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ري ض 

زيتون آد1د،  رب سيدي مو�سى، 

الرقم 114 - 41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 711

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 

املص  قة على :

ش نط ل   (8) السيد  تفويت 

اآتل عية  حصة   17.511 فالمون 

لف ئد8  حصة    6.611 أصل  من 

السيد (8) أمين  وبي ك  ميري بت ريخ 

1  نونبر 2122.

برون فرانسوا   (8) تفويت السيد 

حصة اآتل عية من أصل   17.511

 (8) السيد  لف ئد8  حصة    6.611

ج لد الط لبي بت ريخ 1  نونبر 2122.

ستيف  برون   (8) السيد  تفويت 

أصل  من  اآتل عية  حصة   811

 (8) السيد  لف ئد8  حصة    6.611

نونبر    1 أمين  وبي ك  ميري بت ريخ 

.2122

ستيف  برون   (8) السيد  تفويت 

أصل  من  اآتل عية  حصة   811

 (8) السيد  لف ئد8  حصة    6.611

ج لد الط لبي بت ريخ 1  نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142851.
219I

STE FIDUCONFIANCE

AYDO TRADE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ،  1111،

FES MAROC
AYDO TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : الط بق 
االر�سي زاوية 115/118 ش رع ابن 
هيثم امليطقة الصي عية سيدي 

ابراهيم ف س - 1111  ف س املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.54641

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 6)  آيبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   AYDO TRADE حل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
 118/115 زاوية  االر�سي  الط بق 
الصي عية  امليطقة  هيثم  ابن  ش رع 
سيدي ابراهيم ف س - 1111  ف س 
املغرب نتيجة لعدم مزاولة اي نش ط 

اقتص  ي للشركة.
و عين:

و  امييعي  امين  محلد  السيد(8) 
عيوانه(ا) 2 زنقة  رار ابن ازور الشقة 
ف س  الخيل  ملعب  هيد  اق مة   24
 (8) كلصفي  املغرب  ف س    1111

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي الط بق   2122 6)  آيبر  بت ريخ 
ابن  ش رع   118/115 زاوية  االر�سي 
سيدي  الصي عية  امليطقة  هيثم 
ابراهيم ف س - 1111  ف س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 91/122 5.

221I

MCG

شعبي فالم
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n°  , Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 41111،

MARRAKECH MAROC
شعبي فالم شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ري ض 

زيتون آد1د،  رب سيدي مو�سى، 
الرقم 114 - 41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 711
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تعيين   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

الط لبي ج لد كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142851.

221I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

JAM BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية ش رع محلد الخ مس و ش رع 
ابن كثير إق مة  وس م رس رقم 44 ، 

91111، طيجة املغرب
JAM BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد
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وعيوان مقره  اإلآتل عي بوليف ر  

بورآون, زنقة آعفر ابن حبيب, 

إق مة مشرق 2, الط بق ), رقم   - 

21141 الدارالبيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.55 5 9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 نونبر   16 في  املؤرخ 

املص  قة على :
(8) آليلة الزعري  تفويت السيد 

أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111

1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) مريم 

الوزاني بت ريخ 16 نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 6 8511.

222I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

TMU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 AVENUE MOHAMED V,

 IMMEUBLE 9, 1er ETAGE, APPT.

 N°14 AVENUE MOHAMED V,

 IMMEUBLE 9, 1er ETAGE, APPT.

N°14، 7 111، Dakhla MAROC

TMU شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 21 س حة 

ابو بكر الصد1ق، شقة رقم 8، 

اكدال - 11111 الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1646 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 1ونيو   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.TMU :  اإلقتض ء بلختصر تسليته
البرمجة،   : غرض الشركة بإ1ج ز 

جدم ت املعلومي ت
التج ر8 

اإلستيرا  و التصد1ر.
عيوان املقر االآتل عي : 21 س حة 
ابو بكر الصد1ق، شقة رقم 8، اكدال 

- 11111 الرب ط املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 : نبيل  علوي  صو�سي  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
نبيل  علوي  صو�سي  السيد 
حي   ،15 شقة   ،68 عل ر8  عيوانه(ا) 

الفتح 11111 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
نبيل  علوي  صو�سي  السيد 
حي   ،15 شقة   ،68 عل ر8  عيوانه(ا) 

الفتح 11111 الرب ط املغرب 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 19 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1178 1.
22 I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
SIDI DRISS

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 1  TANGER،

91111، TANGER MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE SIDI
DRISS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 14, ش رع 

موالي اسل عيل إق مة موالي 

اسل عيل الط بق الث لث رقم 9 - 

91111 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1   5 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 19  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 SOCIETE IMMOBILIERE SIDI

.DRISS

غرض الشركة بإ1ج ز : تهدف هده 

الشركة اس س  الى : 

- االنع ش العق ري بصفة ع مة 

- شراء, بي ء و تفويت كل العق رات 

السكيية, املهيية و اال ارية.

كل  ت سيس  في  املس هلة   -  

من  املش ركة  او  العق رية  الشرك ت 

هذا اليوع.

- اآراء عللي ت التقسيم و تجزئة 

االرا�سي.

- مق والت البي ء بجليع انواعه 

العللي ت  آليع  ع مة  بصفة   

التج رية, امل لية, الصي عية و العق رية 

التي تتعلق بصفة مب شر8 ب ملواضيع 

املش ر إليه  أعاله أو أي موضوع مش به 

له أو 1لكيه املس هلة في اليلو تحت 

أي نوع لحس ب الشركة الخ صة. 

 ,14  : االآتل عي  املقر  عيوان 

ش رع موالي اسل عيل إق مة موالي 

 -  9 رقم  الث لث  الط بق  اسل عيل 

91111 طيجة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 21  : السيد محلد ف ضل ق ش  

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة.

: 81 حصة  السيد8  ني  نه موش  

بقيلة 1.111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ق ش   ف ضل  محلد  السيد 

إق مة  عل ر  سيدي  ش رع  عيوانه(ا) 

ملوية الط بق الث من رقم 68, 91111 

طيجة املغرب.

عيوانه(ا)  نه موشة  السيد8  ني  

برانص ) إق مة علي  عل ر8 ب الط بق 

الث ني رقم 97 91111 طيجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  نه موشة  السيد8  ني  

برانص ) إق مة علي  عل ر8 ب الط بق 

الث ني رقم 97 91111 طيجة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261915.

224I

FIDUCIAIRE ENNOUR

TRANSPORT LAFIF
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 2 211، FQUIH

BEN SALAH MAROC

TRANSPORT LAFIF شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ا1ت 

الرا�سي تجزئة السب عي رقم 67 

الفقيه بن ص لح - 211 2 الفقيه 

بن ص لح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5215
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 19  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.TRANSPORT LAFIF

نقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

التي  السي رات  طريق  عن  البض ئع 

حلولته  املعتلد8 أكثر من 5) طًي  من 

والتصد1ر  اجل  االستيرا    / اليقل 

املدن وفيل  بين املدن.

ا1ت   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 67 رقم  السب عي  تجزئة  الرا�سي 

الفقيه بن ص لح - 211 2 الفقيه بن 

ص لح املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : رشيد  لفيف  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  رشيد  لفيف  السيد 

 62 الرقم   11 حي ا1ت بوكرين زنقة 

الفقيه بن  الفقيه بن ص لح 211 2 

ص لح املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  رشيد  لفيف  السيد 

 62 الرقم   11 حي ا1ت بوكرين زنقة 

الفقيه بن  الفقيه بن ص لح 211 2 

ص لح املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  بن ص لح  ب لفقيه  االبتدائية 

5)  آيبر 2122 تحت رقم 19 .

225I

H.T SMART

T3MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.T SMART
رقم 7 15 حي األمل جريبكة ، 

25111، جريبكة املغرب
T MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي موطية، 
7 15 حي األمل جريبكة - 25111 

جريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
811 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  1  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.T MAROC
ملون   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الحفالت، اشغ ل متيوعة.
موطية،   : عيوان املقر االآتل عي 
 25111  - جريبكة  األمل  حي   15 7

جريبكة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد8 اله م جزار : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد8 اله م جزار عيوانه(ا) شقة 
21 عل ر8 21 اق مة اليج ح ) املحيط 

لعي 1د8 سال 11111 سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد8 اله م جزار عيوانه(ا) شقة 
21 عل ر8 21 اق مة اليج ح ) املحيط 

لعي 1د8 سال 11111 سال املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخريبكة بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 648.

226I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اميكاروص
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 1  LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°15 ATLAS FES ،  1111، FES

MAROC
اميك روص شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي محل رقم 
12 تع ونية عزيز8 زواغة العلي  ف س 

- 1111  ف س املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.62767

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
التلل ني  علر   (8) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتل عية  حصة   511
511 حصة لف ئد8 السيد (8) محلد 

اليليري بت ريخ 9)  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5421/2122.

227I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

سيماف اوديت اي كون�سي
إعالن متعد  القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
81111، AGADIR MAROC

سيل ف او 1ت اي كون�سي »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 17 

عل ر8 25 تجزئة الزيتون تيكوين 

اك  1ر - 81111 اك  1ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 2149

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 28 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :11 رقم  قرار 

بن  السيد8  من  كل  تفويت  م 1لي: 

شركة  و  حصة   211 ف ظية  مب رك 

ليدل انفيست 811 حصة الى ف ئد8 

كشريك  اسل هيل  اوتشي ت  السيد 

آد1د وحيد ب لشركة 

على  1يص  الذي   :12 رقم  قرار 

م 1لي: استق لة السيد اوسوس موالي 

اوتشي ت  السيد  وتعيين  ا ريس 

اسل عيل كلسير آد1د للشركة

على  1يص  الذي  رقم  1:  قرار 

االس �سي  اليظ م  تحيين  م 1لي: 

للشركة

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

على  1يص  الذي   :11 رقم  بيد 

بن  السيد8  من  كل  تفويت  م 1لي: 

شركة  و  حصة   211 ف ظية  مب رك 

ليدل انفيست 811 حصة الى ف ئد8 

كشريك  اسل هيل  اوتشي ت  السيد 

آد1د وحيد ب لشركة 

على  1يص  الذي   :12 رقم  بيد 

م 1لي: استق لة السيد اوسوس موالي 

اوتشي ت  السيد  وتعيين  ا ريس 

اسل عيل كلسير آد1د للشركة

بيد رقم  1: الذي 1يص على م 1لي: 

تحيين اليظ م االس �سي للشركة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 9789)).

228I
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إئتل ني ت الدريوش

 Société SERROUSAM
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

إئتل ني ت الدريوش
ش رع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92111، العرائش املغرب

 Société SERROUSAM IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  االآتل عي رقم 241 
التجزئة الخضراء - 92111 العرائش 

املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.  51

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في )) نونبر 2122 تلت إض فة 
إلى نش ط الشركة  الت لية  األنشطة 

الح لي :
وزيوت  الوقو   وشراء  بيع 

التشحيم
استرا  وتصد1ر

التج ر8 بشكل ع م.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لعرائش بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 51 1.
229I

FIDELM

 SEED سييد توزيع ش ذ م م
DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

FIDELM
رقم 285 تجزئة  رعة ) ش رع محلد 
الخ مس زاكور8 ، 47911، زاكور8 

املغرب
 SEED سييد توزيع ش ذ م م

DISTRIBUTION SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي مركز 
ت مزموط اكدز زاكور8 - 47911 

زاكور8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 SEED م  م  ذ  ش  توزيع  سييد 

.DISTRIBUTION SARL
توزيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الحلوي ت بيصف التقسيط.
مركز   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 47911  - زاكور8  اكدز  ت مزموط 

زاكور8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد محلد أوعلي : 411 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
: 11  حصة  السيد أحلد أوعلي 

بقيلة 111  رهم للحصة.
  11  : السيد عبد الواحد أوعلي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  أوعلي  محلد  السيد 
زاكور8   47911 ت مزموط  مركز 

املغرب.
عيوانه(ا)  أوعلي  أحلد  السيد 
زاكور8   47911 ت مزموط  مركز 

املغرب.
أوعلي  الواحد  عبد  السيد 
 47911 ت مزموط  مركز  عيوانه(ا) 

زاكور8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  أوعلي  محلد  السيد 
مركز ت مزموط 47911 زاكور8 املغرب
عيوانه(ا)  أوعلي  أحلد  السيد 
مركز ت مزموط 47911 زاكور8 املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  االبتدائية بزاكور8 بت ريخ 

2122 تحت رقم 48 .
2 1I

زمرانية مكتب الدراس ت الحس بية و امل لية

بوان ديفيزيون
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة
زمرانية مكتب الدراس ت الحس بية 

و امل لية
4, زنقة الوطني ط بق ) شقة ) ، 

21181، الدارالبيض ء املغرب
بوان  1فيز1ون شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 9 اق مة 
آ ليس الط بق 4 شقة 7) زاوية 
ش رع لال 1 قوت وش رع العرع ر 
الدارالبيض ء - 21181 الدار 

البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.42217

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   (9 املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 بوان 
 111.111 رأسل له   مبلغ   1فيز1ون 
 9 اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
 (7 شقة   4 الط بق  آ ليس  اق مة 
زاوية ش رع لال 1 قوت وش رع العرع ر 
الدارالبيض ء - 21181 الدار البيض ء 
غي ب اي اعل ل   : املغرب نتيجة ل 

تج رية.
اق مة   9 و حد  مقر التصفية ب 
زاوية   (7 شقة   4 الط بق  آ ليس 
 - العرع ر  وش رع  1 قوت  لال  ش رع 

21181 الدار الببيض ء املغرب. 
و عين:

و  زمران  الد1ن  صالح  السيد(8) 
مريم  اق مة  كسكون   21 عيوانه(ا) 
املستشفي ت  2151  حي   9 شقة 
 (8) كلصفي  املغرب  البيض ء  الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 9 اق مة آ ليس 
لال  ش رع  زاوية   (7 شقة   4 الط بق 

1 قوت وش رع العرع ر الدارالبيض ء
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851826.
2 1I

Etude Me Lamrani Hassane Notaire

Sté Ramahael Sarl AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Etude Me Lamrani Hassane
Notaire

 FES Rue Abdelkrim Benjelloun
 Espace Marina Bureau 12 ،

1111 ، ف س املغرب
Sté Ramahael Sarl AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ف س 
طريق صفرو ش رع موالي رشيد 

مك تب الصف ء مكتب 28 - 1111  
ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
72695

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 أبريل   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Sté  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.Ramahael Sarl AU
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
ف س   : االآتل عي  املقر  عيوان 
رشيد  موالي  ش رع  صفرو  طريق 
  1111  -  28 مكتب  مك تب الصف ء 

ف س املغرب.
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أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

رشيد  محلد  اال ري�سي  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111  :

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

رشيد  محلد  اال ري�سي  السيد 

الرحل ن  ش رع عبد    67 عيوانه(ا) 

السق ط حي بدر طريق عين السلن 

1111  ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

رشيد  محلد  اال ري�سي  السيد 

الرحل ن  ش رع عبد    67 عيوانه(ا) 

السق ط حي بدر طريق عين السلن 

1111  ف س املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية بف س بت ريخ 25 م ي 2122 

تحت رقم 17 2.

2 2I

شركة فيدوسو

AIMA.YASS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

شركة فيدوسو

112 ش رع املوحد1ن الحسيلة ، 

2111 ، الحسيلة املغرب

AIMA.YASS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي مركز 

اس كن ت ركيست - 2111  

الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 15  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
AIMA. :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.YASS
غرض الشركة بإ1ج ز : مقهى

بيع املشروب ت 
تسيير العللي ت التج رية (مقهى).

مركز   : االآتل عي  املقر  عيوان 
اس كن ت ركيست - 2111  الحسيلة 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:
 511  : صد1ق  بوط بة  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد بوط بة محلد : 251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد بوط بة 1 سين : 251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  بوط بة صد1ق  السيد 
ع ئشة  ش رع  الزموري  الوه بي  حي 
طيجة   91111  29 رقم  املس فر 

املغرب.
عيوانه(ا)  محلد  بوط بة  السيد 
الداجلة  زنقة  الزموري  الوه بي  حي 

رقم 8) 91111 طيجة املغرب.
عيوانه(ا)  1 سين  بوط بة  السيد 
الداجلة  زنقة  الزموري  الوه بي  حي 

رقم 8) 91111 طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  محلد  بوط بة  السيد 
الداجلة  زنقة  الزموري  الوه بي  حي 

رقم 8) 91111 طيجة املغرب
عيوانه(ا)  1 سين  بوط بة  السيد 
الداجلة  زنقة  الزموري  الوه بي  حي 

رقم 8) 91111 طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  بت رآيست  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 6 .

2  I

KAMAR BENOUNA

OUI CHEF ش م م دات مساهم 
وحيد

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ،  4

21161، Casablanca MAROC

OUI CHEF ش م م  ات مس هم 

وحيد شركة ذات مسؤولية محدو 8 
ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 7 اق مة 
رامي زنقة سبتة الط بق الث ني 

مكتب رقم 8 - 21111 الدارالبيض ء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 8444 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

م  ش   OUI CHEF الوحيد  الشريك 

م  ات مس هم وحيد مبلغ رأسل له  

مقره   وعيوان  11.111  رهم 

اق مة رامي زنقة سبتة   7 اإلآتل عي 

الط بق الث ني مكتب رقم 8 - 21111 

الدارالبيض ء املغرب نتيجة ل : عدم 

الشغل.

اق مة   7 و حد  مقر التصفية ب 
رامي زنقة سبتة الط بق الث ني مكتب 
رقم 8 - 21111 الدارالبيض ء املغرب. 

و عين:

السيد(8) روش آورج و عيوانه(ا) 

 21111 سبتة  زنقة  رامي  اق مة   7

 (8) كلصفي  املغرب  الدارالبيض ء 

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 7 اق مة 
رامي زنقة سبتة الط بق الث ني مكتب 

رقم 8

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851526.
2 4I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MOR INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 AVENUE MOHAMED V,

 IMMEUBLE 9, 1er ETAGE, APPT.
 N°14 AVENUE MOHAMED V,

 IMMEUBLE 9, 1er ETAGE, APPT.
N°14، 7 111، Dakhla MAROC

MOR INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 21 س حة 

ابو بكر الصد1ق، شقة رقم 8، 
اكدال - 11111 الرب ط املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
164787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 1ونيو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MOR  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.INVEST
تأآير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

األ وات املية.
عيوان املقر االآتل عي : 21 س حة 
ابو بكر الصد1ق، شقة رقم 8، اكدال 

- 11111 الرب ط املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
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 1.111  : بصور  توفيق  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  بصور  توفيق  السيد 

الدار رقم 7)، عل ر8 2، اق مة موروند 

12151 الصخيرات املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  بصور  توفيق  السيد 

الدار رقم 7)، عل ر8 2، اق مة موروند 

12151 الصخيرات املغرب 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 11 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1271 1.

2 5I

SAGASUD

ZRIGA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

ش رع االمير موالي عبد هللا رقم  2 

 LAAYOUNE، 71111، العيون

LAAYOUNE املغرب

ZRIGA شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مشروع 

مد1ية الوف ق رقم 1649   العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

4416 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 5)  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
.ZRIGA :  اإلقتض ء بلختصر تسليته
م   كل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
تج ر8 ع مة،   ، 1تعلق بتج ر8 الثوب 

استرا  وتصد1ر....
مشروع   : عيوان املقر االآتل عي 
مد1ية الوف ق رقم 1649   العيون - 

71111 العيون املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد محلد افكو الداه : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محلد افكو الداه عيوانه(ا) 
 45 رقم   11 حي سيدي محلد زنقة 

العيون 71111 العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد افكو الداه عيوانه(ا) 
 45 رقم   11 حي سيدي محلد زنقة 

العيون 71111 العيون املغرب
حل    اهل  الغيالني  السيد 
حي   86 رقم  بومل ن  زنقة  عيوانه(ا) 
 71111 العيون   11 الرملة  جط 

العيون املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 571/2122 .
2 6I

CABINET RMILI&ASSOCIES

ESSENTIAL PROD
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 81 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
41111، MARRAKECH MAROC
ESSENTIAL PROD شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

عبد الكريم الخط بي زنقة حسن 
بن مب رك اق مة الخط بية عل ر8 ب 

الط بق االول رقم   آليز 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 1811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ESSENTIAL PROD
تهدف   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
الشركة في كل من املغرب والخ رج إلى:

البصري  السلعي  اإلنت ج   -
والسييل ئي والفني ؛

- التصوير ؛.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
حسن  زنقة  الخط بي  الكريم  عبد 
بن مب رك اق مة الخط بية عل ر8 ب 
 41111 آليز  رقم    االول  الط بق 

مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 Société GREET LEN الشركة 
111  رهم  بقيلة  حصة   : 411

للحصة.
  11  : واعد1دي  انس  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
بلعب س  ا1ت  الحسين  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة    11  :

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 Société GREET LEN الشركة 
)  رب ال�سي موح سيدي  عيوانه(ا) 

بنسليل ن 41111 مراكش املغرب.
عيوانه(ا)  واعد1دي  انس  السيد 
الف �سي  عالل  ش رع  نفيس  اق مة 

41111 مراكش املغرب.

بلعب س  ا1ت  الحسين  السيد 

رقم755   5 املح ميد  عيوانه(ا) 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  واعد1دي  انس  السيد 

الف �سي  عالل  ش رع  نفيس  اق مة 

41111 مراكش املغرب

 Jordan Jacques Lucien السيد 

تجزء8   1 8 عيوانه(ا)   ROGER

مراكش   41111 ت ركة   2 آوهر8 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142748.

2 7I

CABINET IBOUYEN

LES 4 CHENES
إعالن متعد  القرارات

 STE LES 4 CHENES SARL

شركة محدو 8 املسؤولية 

DISSOLUTION

اعالن عن الحل املسبق لشركة

 SARLللشركة الشرك ء  اآتلع 

في آلع استثي ئي   LES 4 CHENES

بت ريخ 12/12/2122 وقرروا م  1لي:

املسبق  والحل  التصفية   1-

للشركة.

-2 تحد1د مقر التصفية ب لعيوان 

الت لي: جليج طيجة بلوك A6 الط بق 

األر�سي-طيجة.

الوه ب  عبد  السيد  تعيين    -

طليح كلصفي للشركة

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  -4تم 

بطيجة  التج رية  ب ملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2122/12/21 1وم 

رقم  التج ري  السجل   261854

.91115

2 8I
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EL MARSA CONSEIL

R PARADISE

إعالن متعد  القرارات

EL MARSA CONSEIL

ش رع ا ريس االول رقم الدار  19 ، 

71111، العيون املغرب

R PARADISE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: واحة 

اليخيل مركز الدشير8 العيون - 

71111 العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 1565

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 

م 1لي: تفويت الحصص,تغيير الشكل 

الق نوني,تغيير املسير والتوقيع 

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير الشكل الق نوني من شركة ذات 

الشريك  ذات  محدو 8  املسؤولية 

املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

محدو 8 

على  1يص  الذي   :6-7 رقم  بيد 

بيع 511 حصة 1للكه  السيد  م 1لي: 

زين الع بد1ن 1رع ه السب عي لص لح 

السيد عثل ن 1رع ه السب عي

على  1يص  الذي  رقم  1:  بيد 

الى  يعهد  التسييروالتوقيع  م 1لي: 

السيد عثل ن 1رع ه السب عي 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لعيون بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 619/2122 .

2 9I

MARMARA.COM

MARMARA.COM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MARMARA.COM
 N° 27 RESIDENCE MAJORELLE

 LOTISSEMENT FADI
 ALLAH BD SEBTA ، 21111،

MOHAMMEDIA MAROC
MARMARA.COM شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 27 
إق مة م آوريل تجزئة فضل هللا 
ش رع سبتة - 21111 املحلد1ة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2984 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 MARMARA.COM الشريك الوحيد
مبلغ رأسل له  51.111  رهم وعيوان 
إق مة   27 رقم  اإلآتل عي  مقره  
ش رع  هللا  فضل  تجزئة  م آوريل 
املغرب  املحلد1ة   21111  - سبتة 

نتيجة ل : توقف نش ط الشركة.
رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 
فضل  تجزئة  م آوريل  إق مة   27
املحلد1ة   21111  - هللا ش رع سبتة 

املغرب. 
و عين:

مريم ابوي و عيوانه(ا)  السيد(8) 
 G بلوك  حي السالمة   مجلوعة 11 
رقم )) 21111 الدارالبيض ء املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2528.
241I

س-اطلس

OPTIC MERHABA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

س-اطلس
الط بق االول الحي اال اري ش رع 

الط ئف رقم 41 ، 111 2، بني مالل 
املغرب

OPTIC MERHABA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي الحي 
العصري زنقة 2 رقم )) بني مالل - 

111 2 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 517
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 OPTIC :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.MERHABA
غرض الشركة بإ1ج ز : - نظ راتي.

الحي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 - بني مالل   (( رقم   2 العصري زنقة 

111 2 بني مالل املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 511  : الحسين  لحجولي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 511  : بوصكي  نجلة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد لحجولي الحسين عيوانه(ا) 
عدي  بن  حسين  طه  ش رع   6 رقم 

111 2 بني مالل املغرب.
السيد8 نجلة بوصكي عيوانه(ا) 
حي االطلس بلوك  1 رقم 12 111 2 

بني مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحجولي الحسين عيوانه(ا) 

عدي  بن  حسين  طه  ش رع   6 رقم 

111 2 بني مالل املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ببني مالل بت ريخ 14  آيبر 

2122 تحت رقم 1264.

241I

 BEPOLYCO مكتب الدراس ت املتعد  االستش رات

ش م م

 STE LE JARDIN AUX

OISEAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نش ط الشركة

مكتب الدراس ت املتعد  

االستش رات BEPOLYCO ش م م

رقم 111 حي الحسني ش رع موالي 

رشيد ورزازات ، 45111، ورزازات 

املغرب

 STE LE JARDIN AUX OISEAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  االآتل عي  وار تبونت 

ترميكت ورزازات - 45111 ورزازات 

املغرب.

تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.9911

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير  9)  آيبر 2122  املؤرخ في 

نش ط الشركة من »فيدق« إلى »بيت 

للضي فة ».

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بورزازات بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 629.

242I
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EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

 SOCIETE ARF
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXPERTISE AUDIT AND

ACCOUNTANCY
رقم 21 زنقة محلد الكغ ط شقة 2 

ف س ، 1111 ، ف س املغرب

 SOCIETE ARF INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم )6) 

تجزئة ملي ء بنشقرون،  ك ن رقم 5، 

إق مة غيثة، بنسو 8 - 1111  ف س 

املفرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

74867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE ARF INVESTISSEMENT
مق ول   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
عيوان املقر االآتل عي : رقم )6) 

 ،5 بنشقرون،  ك ن رقم  تجزئة ملي ء 

إق مة غيثة، بنسو 8 - 1111  ف س 

املفرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : العرف وي  ج لد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ج لد العرف وي عيوانه(ا) 

7 شقة 11 زواغة  حي اليخيل عل ر8 

العلي  1111  ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ج لد العرف وي عيوانه(ا) 

7 شقة 11 زواغة  حي اليخيل عل ر8 

العلي  1111  ف س املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

14  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5226.

244I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كنطغول ديسك موشاغد
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 1  LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°15 ATLAS FES ،  1111، FES

MAROC

كيطغول  يسك موش غد شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 5 تجزئة 

بركة بنسو 8 ف س - 1111  ف س 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.45889

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في  1  آيبر 2122 تقرر حل 

شركة  موش غد  كيطغول  يسك 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

 5 اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 

  1111  - تجزئة بركة بنسو 8 ف س 

النه ئي  للقفل  نتيجة  املغرب  ف س 

للشركة.

و عين:

و  لعز  علي  موالي  السيد(8) 

عيوانه(ا)  وار بوعيبة مركز الفحص 

ف س    1111 الصخيرات  التقني 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بت ريخ  1  آيبر 2122 وفي 5 تجزئة 

ف س    1111  - ف س  بنسو 8  بركة 

املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5418/2122.

245I

SAFOMAR DU NORD

 TANJA NETTOYAGE
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تفويت حصص

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE POSTAL

 TANGER DRISSIA N°4519

 ، 91117، TANGER/NORD

MAROC

 TANJA NETTOYAGE SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي املجلع 

الحسني عل ر8 عدن ن رثم 42 - 

91111 طيجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.11 429

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 نونبر   22 في  املؤرخ 

املص  قة على :

تفويت السيد (8) سه م احطوطو 

أصل  من  اآتل عية  حصة   51

نوال   (8) السيد  لف ئد8  حصة   51

الس هلي بت ريخ 22 نونبر 2122.

اسل عيل   (8) السيد  تفويت 

من  اآتل عية  حصة   51 العوق ن 

 (8) السيد  لف ئد8  حصة   51 أصل 

نونبر   22 بت ريخ  البوزيدي  مريم 

.2122

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم  1428.

246I

SAGASUD

SOUI PECHE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
ش رع االمير موالي عبد هللا رقم  2 
 LAAYOUNE، 71111، العيون

LAAYOUNE املغرب
SOUI PECHE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

الراحة رقم 591 - 71111 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
44161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  1  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SOUI  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.PECHE
الصيد   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
ب لجللة  السلك  وتج ر8  البحري 
للبض ئع  الطرقي  اليقل  والتقسيط 
وتصد1ر  استيرا   ع مة  تج ر8 
مالحي  صي عي  تج ري  نش ط  كل 

وجدم تي.
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
العيون   71111  -  591 رقم  الراحة 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية سية.
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 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد سعيد ا1وب : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  ا1وب  سعيد  السيد 
 12 زنقة نونبر حي آي ن كولون   1 

46111 اسفي املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  ا1وب  سعيد  السيد 
 12 زنقة نونبر حي آي ن كولون   1 

46111 اسفي املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 566 .

247I

KAOUN

 SOUMBATI SOLUTION
AUTO

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC

 SOUMBATI SOLUTION AUTO

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي Aشقة رقم 
) آلط بق السفلي الراحة7 أسكجور 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SOUMBATI SOLUTION AUTO

صي نة   -  : غرض الشركة بإ1ج ز 

وتصليح املركب ت والسي رات

- قطع غي ر السي رات.

Aشقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الراحة7  السفلي  آلط بق   ( رقم 

مراكش   41111  - أسكجور مراكش 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 : سلب طي  املجيد  عبد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سلب طي  املجيد  عبد  السيد 

رقم  بدر  تجزئة  أسكجور  عيوانه(ا) 

82 مراكش 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

سلب طي  املجيد  عبد  السيد 

رقم  بدر  تجزئة  أسكجور  عيوانه(ا) 

82 مراكش 41111 مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية بلراكش بت ريخ - تحت رقم -

248I

L’ESPADON CONSERVE

L'ESPADON CONSERVE
إعالن متعد  القرارات

L›ESPADON CONSERVE

 84rue El Bakri ، 21111،-82

CASABLANCA MAROC

L›ESPADON CONSERVE »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 

الرئيس بك ي الحي الصي عي - 

81111 أكد1ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.8929

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 

م 1لي: : قررت الجلعية الع مة ، بعد 

املشرفة  اإل ار8  تقرير  الى  اإلستل ع 

امليتهیة  للسية  امل لیة  البی ن ت  على 

في 1/14/2122  املوافقة على تقریر 

اإل ار8 وكذلك البی ن ت امل لیة للسية 

امليتهیة في 1/14/2122  والتي تظهر 

 659814. 7 ب  یقدر  ص فی   ربح  

الع م  الجلع  یعطي   رهم.وب لت لي 

التفریغ  الحس ب ت  ملدقق  و  لإل ار8 

النه ئي الرآعة فیه ملهلتهل   الك مل، 

في السية امل ضیة

على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 

بي ء  الع مة  الجلعية  قررت  م 1لي: 

على اقتراح من اإل ار8 تخصيص ربح 

 659814. 7 السية و قد بلغ  رهم 

اإلحتي طي  الت لي:  اليحو  على 

) 5%من الدجل الص في في  الق نوني 

امل ل:-11.11 رأس  21من   % حدو  

امل ضیة  للسيوات  املحتجز8  األرب ح 

-األرب ح املدفوعة:   1 46 7175.29:

الحس ب:  في  املرحل  -1.11الرصيد 

1ذكر  -5296989.66 1نقط أجرى: 

أي  إآراء  1تم  لم  أنه  الع م  الجلع 

توزيع جالل السيوات الثالثة امل ضية

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   11 بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 94 119.

249I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اوطو اكول دومين
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 1  LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°15 ATLAS FES ،  1111، FES

MAROC
اوطو اكول  ومين »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 

17 تجزئة العلران الضوي ت سبع 
روا�سي ف س - 1151  ف س املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.58 2 
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 1  نونبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :11 رقم  قرار 
ب ع  لقد   : حصص  تفويت  م 1لي: 
 511 م لكي  الرحل ن  عبد  السيد 

حصة لف ئد8 السيد محلد بجو 
على  1يص  الذي   :12 رقم  قرار 
م 1لي: استق لة املسير8 السيد8 سي ء 
السيد  آد1د  مسير  تعيين  و  حلري 

محلد بجو 
على  1يص  الذي  رقم  1:  قرار 
م 1لي: تغيير الشكل الق نوني للشركة 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  الى  الوحيد  للشريك 

مسؤولية محدو 8 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :11 رقم  بيد 

م 1لي: تغيير الشكل الق نوني 
1يص  الذي   :17 و   16 رقم  بيد 
على م 1لي: قبول شريك آد1د السيد 

محلد بجو ب511 حصة 
على  1يص  الذي  رقم  1:  بيد 
م 1لي: تعيين السيد محلد بجو مسير 

للشركة 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 1/2122 54.
251I
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CABINET RMILI&ASSOCIES

 MIAA Courtage
Développement
إعالن متعد  القرارات

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 81 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
41111، MARRAKECH MAROC

 MIAA Courtage Développement
»شركة ذات املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: مكتب 
ب لط بق الخ مس مركز االعل ل 

س ر8 يعقوب امليصور آليز 41111 
مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.85219
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
جلسين  ميح  الوحيد  املس هم  قرر 
السيد زوآه   لص لح  سهًل    (51(

 Arnold, Nono, Charles PANOU
ب لحصص  1قبل  الجد1د  الشريك   ،
على  ويوقع  ب لتبرع  له  املخصصة 
قبوله.كم  لتجسيد  الح لي  املحضر 
للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير  تم 
من شركة  ات الشريك الوحيد الى 

شركة  ات املسوولية املحدو 8
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
 Arnold, Nono, م 1لي: تعيين السيد
كلسير مش رك   ،  Charles PANOU
مع التوقيع امليفصل إللزام الشركة 

ب لعللي ت و لك لفتر8 غير محدو 8 
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
للشركةاالى  االآتل عي  املقر  تغيير 
ب لط بق  الح لي.مكتب  العيوان 
الخ مس مركز االعل ل س ر8 يعقوب 

امليصور آليز مراكش
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
من   14 و  الفصول1-4-6-8  تحيين 

اليظ م االس �سي للشركة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 4188 و 818 1.
251I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

VISION-PUB&PRINT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°1 8 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26111، SETTAT MAROC
VISION-PUB&PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الوف ق 2 
زنقة 41 الرقم 48 االلفة - 21221 

الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5 6 11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 م رس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.VISION-PUB&PRINT
 , االعالن   : غرض الشركة بإ1ج ز 

آليع اعل ل الطب عة.......
عيوان املقر االآتل عي : الوف ق 2 
 21221  - االلفة   48 الرقم   41 زنقة 

الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : هش م  واآب  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  هش م  واآب  السيد 
االلفة   52 رقم   41 زنقة   2 الوف ق 

21221 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  هش م  واآب  السيد 
االلفة   52 رقم   41 زنقة   2 الوف ق 

21221 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (5 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

م رس 2122 تحت رقم 9752.

252I

CAJF CO

LOVE GIRL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 21111، 1 

casablanca maroc
LOVE GIRL شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة رقم 
  ا1ت ورير - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.19447

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
مبلغ   LOVE GIRL الوحيد  الشريك 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
ا1ت  رقم    زنقة  اإلآتل عي  مقره  
ورير - 21111 الدار البيض ء املغرب 

نتيجة ل : حل مبكر للشركة.
و حد  مقر التصفية ب زنقة رقم 
الدار البيض ء   21111 - ا1ت ورير    

املغرب. 

و عين:
و  روغي   عز 1ن  السيد(8) 
وازيس  شيل   (( زنقة  عيوانه(ا) 
املغرب  البيض ء  الدار   21111

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 7 8518.

25 I

FIDUCOMPTA

OIL ELMALEH
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPTA
الرقم  1 ش رع الحرية مكتب 11 
املد1ية الجد1د8 اسفي ، 46111، 

اسفي املغرب
OIL ELMALEH شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الطريق 
الجهوية رقم 11   وار امل لح 

ملع ش ت اسفي - 46111 اسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 OIL  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ELMALEH
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إنش ء   -  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

محط ت  آليع  وإ ار8  وتشغيل 

وزيوت  املحروق ت  وتوزيع  الخدمة 

امليتج ت  من  وغيره   التشحيم 

البترولية.

آليع  وإ ار8  وتشغيل  إنش ء   -

مط عم القهو8 والك فيتر1 ت وأنشطة 

التلوين األجرى.

- تقد1م الخدم ت..

الطريق   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الجهوية رقم 11   وار امل لح ملع ش ت 

اسفي - 46111 اسفي املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : املسقي  الته مي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  املسقي  الته مي  السيد 

 217 محج ق س رقم   2 حي الرآ ء 

21111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  املسقي  الته مي  السيد 

 217 محج ق س رقم   2 حي الرآ ء 

21111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

16  آيبر  بت ريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم -.

254I

CRB CONSEIL

 PGS INTERNATIONAL

 MORROCCO-Succursale

 de la société PETROGAS

SYSTEME SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

CRB CONSEIL

حي الهي ء ش رع ابن سيي  رقم 214 ، 

21281، الدار البيض ء املغرب

 PGS INTERNATIONAL

 MORROCCO-Succursale de la

 société PETROGAS SYSTEME

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي  1 ملر 

االبط ل شقة رقم 4 اكدال-الرب ط - 

25211 الرب ط املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تحويل  1ي 1ر 2121  املؤرخ في 28 

للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

 4 رقم  شقة  االبط ل  ملر   1 « من 

الرب ط   25211  - اكدال-الرب ط 

فيكتوري    ( »زنيد ب رك  إلى  املغرب« 

شقة  االرز  عل ر8  بوسكور8  سيتي 

رقم 4 الدار البيض ء - 21111 الدار 

البيض ء املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 19 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1ونيو 2122 تحت رقم 5 8271.

255I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

سانتي تورز
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

81111، AGADIR MAROC

س نتي تورز شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 12 

الط بق االول عل ر8 25 تجزئة 

الزيتون تيكوين اك  1ر - 81111 

اك  1ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5 91 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  2  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
س نتي   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

تورز.
االنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 

العق ري
االنع ش السي حي.

رقم   : االآتل عي  املقر  عيوان 
تجزئة   25 عل ر8  االول  الط بق   12
 81111  - اك  1ر  تيكوين  الزيتون 

اك  1ر املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : انطونيو  بيفون   السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  انطونيو  بيفون   السيد 
بولوني    41121 ا1ط لي   بولوني  

ا1ط لي .
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  انطونيو  بيفون   السيد 
بولوني    41121 ا1ط لي   بولوني  

ا1ط لي 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119784.

256I

THALAL CONSULTANTS

ALLINPACK
إعالن متعد  القرارات

THALAL CONSULTANTS
 N° 2  RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC

ALLINPACK »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: 217-
) الحد1قة الصي عية بسيدي 
بوعثل ن البقعة ) و 2 سيدي 

بوعثل ن سيدي بوعثل ن  1  4 
بن آرير املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 569
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 28 نونبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

املسير:  املد1ر  استق لة  رقم  قرار 
الجلع  قرر  م 1لي:  على  1يص  الذي 
الع م امليعقد 1وم 28 نونبر 2122 في 
مراكش: بقبول استق لة املد1ر املسير 
 12 احلد امليجرا و تغيير البيد رقم 

ليظ م االس �سي لشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم البيد رقم 12: الذي 1يص 
الخليري  سعد  السيد  م 1لي:  على 
غير  ملد8  الشركة  ا ار8  1ضلن 
و لد1ه التوقيع االآتل عي  محدو 8، 

و املصرفي 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب بن آرير بت ريخ 12  آيبر 

2122 تحت رقم 456.
257I

IMP SAHARA

IMP SAHARA
إعالن متعد  القرارات

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 14 رقم ) 
مكرر العيون، 71111، العيون 

املغرب
IMP SAHARA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: حي 

موالي رشيد بلوك 14 رقم 11 مكرر 
71111 العيون املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
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.  617
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 22  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :11 رقم  قرار 
الح ملة  ب هي  ف لة  الشريك  م 1لي: 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 
تحويل  و  ببيع  ق مت   SH18286 
االنسة  الى  اآتل عية  حصة   511
رقم  الوطيية  بط قته   لكوارى  حي 8 
آليع  تحت  و لك   SH184691

الضل ن ت الق نونية.
على  1يص  الذي   :12 رقم  قرار 
لكوارا  حي 8  االنسة  اض فة  م 1لي: 
 SH184691 رقم  الوطيية  بط قته  

كلسير8 اجرى للشركة 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :16 رقم  بيد 
 111 الشركة111  راسل ل  م 1لي: 
لكوارا  حي 8  ك التي  مقسلة   رهم 
 111 51  رهم و ب هي الحبيب   111

51  رهم
على  1يص  الذي   :17 رقم  بيد 
 511 ل  لكوارا  حي 8  تللك  م 1لي: 
حصة اآتل عية و ب هي الحبيب 511 

حصة اآتل عية
على  1يص  الذي   :(( رقم  بيد 
لكوارا  حي 8  االنسة  اض فة  م 1لي: 
 SH184691 رقم  الوطيية  بط قته  

كلسير8 اجرى للشركة 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لعيون بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 619/2122 .
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THE RIGHT POINT

WFS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
   BUREAU N° 5 ، 21111،

CASABLANCA MAROC
WFS MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

بوركون زنقة آعفر ابن حبيب إق مة 
املشرق 2 الط بق االول رقم   - 
21111 الدار البيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 7 415
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2121 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

املص  قة على :
بن  مهدي   (8) السيد  تفويت 
من  اآتل عية  حصة   4.511 غربية 
السيد  لف ئد8  حصة   4.511 أصل 
 WORLD FREIGHT SERVICES  (8)
بت ريخ   (TUNISIE (WFS TUNISIE

12 أكتوبر 2121.
تفويت السيد (8) محلد ر�سى بن 
من  اآتل عية  حصة   1.511 غربية 
السيد  لف ئد8  حصة   1.511 أصل 
 WORLD FREIGHT SERVICES  (8)
بت ريخ   (TUNISIE (WFS TUNISIE

12 أكتوبر 2121.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (5 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2 419.
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE RIF LAND TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO  4 ،  2111، AL HOCEIMA

MAROC
 STE RIF LAND TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 
تغ نلين الحسيلة - 2111  

الحسيلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.RIF LAND TRAVAUX SARL
البي ء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
و  التشجير  املخ لفة،  األعل ل  و 

التيظيف.
حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
  2111  - الحسيلة  تغ نلين 

الحسيلة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
حصة   511  : السيد أ1وب امي ح 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد صد1ق امي ح : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
بقيلة   511  : السيد أ1وب امي ح 

111  رهم.
السيد صد1ق امي ح : 511 بقيلة 

111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  امي ح  أ1وب  السيد 
 وار امزيبن روا ي الحسيلة 2111  

الحسيلة املغرب.
عيوانه(ا)  امي ح  صد1ق  السيد 
 وار امزيبن روا ي الحسيلة 2111  

الحسلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  امي ح  أ1وب  السيد 
 وار امزيبن روا ي الحسيلة 2111  

الحسيلة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
تحت   - بت ريخ  ب لحسيلة  االبتدائية 

رقم -.
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شركة الحسيلة لالستش رات ش.م.م

 SOCIETE ALUMINIUM
 ZAWIYA AIT YOUSSEF OU

)ALI SARL (A.U
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيلة لالستش رات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN،  2251، AL

HOCEIMA املغرب
 SOCIETE ALUMINIUM ZAWIYA

 AIT YOUSSEF OU ALI SARL
A.U)) شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 14 حي 
لوكوس امزورن الحسيلة املغرب 

2111  الحسيلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 5)  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 SOCIETE ALUMINIUM ZAWIYA
 AIT YOUSSEF OU ALI SARL

.((A.U
: مق ول في  غرض الشركة بإ1ج ز 

االلومينيوم و اليج ر8.
حي   14  : االآتل عي  املقر  عيوان 
املغرب  الحسيلة  امزورن  لوكوس 

2111  الحسيلة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 2122 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
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 SOCIETE ALUMINIUM الشركة
 ZAWIYA AIT YOUSSEF OU ALI
حصة بقيلة   SARL (A.U) : 1.111

111  رهم للحصة.
السيد عبد الغفوراملرابط : 1111 

بقيلة 111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الغفوراملرابط  عبد  السيد 
ا1ت  لوط   اف سي   عيوانه(ا)  وار 
  2111 الحسيلة  علي  و  1وسف 

الحسيلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغفوراملرابط  عبد  السيد 
ا1ت  لوط   اف سي   عيوانه(ا)  وار 
  2111 الحسيلة  علي  و  1وسف 

الحسيلة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  ب لحسيلة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1162.
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ORAJNORTH

أوراجنورت
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORAJNORTH
 LT 976 QUA CHOUIKRICH

 EXT B RDC GZENAYA , Tanger ،
91111، TANGER MAROC

أوراآيورت شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 976 
حي شويقريش ب سفلي آزن 1ة - 

91111 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1  119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

أوراآيورت.

الصي نة   : غرض الشركة بإ1ج ز 

والتوريد الصي عي.

تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

976 حي شويقريش ب سفلي آزن 1ة 

- 91111 طيجة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  غفولي  محلد  السيد 

حي البرانص2 اق مة البست ن رقم 99 

91111 طيجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  غفولي  محلد  السيد 

حي البرانص2 اق مة البست ن رقم 99 

91111 طيجة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 14 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

رقم  تحت   2122  آيبر 

.416111221 5581
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Betaclic Call Sarl AU

BETACLIC CALL SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

Betaclic Call

 Angle BD ALLAL IBN

 ABDELLAH T RUE ANQARA 6

   EME ETAGE LOT. IRIS, RUE

 SABOU   N 15، 61111، OUJDA

Maroc

BETACLIC CALL SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي بزاوية 

ش رع عالل ابن عبد هللا و زنقة أنقر8 
رقم 6 الط بق   - 61111 وآد8 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

41   
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.BETACLIC CALL SARL AU
 Centre  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

d’appel
 Centre de formation

 Services web, référencement
.et mailing

بزاوية   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ش رع عالل ابن عبد هللا و زنقة أنقر8 
وآد8   61111  - الط بق     6 رقم 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 91.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  مسك لي  أمين  السيد 
 (5 رقم  إ1ريس زنقة سبو    تجزئة 

61111 وآد8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  مسك لي  أمين  السيد 
 (5 رقم  إ1ريس زنقة سبو    تجزئة 

61111 وآد8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 5 8 .

26 I

PACIFIC ACCESSOIRES AUTOS

STOP NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

PACIFIC ACCESSOIRES AUTOS
14، زنقة 5، إق مة الورو ، 

 RUE JAAFAR 14 أوال  ط لب، ا
 IBN HABIBE ETG 5 APPT

 ،19 BOURGOGNE، 21241
لدارالبيض ء املغرب

STOP NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 2  زنقة 
) متجر 42 حي موالي عبد هللا - 
21471 الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2118567
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 1   آيبر 2121 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ   STOP NEGOCE
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
 42 متجر   ( زنقة    2 اإلآتل عي 
الدار   21471  - حي موالي عبد هللا 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء 

تحقيق االهداف.
زنقة  و حد  مقر التصفية ب 2  
 - هللا  عبد  موالي  حي   42 متجر   (

21471 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

و  غوتي  الد1ن  نور  السيد(8) 
عيوانه(ا) حي االسر8 زنقة  1 رقم 5) 
عين الشق 21471 الدار البيض ء 2  
) متجر 42 حي موالي عبد هللا  زنقة 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (8 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

أبريل 2122 تحت رقم 821617.

264I
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نوف في

نوفافي

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

نوف في

املحل الك ئن ب لط بق األر�سي رقم 

8 الحي الصي عي عين الشقف ، 

6122 ، ف س املغرب

نوف في شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : املحل 

الك ئن ب لط بق األر�سي رقم 8 الحي 

الصي عي عين الشقف - 6122  

ف س املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.6761 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  نوف في  حل 

 91.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 

اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 

 8 املحل الك ئن ب لط بق األر�سي رقم 

الحي الصي عي عين الشقف - 6122  

ف س املغرب نتيجة الليت ئج السلبية 

طوال مد8 اشتغ ل الشركة.

و عين:

و  السب عي  حلز8  السيد(8) 

زنقة هبري تجزئة   21 رقم  عيوانه(ا) 

  1151 الغرفة طريق عين الشقف 

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

املحل  وفي   2122 12  آيبر  بت ريخ 

الحي   8 الك ئن ب لط بق األر�سي رقم 

  6122  - الشقف  عين  الصي عي 

ف س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5461/122.
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LE LEGALISTE

JANNA LIFE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 21111، CASABLANCA

MAROC

JANNA LIFE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 11 زنقة 

الحرية الط بق   رقم 5 - 21111 

الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

564971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 11  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.JANNA LIFE

تقد1م   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الصحة  مراكز  إط ر  في  جدم ت 

والتجليل؛

الجسم  وعالآ ت  الحل م ت 

االجرى؛

بيع  شراء،  تصد1ر،  استيرا ، 

الصحة،  ومعدات  ميتج ت  وتوزيع 

التجليل والتغذ1ة؛

تدريب األفرا  والشرك ت،

املعدات  وتوزيع  بيع  استيرا ، 

واملالبس الري ضية؛

الحفالت  وتسيير  تيظيم 

واملهرآ ن ت... ،

التلثيل التج ري املتعلق ب لهدف؛

له   أو  الري ضية  األنشطة  آليع 

عالقة ب لري ضة؛

االستش ر8، اليص ئح والتكوين.

زنقة   11  : عيوان املقر االآتل عي 

 21111  -  5 رقم  الط بق    الحرية 

الدار البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : بلغ زي  آه ن  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  بلغ زي  آه ن  السيد8 

.- - - -

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  بلغ زي  آه ن  السيد8 

- - - -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 15 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.

266I

LE LEGALISTE

BRILLANT MOROCCO
إعالن متعد  القرارات

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 21111، CASABLANCA

MAROC

BRILLANT MOROCCO »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 114، 

ش رع محلد آو ار، الحي الصي عي 

حي موالي رشيد - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.516941

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
الشركة  مقر  نقل   -  ( رقم  قرار 
مقر  نقل  م 1لي:  على  1يص  الذي   :
ش رع محلد   ،114 رقم  الشركة الى: 
موالي  حي  الصي عي  الحي  آو ار، 
 11 من   

ً
بدال البيض ء،  الدار  رشيد، 

ش رع الحرية الط بق   املكتب 5 الدار 
البيض ء.

ث ني  مسير  تعيين   -  2 رقم  قرار 
للشركة: الذي 1يص على م 1لي: تعيين 
مع  (السيد ج لد س ري)  ث ني  مسير 

تعد1ل الق نون األس �سي للشركة.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم -: الذي 1يص على م 1لي: -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 42791.

267I

LE LEGALISTE

S’LAAM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع ت بع لشركة تج رية 1وآد 

مقره  االآتل عي ب ملغرب

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 21111، CASABLANCA
MAROC

S’LAAM »شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: 8 9 ش رع 
القدس ، حي م ندارون  ، عين االشق 

- 21111 الدار البيض ء املغرب.
»إغالق فرع ت بع لشركة تج رية 
1وآد مقره  االآتل عي ب ملغرب«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.414197
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بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تقرر   2122 غشت  في  2  املؤرخ 
 S’LAAM لشركة  ت بع  فرع  إغالق 
 S’LAAM BOUSKOURA تسليته 
في  عيوانه  والك ئن   SUCCURSALE
 21111  - مرآ ن تيكيوين بوسكور8 

الدار البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 42789.
268I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

STEIN HAUSES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل الشكل الق نوني للشركة
 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية ش رع محلد الخ مس و ش رع 

ابن كثير إق مة  وس م رس رقم 44 ، 
91111، طيجة املغرب

STEIN HAUSES شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  االآتل عي: موطية 
لدى إ1زي  وم بيزنس سيتر 8 زنقة 

الكيدي إق مة س نت  كالرا 2 الط بق 
7 رقم 7) - 91111 طيجة.

تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

125 5
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 22 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8« إلى »شركة 

مدنية عق رية«
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261912
269I

بوك ريف

بوك ريف
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بوك ريف

2 ترنسبرس ل زنقة طيجة ) ، 
62111، الي ضور املغرب

بوك ريف شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 2 

ترنسبرس ل زنقة طيجة ) - 62111 

الي ضور املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

(98((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2121 فبرا1ر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

بوك   : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

ريف.

كراء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.

 2  : االآتل عي  املقر  عيوان 

 62111  -  ( ترنسبرس ل زنقة طيجة 

الي ضور املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : بوكريع  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  بوكريع  محلد  السيد 

ش رع طيجة رقم 7) 62111 الي ضور 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  محلد  بوكريع  السيد 

ش رع طيجة رقم 7) 62111 الي ضور 

املغرب 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 6) م رس 

2121 تحت رقم 51 .

271I

وين إكسبير

ALK FINANCE
إعالن متعد  القرارات

وين إكسبير

25 زنقة عبد الكريم الد1وري الدار 

البيض ء، 21111، الدار البيض ء 

املغرب

ALK FINANCE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: 47 

ش رع لال1 قوت الط بق 5 - 21211 

الدارالبيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.489659

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 1  نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

أسهم  ملكية  نقل  على  املص  قة 

السيد  لف ئد8  كت ني  علي  السيد 

محلد امين لحلو 

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

أسهم  ملكية  نقل  على  املص  قة 

السيد  لف ئد8  كت ني  علي  السيد 

املهدي علمي 

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

كت ني  علي  السيد  وابراء  استق لة 

كلد1ر مش رك في الشركة.تغيير اسم 

الشركة.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

التعد1الت املتعلقة ب ليظ م االس �سي

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851524.

271I

شركة فيدوسو

RifTribe Training
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو

112 ش رع املوحد1ن الحسيلة ، 

2111 ، الحسيلة املغرب

RifTribe Training شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

ثيغ نيلين الحسيلة - 2111  

الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.RifTribe Training

ق عة   -  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الري ضة 

- مف وض.

حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 

  2111  - الحسيلة  ثيغ نيلين 

الحسيلة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 ROBERT ALLEN GREER السيد

JR : 1.111 حصة بقيلة 111  رهم 

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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 ROBERT ALLEN GREER السيد
االب م   االب م   652   عيوانه(ا)   JR

الوال1 ت املتحد8 االمريكية.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ROBERT ALLEN GREER السيد
االب م   االب م   652   عيوانه(ا)   JR

الوال1 ت املتحد8 االمريكية
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  ب لحسيلة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 55)).
272I

PRESTIGE BUILDING SUPPLIES

 PRESTIGE BUILDING
SUPPLIES

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRESTIGE BUILDING SUPPLIES
 N 1  4EME ETAGE N 5 LOT

 BELAIRE BENSOUDA ،  11 1،
Fes maroc

 PRESTIGE BUILDING SUPPLIES
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي محل رقم 
8)  وار اوال  معال عين شقف ف س. 

- 1 11  ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
74881

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
.PRESTIGE BUILDING SUPPLIES

بيع موا    : غرض الشركة بإ1ج ز 
البي ء

ـ االشغ ل الع مة البي ء

ـ تج ر8.

عيوان املقر االآتل عي : محل رقم 

8)  وار اوال  معال عين شقف ف س. 

- 1 11  ف س املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : الحر�سي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محلد الحر�سي عيوانه(ا) 

9) اق مة الزهراء عل ر8 ب 4 املسير8 

ف س 1 11  ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الحر�سي عيوانه(ا) 

9) اق مة الزهراء عل ر8 ب 4 املسير8 

ف س 1 11  ف س املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

5)  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 6915/2122.

27 I

INSY Consulting

MAROC SNAPS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

INSY Consulting

 Cloud business centre, rue des  

 villas, immeuble khilaji, galerie

 rez de chaussée ، 2881 ،

Mohammedia املغرب

MAROC SNAPS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي )6 

AVENUE LALLA YACOUT ، زاوية 

مصطفى مع ني ، الط بق الث ني ، 
رقم 62 ، الدار البيض ء - 21111 

الدار البيض ء املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

48151 

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2121 نونبر   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MAROC SNAPS

غرض الشركة بإ1ج ز : استيرا  / 

تصد1ر ، ت آر توريد املنسوآ ت ،.

 6(  : االآتل عي  املقر  عيوان 

زاوية   ،  AVENUE LALLA YACOUT

مصطفى مع ني ، الط بق الث ني ، رقم 

الدار   21111  - الدار البيض ء   ،  62

البيض ء املللكة املغربية.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد8 مصطفى رشداني : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

رشداني  مصطفى  السيد 

 ،  (( رقم   ، م ري   عيوانه(ا)  وار 

البيض ء  الدار   21111 بيرنو�سي 

املللكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

رشداني  مصطفى  السيد 

 ،  (( رقم   ، م ري   عيوانه(ا)  وار 

البيض ء  الدار   21111 بيرنو�سي 

املللكة املغربية

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2121 تحت رقم 754698.

274I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

TARGET ELEC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°1 8 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26111، SETTAT MAROC
TARGET ELEC شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  2 ش رع 
عقبة ابن ن فع الطبق   الرقم 5 حي 
املحلدي - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.42 45 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 27 شتيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
ش رع عقبة ابن ن فع الطبق     2 «
الرقم 5 حي املحلدي - 21111 الدار 
البيض ء املغرب« إلى »144 ش رع ابن 
ت شفين املحل رقم ) اق مة 1 قوت 2 - 

21111 الدار البيض ء املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 11 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 6252 .

275I

MATAHRI ABDERRAHIM

TALBI VOITURE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
115 زنقة وليلي حي السالم برك ن ، 

11  6، برك ن املغرب
TALBI VOITURE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد
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وعيوان مقره  اإلآتل عي زاوية ش رع 
االهرام وزنقة سيدي محلد الط بق 
االول رقم الشقة ) - 11  6 برك ن 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
885 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TALBI  : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.VOITURE
كراء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السي رات.
زاوية   : االآتل عي  املقر  عيوان 
محلد  سيدي  وزنقة  االهرام  ش رع 
الط بق االول رقم الشقة ) - 11  6 

برك ن املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد ط لبي عبدالصل   : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عبدالصل    ط لبي  السيد 
عيوانه(ا) حي موالي 1وسف راس امل  

62612 الي ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اآرطي 1وسف عيوانه(ا) 
 62612 امل   حي موالي 1وسف راس 

الي ظور املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 22/ 69.

276I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 SOCIETE TOURISTIQUE DE

 GESTION ET DE PROMOTION

” SOTOGEP“ SARL

إعالن متعد  القرارات

CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 81 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

41111، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE TOURISTIQUE DE

 GESTION ET DE PROMOTION

SOTOGEP“ SARL ” »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: الرميلة 

)زنقة الجبل االجضر املد1ية 41111 

مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.7969

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 6) 1ونيو 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

االستث ءي  الع م  الجلع  بقت�سى 

بلقت�سى  للشركة  فرع  ء  انش   تقرر 

15و22  بت ريخ  املبرم  البيع  عقد 

اليكيير  السيد   : بين   (999 اكتوبر 

,السيد اليكير عبد الرزاق  مصطفى 

و شركة سوطوآيب لالصل التج ري 

ش رع   27 الت لي  ب لعيوان  املتواآد 

ف طلة الزهراء الرميلة مراكش.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

بي  ءا على هدا التعد1ل لم 1طرء اي 

تغييرعلى اليظ م االس �سي للشركة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

1ونيو    1 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 7219.

277I

healthy construction

Healthy construction
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

healthy construction

 massira 2 c no 41 marrakech

 massira 2 c no 41 marrakech،

41141، marrakech maroc

Healthy construction شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم96) 

عين سليم اليخيل مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.Healthy construction

غرض الشركة بإ1ج ز : البي ء.
رقم96)   : عيوان املقر االآتل عي 

عين سليم اليخيل مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الطو�سي عيوانه(ا)  السيد زكري ء 

 41 رقم  حرف س  املسير2  مراكش 

41141 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الطو�سي عيوانه(ا)  السيد زكري ء 

 41 حرف س رقم   2 مراكش مسير8 

41141 مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

15  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142141.

278I

LEADER FIN

ACTIF TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

LEADER FIN
زنقة شوف لي بي ر  اإلق مة ف لروس« 

E« الط بق الث ني املكتب 12 الدار 

بيض ء، 21511، الدار بيض ء املغرب

ACTIF TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

بورآون زنقة ركراك  إق مة 

الكورنيش الشقة ) الط بق السفلي 

بي 1ة 2 - 1111 الدار البيض ء 

املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 56165

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2122 نونبر   (5 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

»211.111  رهم« أي من »111.111 

عن  »11.111   رهم«  إلى   رهم« 

إ م ج احتي طي أو أرب ح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس امل ل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 26 11851.

279I

BAKHADDA RACHID

JNAN LAHNA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAKHADDA RACHID

 APPT NO 8 1ER ETAGE IMM

 A  BOUSTANE A4 OUISLANE ،

51145، MEKNES MAROC
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JNAN LAHNA شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 

 COOPERATIVE HAMDOUCHIA
 COMMUNE AIT WAYKHLIFAN

EL HAJEB - 51111 الح آب 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
57889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 JNAN  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.LAHNA
تسيير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

ضيعة فالحية.
 : االآتل عي  املقر  عيوان 
 COOPERATIVE HAMDOUCHIA
 COMMUNE AIT WAYKHLIFAN
EL HAJEB - 51111 الح آب املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : رشيد  كرومي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 1111  : رشيد  كرومي  السيد 

بقيلة 111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  رشيد  كرومي  السيد 
 51111 امليصور  تجزئة   674 رقم 

مكي س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  رشيد  كرومي  السيد 
 5111 امليصور  تجزئة   674 رقم 

مكي س املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم -.

281I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BRYOMASTA SARL AU
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC

 STE BRYOMASTA SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: قصر 

القصيبة رقم 42 مدغر8 الراشيد1ة 

- 52111 الراشيد1ة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: -.

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير العيوان الرئي�سي للشركة 

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

رفع رأسل ل الشركة 

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

الرئي�سي  العيوان  تغيير  رقم  بيد 

م 1لي:  على  1يص  الذي   : للشركة 

تحويل مقر الشركة الى قصر ام لوين 

عوض  الراشيد1ة  كلليلة  امالكو 

مدغر8   42 رقم  القصيبة  قصر 

الراشيد1ة 

 : الشركة  رأسل ل  رفع  رقم  بيد 

رفع رأسل ل  الذي 1يص على م 1لي: 

الشركة من 111.111 الى 1.111.111 

بإنش ء 9111 سهم آد1د للشركة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 999.

281I

HR AUDIT

J3LIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

HR AUDIT

 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS APPT A22 ، 21461،

CASABLANCA MAROC

J LIMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 59 ش رع 

الزرقطوني الط بق   الرقم 8 - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 24975

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر   2122 أكتوبر    1 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

 91.111 رأسل له   مبلغ   J LIMMO

 59 اإلآتل عي   رهم وعيوان مقره  

الرقم  الط بق    الزرقطوني  ش رع 

املغرب  الدارالبيض ء   21111  -  8

نتيجة ل : الوضعية االقتص  1ة وقلة 

الزبي ء.

و حد  مقر التصفية ب 59 ش رع 

 -  8 الرقم  الط بق    الزرقطوني 

21111 الدارالبيض ء املغرب. 

و عين:

 Johan, Laurent, السيد(8) 

 59 عيوانه(ا)  و   Lucien DEREUX

الرقم  الط بق    الزرقطوني  ش رع 

املغرب  الدارالبيض ء   21111  8

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 18 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 849511.

282I

LE LEGALISTE

GLASS PRO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

LE LEGALISTE
زاوية ش رع ميس نج و عبد الرحيم 

بوعبيد املكتب رقم 9 الوازيس ، 

21241، الدار البيض ء املغرب

GLASS PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي مجلع 

سكنى الفر وس غيك ل24 شقة 

)) الط بق الث ني 2 األلفة - 21111 

الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 2296 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسل له   مبلغ   GLASS PRO

مقره   وعيوان  251.111  رهم 

الفر وس  سكنى  مجلع  اإلآتل عي 

)) الط بق الث ني 2  غيك ل24 شقة 

األلفة - 21111 الدار البيض ء املغرب 

نتيجة ل : قلة فرص البيع.

و حد  مقر التصفية ب 8  تجزئة 

الخير الدور االر�سى سيدى معروف - 

21111 الدار البيض ء املغرب. 

و عين:

و  لحسن  ا1ت  حليد  السيد(8) 

 78 عل ر8  ن  1ة  اق مة  عيوانه(ا) 

األلفة  الوئ م   16 شقة  الط بق   

املغرب  البيض ء  الدار   21111

كلصفي (8) للشركة.

و  شكري  هللا  عبد  السيد(8) 

حي  زيجزل  ش رع   14 عيوانه(ا) 

املغرب  الدار البيض ء   21111 سالم 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 8  تجزئة الخير 

الدور االر�سى سيدى معروف املغرب
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

  1 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

م رس 2121 تحت رقم 772688.

28 I

NOBLACTION

HAIDAR LOC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب امليصور إق مة األمير8 

  الط بق األول رقم 5)، 41111، 

مراكش املغرب

HAIDAR LOC شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 21 الدار 

الحلراء ش رع عالل الف �سي - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.HAIDAR LOC

تأآير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.

عيوان املقر االآتل عي : 21 الدار 

الحلراء ش رع عالل الف �سي - 41111 

مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

1.111 حصة   : السيد عل    قة 
بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  عل    قة  السيد 
الرحلة  حي   1 81 رقم  س  سكتور 

11111 سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ط لبي  حليد  السيد 
الرحلة  حي   1 81 رقم  س  سكتور 

11111 سال املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142876.

284I

FIDUCIA-MID

ALMOU ANTARFO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

FIDUCIA-MID
رقم 98 الط بق االول طريق مكي س 
ميلالل ميدلت ، 51 54، ميدلت 

ميدلت
ALMOU ANTARFO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : املو 

انط رفوا - 51 54 ميدلت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.2115

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 فبرا1ر   12 في  املؤرخ 
 ALMOU ANTARFO SARL حل 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
 - انط رفوا  املو  اإلآتل عي  مقره  
ميدلت املغرب نتيجة للحل   54 51

املسبق للشركة.
و عين:

و  الط لب  ا1ت  هش م  السيد(8) 
تداوت  اصوان  زنقة   (9 عيوانه(ا) 
 (8) ميدلت املغرب كلصفي   54 51

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
املو  وفي   2122 فبرا1ر   12 بت ريخ 

انط رفوا - 51 54 ميدلت املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أبريل   (9 بت ريخ  بليدلت  االبتدائية 

2122 تحت رقم 119.

285I

FIDUCIA-MID

 AMARED STRUCTURE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الط بق االول طريق مكي س 
ميلالل ميدلت ، 51 54، ميدلت 

ميدلت
 AMARED STRUCTURE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 17 زنقة 

طرابلس الس حة الخضراء - 51 54 
ميدلت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1849
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 19  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 AMARED الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   STRUCTURE SARL AU
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
طرابلس  زنقة   17 اإلآتل عي  مقره  
ميدلت   54 51  - الس حة الخضراء 
نش ط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
زنقة  و حد  مقر التصفية ب 17 
طرابلس الس حة الخضراء - 51 54 

ميدلت املغرب. 
و عين:

و  جويطي  محلد  السيد(8) 
ش رع  طرابلس  زنقة   17 عيوانه(ا) 
 54 51 اسطراس  امللكي  الجيش 
ميدلت املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بليدلت بت ريخ  1  آيبر 

2122 تحت رقم 291.
286I

FLASH ECONOMIE

عقد تسيير حر ملحل تجاري
عقد تسيير حر ألصل تج ري (األشخ ص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حرملحل تج ري

السجل التج ري رقم 96824 
بلكي س

تم   11/16/2122 بت ريخ  انه   :
تحرير عقد تسيير حر بين كل من 

حل    السيد   : األول   الطرف 
كرومي الح مل البط قة  الوطيية رقم 
D1 5912 والق طن حي نور8 رقم 9) 

زنقة الق هر8 سبع عيون الح آب.
زنقة   (9 والق طن بحي نور8 رقم   
:  السيد علي  الق هر8 الطرف الث ني 
كرومي الح مل البط قة  الوطيية رقم 

 DJ11155
سبع عيون الح آب

األول  الطرف  جالله  من  اتفق 
لللحل  الحر  التسيير  مه م  إسي   
حي  ب  الك ئن  التج ري»مخبز8« 
ب لسجل  املسجل  عيون  سبع  نورا 
بلكي س  التج ري تحت رقم 96824 
سيوات  ملد8    الث ني  للطرف 
غ 1ة  إلى   11/16/2122 من  ابتداءا 
الطرف  التزام  مع    1/15/2125
واآب ربح آزافي شهري   الث ني بأ اء 

قدره 511  رهم للطرف األول. 
287I

FLASH ECONOMIE

ETA PHARM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتل نية سبع عيون
حي نورا رقم 46 ش رع الحسن الث ني 
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سبع عيون مكي س

 SARL-AU « ETA PHARM«

شركة محدو 8 املسؤولية للشريك 

الوحيد
رأس م له  11, 111 111  رهم

املحل التج ري رقم 1188 محل   

تجزئة ري ض إسل عيلية ) مكي س
رقم السجل التج ري 57545 

بلكي س

املوضوع تأسيس شركة 

بلقت�سى  الشركة  هذه  أسست 

 15/11/2122 بت ريخ  العرفي  العقد 

املتضلن للبي ن ت الت لية من طرف 

السيد اي�سي عبد املجيد 

جص ئصه  ك لت لي: 

محدو 8  شركة  الشركة  شكل   

املسؤولية للشريك الوحيد »ش.م.م. 

ذات الشريك الوحيد«.

التسلية 

 : »ETA PHARM »SARL-AU

املستحضرات  بيع  املوضوع: 

الصيدالنية

ـ بيع املعدات الطبية

العللي ت  آليع  ع مة  وبصفة 

امل لية  و  التج رية  العق رية  امليقولة 

التي 1لكن أن تتصل بصفة مب شر8 

أو  الشركة  أو غير مب شر8 بلوضوع 

الشركة  تطور  إلى  تؤ ي  آن  1لكن 

املذكور8.
التج ري  املحل  االآتل عي  املقر 
ري ض  تجزئة  محل     1188 رقم 

اسل عيلية ) مكي س

ت ريخ  من  تبتدئ  سية   99 املد8 

تسجيل الشركة.
 111  111  ,11 الشركة  رأسل ل 

 رهم مقسلة إلى 1111 حصة قيلة 

كل واحد8 منه  111.11  رهم ميحت 

ك لت لي: 

 1111 املجيد  عبد  اي�سي  السيد 

حصة 11, 111 111  رهم 

التسيير  1رآع  الشركة  تسيير 

غير  ملد8  املجيد  عبد  اي�سي  للسيد 

محدو 8.

للسيد  اإلمض ء  ويرآع  اإلمض ء 

اي�سي عبد املجيد ملد8 غير محدو 8.

  1 1ي 1ر إلى   ( سية الشركة من 

 آيبر. 

توزيع األرب ح

بعد جصم املص ريف والتحلالت 

الق نون  في  إليه   املش ر  الق نونية 

التأسي�سي وبعد جصم 5% لتكوين 

الربح  ف ن  الق نوني  االحتي طي 

الص في 1قسم بين الشرك ء كل حسب 

م ل  رأس  في  االآتل عية  حصصه 

الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

1وم  بلكي س  التج رية  ب ملحكلة 

11/2122/ 1 تحت 57545.

288I

bemultico بيلولتيكو

JORI SHOP جوري شوب
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

bemultico بيلولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -مكي س ، 51161، مكي س 

مكي س

JORI SHOP آوري شوب شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 11 زنقة 

28 الط بق الت ني حي أطلس 11 

مكي س - 51111 مكي س املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.44961

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   24 املؤرخ في 

شركة  شوب  آوري   JORI SHOP

مبلغ  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

مقره  اإلآتل عي 11 زنقة 28 الط بق 

 - مكي س   11 أطلس  حي  الت ني 

51111 مكي س املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق هدف الشركة.

و عين:

و  بورمض ن  حورية  السيد(8) 

 11 أطلس  حي   28 زنقة  عيوانه(ا) 

املغرب  مكي س   51111 مكي س 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

زنقة   11 وفي   2122 نونبر   24 بت ريخ 

 11 أطلس  حي  الت ني  الط بق   28

مكي س - 51111 مكي س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 56 1.

289I

مكتب الدراس ت املح سب تية والتسيير

SALTGEM

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

مكتب الدراس ت املح سب تية 

والتسيير

ش رع محلد الخ مس عل ر8 بيط لب 

الط بق الث ني املكتب رقم 6 ، 

5111 ، آرسيف املغرب

SALTGEM شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  االآتل عي مراب 

 وار القطوطة الصب ب - 5111  

آرسيف املغرب.

توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.2215

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 نونبر   17 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

نقل البض ئع لحس ب الغير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بجرسيف بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 1467/2122.

291I

NABAAT

NABAAT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NABAAT

 26AVENUE MERS SULTAN ,

 APPT  , ETAGE 1 CASABLANCA،

21111، CASABLANCA MAROC

NABAAT شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 26ش رع 

مرس السلط ن الشقة   الط بق ) 

الدار البيض ء 21111 الدار البيض ء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 71 21

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   25 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

مبلغ   NABAAT الوحيد  الشريك 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

مرس  26ش رع  اإلآتل عي  مقره  

الدار   ( الط بق  السلط ن الشقة   

البيض ء  الدار   21111 البيض ء 

املغرب نتيجة ل : حل االشركة.

و حد  مقر التصفية ب 26ش رع 

 ( الط بق  مرس السلط ن الشقة   

الدار البيض ء 21111 الدار البيض ء 

املغرب. 

و عين:

السيد(8) عيتر املسلي و عيوانه(ا) 

الزنقة   57 الرقم  الص بون   رب 

سط ت   26111 سط ت  سيي كوك 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 26ش رع 

 ( الط بق  مرس السلط ن الشقة   

الدار البيض ء
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85179.

291I

CAF MAROC

VIVE L›ECOLE
إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°21 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC

VIVE L›ECOLE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: زنقة وا  
زيز الرقم 21 اق مة ك سطي  الط بق 

الث ني رقم 11 - 91111 طيجة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.116715

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 22  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

عرو ،  1 سليية  السيد8  تفويت 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
 1111 املغربية،   ،A 41185 رقم 

االآتل عية  الحصص  من  حصة 

بيعي�سى،  سع    للسيد8  للشركة 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
.K 86178 رقم

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

الق  ر  عبد  املسيرالسيد  مه م  إنه ء 

التعريف  لبط قة  الح مل  عرو ، 

.B215215 الوطيية رقم

على  1يص  الذي  رقم  :  قرار 

م 1لي: تعيين السيد8 سع   بيعي�سى، 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
رقم K 86178، مسير8 آد1د8

على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 

 VIVE« م 1لي: تغيير إسم الشركة من

.»AISSA BUSINESS« إلى »L’ECOLE

قرار رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 

بيع و شراء  تغيير نش ط الشركة إلى: 

مستحضرات التجليل والصحة.

قرار رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

تحويل املقر االآتل عي للشركة إلى)) 

 BIS LOT NAHDA RUE  1 ETAGE

.  APPT 7 TANGER

قرار رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

تحد1ث الق نون األس �سي للشركة.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

الذي  املعيية:  البيو   رقم  بيد 

1يص على م 1لي: التعد1الت أعاله.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15562.

292I

salhaouiconseils

STE COFEE EXPERT-

FACTORY SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

salhaouiconseils

 1bd allal ben abdelah fkih ben

 salah، 2 211، fkih bne salah

maroc

 STE COFEE EXPERT-FACTORY

SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

الوف ق إق مة الزهور رقم ))ه آر - 

24111 الجد1د8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

21125

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 COFEE EXPERT-FACTORY SARL

.AU
تأآير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

وتشغيل مطعم / مقهى.
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
))ه آر -  الوف ق إق مة الزهور رقم 

24111 الجد1د8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد كريم لعفو : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  لعفو  كريم  السيد 
الجد1د8  رقم51  اليورس2  تجزئة 

24111 الجد1د8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  لعفو  كريم  السيد 
الجد1د8  رقم51  اليورس2  تجزئة 

24111 الجد1د8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 14  آيبر 

2122 تحت رقم  117.

29 I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 MANSOUR ALHAKIM
»SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عل ر8 أهض ر – الط بق االول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مراكش - الحي 
الصي عي اك  1ر

»MANSOUR ALHAKIM SARL «
املقـر االآتـلـ عي: بلوك 25 زنقة 

تطوان رقم   1 مكتب رقم 5 و 6 
الط بق الث لث الحي املحلدي اك  1ر

السجل التج ري رقم : 49775

الع م  الجلع  عقد  بلقت�سى 
 17/12/2122 بت ريخ  االستثي ئي 
 « لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 «  MANSOUR ALHAKIM SARL

م 1لي : 
 االنحالل املسبق للشركة 

 BADIN Olivier تعيين السيد   
Georges Gaston كلصفي للشركة.

زنقة  في  التصفية  مقر  تحد1د   
اغروض  ا بوريش  حي   (( بلوك   7

بنسرك و اك  1ر 
اال1ـداع  تـم  القـ نــونــي:  اال1ـداع 
لـدى  الضبط  بكتـ بـة  القـ نـونـي 
بتـ ريخ  بأك  1ر  التج رية  املحكـلـة 

12/12/2122 تحت رقم1 1196 
تم التعد1ل في  السجل التج ري: 
التج رية  ب ملحكلة  التج ري  السجل 
تحت   12/12/2122 بتـ ريخ  بأك  1ر 

رقم 4998
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـ بـ ت انــفــوفـسـك

294I

املس وي

HAMZATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

املس وي
11 عل ر8 غيييو شقة 7) زنقة أبو 

الطيب املتيبي ، 1111 ، ف س 
املغرب

HAMZATRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 214 حي 
املسير8 2 - 1111  ف س املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.42115
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 18  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
محلد برو ي   (8) تفويت السيد 
151 حصة اآتل عية من أصل 151 
حصة لف ئد8 السيد (8) عبد السالم 

برو ي بت ريخ 15  آيبر 2122.
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم  7 5.

295I

EVEIL CONSEIL

QUALITE DE CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

إنش ء فرع ت بع للشركة

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 16 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 21251، CASABLANCA

MAROC
QUALITE DE CHANGE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 5 ش رع 
فليكس هوفيث بوانيي - 21251 

الدار البيض ء املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.17141 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 16 1ي 1ر 2121 تقرر إنش ء 
و   - فرع ت بع للشركة تحت التسلية 
اق مة  املر�سى  حي  ب لعيوان  الك ئن 
املحلد1ة   28811  -  4 عل ر8  هدى 
املغرب و املسير من طرف السيد(8) 

الحيص لي مرية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1ي 1ر 2121 تحت رقم 727281.

296I

EVEIL CONSEIL

QUALITE DE CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 16 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 21251، CASABLANCA

MAROC
QUALITE DE CHANGE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 5 ش رع 
فليكس هوفيث بوانيي - 21251 

الدار البيض ء املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.17141 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2121 1ي 1ر   16 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »2.111.111  رهم« 
»1.111.111  رهم« إلى »111.111.  
 رهم« عن طريق : إ م ج احتي طي أو 
أرب ح أو عالوات إصدار في رأس امل ل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 18 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1ي 1ر 2121 تحت رقم 1  726.
297I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE NIYA FRUIT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE NIYA FRUIT
ش.م.م ذات شريك وحيد ذات 
رأسـلــ ل 1ـقـدر ب 111.111  رهــم

املـقـر االآتل عـي : محل تج ري ب 1ت 
عقة ا1ت بوبيدم ن عين ت وآط ت.

السجل التج ري رقم  82 57
- بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعين 
تم   12/12/2122 بـتـ ريـخ  ت وآط ت 
للشركة،  األس سية  القوانين  وضع 

والتي تحلل الخص ئص الت لية : 
ذات  شـركة   : الق نونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدو 8  املسؤولية 

وحيد.
 SOCIETE NIYA FRUIT :   اسله

هدفه   :
 بيع امليتج ت الفالحية.

أو  الغذائية  املوا   وسيط   
امليتج ت الفالحية.

 االستغالل الفالحي.
الخضروات  و  الفواكه  بيع   

الط زآة ب لتقسيط.
و  الفواكه  حفظ  و  تجهيز   

الخضروات. 

العللي ت  آليع  ع مة  وبصفة   
الصي عية،  امل لية،  التج رية، 
ترتبط  التي  غيرالعق رية  و  العق رية 
مب شر8  غير  أو  مب شر8  بصفة 
بكل  أو  أعاله  املذكور8  ب ألهداف 
هدف آجر مش به أو مرتبط، أو ق بل 
لللس هلة في تيلية الشركة تحت أي 

شكل من األشك ل . 
:  محل تج ري ب 1ت عقة   مقره  

ا1ت بوبيدم ن عين ت وآط ت. 
سية تبتدأ من 1وم   99  : أمده   

التأسيس.
111.111  رهم   : رأسل له  
مقسلة إلى 1111 حصة بقيلة 111 

 رهم 
ميحت آليعه  للسيد  للواحد8، 

عبد السالم اليية.
غـيــر  وملد8  الـشركة  1د1ر  إ ارته: 

محــد 8 السيد عبد السالم اليية.
من  تبتدئ   : االآتل عية  السية 
ف تح 1ي 1ر وتنتهي في متم شهر  يسلبر 

من كل سية.
1قتطع من األرب ح   : توزيع األرب ح 
االحتي ط  أآل  من   %  5 الص فية 

الق نوني. الب قي 
على  توزع  الص فية  األرب ح  من 

املش ركين حسب الحصص.
بـه   املحتـفـظة  املبـ لغ  ب ستثي ء 

للسـيـوات املتتـ لـية أو املخصصة 
قرارات  حسب  لالحتي ط ت 

الشرك ء.
اإل1داع  :تم  الق نوني  اإل1داع 
التج رية  املحكلة  لدى  الق نوني 
تحت   18/12/2122 1وم  بلكي س 
رقم 4 46 السجل التج ري رقم  82 

57 بت ريخ 18/12/2122.
298I

املس وي

HAMZATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة
املس وي

11 عل ر8 غيييو شقة 7) زنقة أبو 
الطيب املتيبي ، 1111 ، ف س 

املغرب

HAMZATRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 214 حي 
املسير8 2 - 1111  ف س املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.42115
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 18  آيبر 2122 تم تعيين 
مسير آد1د للشركة السيد(8) برو ي 

محلد كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم  715.
299I

EVEIL CONSEIL

QUALITE DE CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 16 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 21251، CASABLANCA

MAROC
QUALITE DE CHANGE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 5 ش رع 
فليكس هوفيث بوانيي - 21251 

الدار البيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.17141 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 شتيبر   19 في  املؤرخ 

املص  قة على :
الحق  عبد   (8) السيد  تفويت 
الحيص لي 611 حصة اآتل عية من 
السيد  لف ئد8  حصة   1.511 أصل 
(8) مرية الحيص لي بت ريخ 19 شتيبر 

.2122
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 844611.
 11I
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KTS CONSEIL

VILLA AND ME
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 41111،
MARRAKECH MAROC

VILLA AND ME شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي فيال 55 
A-لوب ن ج  ش رع محلد الس  س 
مراكش غولف سيتي آيليز -مراكش 
فيال A 55-لوب ن ج  ش رع محلد 

الس  س مراكش غولف سيتي آيليز 
-مراكش 41121 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.118415
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 15  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
 Marc  (8) السيد  تفويت 
 Harris,Miguel MONDESIR
أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111
بت ريخ 15   Yamina Sarah RABAHI

 آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
5)  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142596.

 11I

aice compta

SEKLAFI HAUTE COUTURE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa   bloc d n 199 ، 21191،

casablanca maroc

 SEKLAFI HAUTE COUTURE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

كلليلة إق مة لو لوفغ رقم اإلق مة 

 65 الط بق 4 الشقة رقم )) 

البيض ء 21111 البيض ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

566 91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 26  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SEKLAFI HAUTE COUTURE

صي عة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

املالبس التقليد1ة والحد1ثة.
زنقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

لوفغ رقم اإلق مة  لو  إق مة  كلليلة 

 (( رقم  الشقة   4 الط بق   65 

البيض ء 21111 البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : السيد8 فتيحة سقالفي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد8 فتيحة سقالفي عيوانه(ا) 

 4 شقة   (86 رقم  حبيبة  تجزئة 

ليس سفة 21191 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد8 فتيحة سقالفي عيوانه(ا) 

 4 شقة   (86 رقم  حبيبة  تجزئة 

ليس سفة 21191 البيض ء املغرب 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 577)85.

 12I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté TRANSPORT

INDEPENDANT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 51181،

MEKNES MAROC

 Sté TRANSPORT

INDEPENDANT شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم)، 

 رب 22، ش رع املسير8، حي الري ض، 

ويسالن - 51181 مكي س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.48875

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 م ي   (5 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 Sté TRANSPORT الشريك الوحيد 

رأسل له   مبلغ   INDEPENDANT

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

ش رع   ،22 رقم)،  رب  اإلآتل عي 

 - ويسالن  الري ض،  حي  املسير8، 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكي س   51181

قرار الشريك الوحيد.

رقم)،  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 رب 22، ش رع املسير8، حي الري ض، 

ويسالن - 51181 مكي س املغرب. 

و عين:

املسعو ي  اإلله  عبد  السيد(8) 
ش رع   ،22 رقم)،  رب  عيوانه(ا)  و 

املسير8، حي الري ض، ويسالن 51181 

مكي س املغرب كلصفي (8) للشركة

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

أكتوبر   15 التج رية بلكي س بت ريخ 

2122 تحت رقم 921.

 1 I

AQUARIO

Aquario

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

AQUARIO

 IMM ROMA 12 N° 12A RDC

AV MEDITERAN ، 91111، طيجة 

املغرب

Aquario شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

البحر األبيض املتوسط إق مة 

روم  12 رقم 12أ الط بق األر�سي - 

91111 طيجة املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 5125

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 16 أكتوبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

»ش رع البحر األبيض املتوسط إق مة 

 - 12أ الط بق األر�سي  رقم   12 روم  

»ش رع  إلى   « املغرب  طيجة   91111

موالي  إق مة   14 إسل عيل  موالي 

 -  9 رقم  الث لث  الط بق  إسل عيل 

91111 طيجة املغرب ».

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261968.

 14I
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rochdi conseil

AGRIBAM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

rochdi conseil

تجزئة القوات املس عد8 رقم  14 

العيون ، 71111، العيون املغرب

AGRIBAM شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  االآتل عي تجزئة 

القوات املس عد8 رقم 8)6 العيون - 

71111 العيون املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2681 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 في  2  آيبر  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

 ، شراء   ، تصد1ر   / استيرا  

واملعدات  املستلزم ت  آليع  بيع 

األآهز8   ، والزراعية  الصي عية 

واملعدات ، معدات األلب ن الصي عية 

معدات   ، معدات الذبح والتخد1ر   ،

امالت  آليع   ، اللحوم  صي عة 

ومعدات املع لجة الصي عية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 625 .

 15I

CAPRICOF

ENG IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

CAPRICOF

 LOT DAR CHAOUI Bd TAH

 N° 129 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA ، 21111، الدار 

MAROC البيض ء

ENG IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 96 ش رع 
أنف  الط بق األول الشقة )) اق مة 
الربيع أنف  الدارالبيض ء - 6 211 

الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

566(6(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ENG  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.IMMO
الترويج   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

العق ري.
96 ش رع  عيوان املقر االآتل عي : 
اق مة   (( أنف  الط بق األول الشقة 
 211 6  - الدارالبيض ء  أنف   الربيع 

الدارالبيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد حس م عوب   : 251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 251 : السيد عبدالحكيم الرج ء 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد أحلد الكي ل : 251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد املحجوب كلي : 251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  عوب    حس م  السيد 
السبع  عين  رقم    كل لي   تجزئة 
الدارالبيض ء   21251 الدارالبيض ء 

املغرب.
الرج ء  عبدالحكيم  السيد 
الكريم  عبد  سيدي  حي  عيوانه(ا) 
زنقة سيدي الع بدي رقم 21 سط ت 

26111 سط ت املغرب.

عيوانه(ا)  الكي ل  أحلد  السيد 
البرنو�سي   4 رقم   ( حي القدس زنقة 
الدارالبيض ء   21611 البيض ء 

املغرب.
عيوانه(ا)  كلي  املحجوب  السيد 
حي لكي نط رقم 216 سط ت 26111 

سط ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ميت ج  الزهراء  ف طلة  السيد8 
رقم   ( زنقة  القدس  حي  عيوانه(ا) 
 21611 البيض ء  البرنو�سي   4

الدارالبيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851241 .
 16I

rochdi conseil

STE AFRAH SAHARA S&A
إعالن متعد  القرارات

rochdi conseil
تجزئة القوات املس عد8 رقم  14 
العيون ، 71111، العيون املغرب
 STE AFRAH SAHARA S&A

»شركة ذات املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: مد1ية 
  79H الوحد8 الشطر الث ني رقم
العيون - 71111 العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 2877
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في  2  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
تنشيط  فيل 1لي:  النش ط  توسيع 
الحفالت  معدات  كراء  و  الحفالت 

وبيع وتأآير معدات الترفيه.
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
تحويل مقر الشركة الى املحل الك ئن 
 616 رقم   F بلوك   11 تجزئة الوك لة 

الشقة 11 الط بق االول العيون. 
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
 AALAM  : الى  الشركة  اسم  تغيير 

ADAM LITARFIHE

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 
اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
معدات  كراء  و  الحفالت  تنشيط 
الحفالت وبيع وتأآير معدات الترفيه.
بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
 616 رقم   F بلوك   11 تجزئة الوك لة 

الشقة 11 الط بق االول العيون. 
بيد رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

AALAM ADAM LITARFIHE
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 624 .

 17I

هش م عثل ني

BIO INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

هش م عثل ني
ش رع علر بن الخط ب اق مة م ص 

ب لوم ص 2 الط بق   رقم 77 ، 
1 911، طيجة املغرب

BIO INDUSTRIE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي امليطقة 
الصي عية آزيني  قطعة 9  بلد1ة 
بوج لف طريق الرب ط طيجة - 

91111 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 2269
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BIO  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.INDUSTRIE
تصنيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
واملعجي ت  املخ بز  ميتج ت 

واملعكرونة.
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امليطقة   : عيوان املقر االآتل عي 

بلد1ة    9 قطعة  آزيني   الصي عية 

 - طيجة  الرب ط  طريق  بوج لف 

91111 طيجة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

  1.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

احلدوش  الحفيظ  عبد  السيد 

سيدي  ش رع    7 طيجة  عيوانه(ا) 

طيجة   91111 هللا  عبد  بن  محلد 

املغرب.

احلدوش  هللا  عبد  السيد 

سيدي  ش رع    7 طيجة  عيوانه(ا) 

طيجة   91111 هللا  عبد  بن  محلد 

املغرب.

احلدوش  فر وس  السيد8 

سيدي  ش رع    7 طيجة  عيوانه(ا) 

طيجة   91111 هللا  عبد  بن  محلد 

املغرب.

احلدوش  الرحلن  عبد  السيد 

سيدي  ش رع    7 طيجة  عيوانه(ا) 

طيجة   91111 هللا  عبد  بن  محلد 

املغرب.

السيد حلز8 احلدوش عيوانه(ا) 

االق مة  1ترويت  سجلل سة  ش رع 
رقم 9 طيجة 91111 طيجة املغرب.

احلدوش  الق  ر  عبد  السيد 

عيوانه(ا) طيجة الال ش فية ش رع 25 
رقم 91111 طيجة املغرب.

السيد محلد احلدوش عيوانه(ا) 

بن  محلد  سيدي  ش رع    7 طيجة 

عبد هللا 91111 طيجة املغرب.

السيد مروان احلدوش عيوانه(ا) 

بن  محلد  سيدي  ش رع    7 طيجة 

عبد هللا 91111 طيجة املغرب.

احلدوش  ابتس م  السيد8 

سيدي  ش رع    7 طيجة  عيوانه(ا) 

طيجة   91111 هللا  عبد  بن  محلد 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

احلدوش  هللا  عبد  السيد 

سيدي  ش رع    7 طيجة  عيوانه(ا) 

طيجة   91111 هللا  عبد  بن  محلد 

املغرب

السيد مروان احلدوش عيوانه(ا) 

بن  محلد  سيدي  ش رع    7 طيجة 

عبد هللا 91111 طيجة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   (6 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 259589.

 18I

BCF CONSEIL

 BLUE CHEMICAL

INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

BCF CONSEIL

 AVENUE MOHAMED 214

 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 21611،

CASABLANCA MAROC

 BLUE CHEMICAL INDUSTRY

شركة ذات املسؤولية املحدو 8(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي  4 
زنقة بني عل ر الفيليط - 21 21 

الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.48 189

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 14  آيبر 2122 تقرر حل 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

 BLUE CHEMICAL INDUSTRY

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
وعيوان مقره  اإلآتل عي  4 زنقة بني 

عل ر الفيليط - 21 21 الدارالبيض ء 

املغرب نتيجة ل : عدم ا1ج   مصدر 

ك في لتلويل املوا  االولية.
زنقة  و حد  مقر التصفية ب  4 

الدار   21 21  - الفيليط  عل ر  بني 

البيض ء املغرب. 

و عين:

و  مقل  الكريم  عبد  السيد(8) 
رقم   ( زنقة  زينب  تجزئة  عيوانه(ا) 

46 ك ليفورني  21151 الدار البيض ء 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851592.

 19I

Hadilsi

هاديل�سي
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

Hadilsi

 وار ملظ فر8 هوار8 آرسيف ، 

5111 ، آرسيف املغرب

ه  1ل�سي شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي شقة رقم 

14 املسل ت الجغ وي 2 تجزئة 

الجغ وي طريق ص كة آرسيف - 

5111  آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 11  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

ه  1ل�سي.

االشغ ل   : غرض الشركة بإ1ج ز 

الفالحية و الغ بوية 

اشغ ل متيوعة او اشغ ل البي ء 

االستيرا  و التصد1ر.

شقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
تجزئة   2 املسل ت الجغ وي   14 رقم 
 - آرسيف  ص كة  طريق  الجغ وي 

5111  آرسيف املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد حلز8 بغدا ي : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 511 : السيد �سي محلد بغدا ي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  بغدا ي  حلز8  السيد 
 وار ملظ فر8 هوار8 اوال  رحو آرسيف 

5111  آرسيف املغرب.
بغدا ي  محلد  �سي  السيد 
اوال   هوار8  ملظ فر8  عيوانه(ا)  وار 
آرسيف    5111 آرسيف  رحو 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بغدا ي  حلز8  السيد 
 وار ملظ فر8 هوار8 اوال  رحو آرسيف 

5111  آرسيف املغرب 
بغدا ي  محلد  �سي  السيد 
اوال   هوار8  ملظ فر8  عيوانه(ا)  وار 
آرسيف    5111 آرسيف  رحو 

املغرب 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 1468/2122.
 11I

مستأمية املتيبي لللح سبة

 ETUDES GENERALES DE
PROJETS

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

مستأمية املتيبي لللح سبة
1 1 ش رع املتيبي الط بق 2 ، 

111 2، بني مالل املغرب
 ETUDES GENERALES DE

PROJETS شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8
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وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 
الت لث رقم 88) ش رع الحسن الث ني 

- 111 2 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 54 
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 ETUDES GENERALES DE

.PROJETS
مكتب   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

 راس ت املسح والبحث.
الط بق   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الت لث رقم 88) ش رع الحسن الث ني 

- 111 2 بني مالل املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 511  : 1وسف  صيلوح  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
حصة   511  : السيد لبر1مي عزيز 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد صيلوح 1وسف عيوانه(ا) 
 2 111  17 رقم   11 بلوك  االغراس 

بني مالل املغرب.
عيوانه(ا)  عزيز  لبر1مي  السيد 
6 بوسكور8 21111 الدار  اوري فيال 

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صيلوح 1وسف عيوانه(ا) 
 2 111  17 رقم   11 بلوك  االغراس 

بني مالل املغرب
عيوانه(ا)  عزيز  لبر1مي  السيد 
6 بوسكور8 21111 الدار  اوري فيال 

البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 1294.

 11I

مستأمية املتيبي لللح سبة

PNEUMATIQUE 20 AOUT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

مستأمية املتيبي لللح سبة
1 1 ش رع املتيبي الط بق 2 ، 

111 2، بني مالل املغرب
PNEUMATIQUE 21 AOUT شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي مراب 
تجزئة اميية رقم 19 - 111 2 بني 

مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.115 5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 أكتوبر  في  1  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
مبلغ   PNEUMATIQUE 21 AOUT
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي مراب تجزئة اميية 
بني مالل املغرب   2 111  -  19 رقم 
نتيجة ل : عدم القدر8 على املي فسة.

مراب  ب  التصفية  مقر  حد   و 
بني   2 111  -  19 اميية رقم  تجزئة 

مالل املغرب. 
و عين:

و  البشير  محلد  السيد(8) 
 21 ش رع  اميية  تجزئة  عيوانه(ا) 
مالل  بني   2 111  19 الرقم  غشت 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 11 1.

 12I

LEGALIS CONSEIL

 CONSEIL GEO SOL,
 ENVIRONNEMENT ET

GENIE CIVIL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème étage n° ,

 Atlas–Fès. ،  1111، FES
MAROC

 CONSEIL GEO SOL,
 ENVIRONNEMENT ET GENIE

CIVIL شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي بلوك ب 
ميطقة النش ط رقم 41 - 14111 

القييطر8 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.5(57

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 نونبر   11 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 
 CONSEIL GEO SOL, املحدو 8 
 ENVIRONNEMENT ET GENIE
CIVIL مبلغ رأسل له  111.111  رهم 
ب  بلوك  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
 14111  -  41 رقم  النش ط  ميطقة 
اإلرا 8   : ل  نتيجة  املغرب  القييطر8 
نش ط  وتوقف  للشرك ء  املشتركة 

الشركة.
و حد  مقر التصفية ب بلوك ب 
 14111  -  41 رقم  النش ط  ميطقة 

القييطر8 املغرب. 
و عين:

و  املصغي  الي س  السيد(8) 
الرحلن  عبد  ش رع   75 عيوانه(ا) 
 2 الط بق  الرحلة  إق مة  ب لقر�سي 
شقة 6 بورم ن  1111  ف س املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 9 7 9.
 1 I

CABINET COMPTABLE

HACHOUM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

CABINET COMPTABLE
 AV MARCHE VERTE N° 5

 RES ASSAFIR BUREAU N° 7 ،
91211، TANGER MAROC

HACHOUM شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 29 زنقة 
علرو بن الع ص الط بق   رقم 26 

 souani rue 84 A TANGER 91111
طيجة املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1527 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 18  آيبر 2122 تم تعيين 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

أبطوي يسل ء كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم  1527.
 14I

AIT TAQI MOULAY SAID

 LOGISTIQUE MAROC AL
IHSSANE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N° 7

 ETAGE 2 ، 92111، TANGER
MAROC

 LOGISTIQUE MAROC AL
IHSSANE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
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وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع ابي 

الحسن الش  لي عل ر8 ور 8 رقم 

 1 الط بق االر�سي - 91111 طيجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1  441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 22  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 LOGISTIQUE MAROC AL

.IHSSANE

اليقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي

للبض ئع.

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 

ابي الحسن الش  لي عل ر8 ور 8 رقم 

طيجة   91111  - الط بق االر�سي   1 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : اعبو   صهيب  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  اعبو   صهيب  السيد 

 51 حي مسي نة تجزئة الوحد8 فيال 

91111 طيجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  اعبو   صهيب  السيد 

 51 حي مسي نة تجزئة الوحد8 فيال 

91111 طيجة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261144.
 15I

AIT TAQI MOULAY SAID

FTSB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N° 7

 ETAGE 2 ، 92111، TANGER
MAROC

FTSB TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  657 حي 
الفريحيين اآزن 1ة - 91111 طيجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1  44 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FTSB  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.TRANS
اليقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي
للبض ئع.

عيوان املقر االآتل عي :  657 حي 
طيجة   91111  - الفريحيين اآزن 1ة 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : الفريحي  علر  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  الفريحي  علر  السيد 
 91111 اآزن 1ة  الفريحيين   وار 

طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الفريحي  ؤعلر  السيد 
 91111 اآزن 1ة  الفريحيين   وار 

طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261145.
 16I

CABINET

Elfadily GeoConseil
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET
العيون ، 71111، العيون املغرب

Elfadily GeoConseil شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

الوحد8 مجلوعة D رقم 9) شقة 
ب لط بق الث ني شقة 16 العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
44181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.Elfadily GeoConseil
األنشطة   : غرض الشركة بإ1ج ز 

املعل رية والهيدسية...

تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
شقة   (9 رقم   D مجلوعة  الوحد8 
 - العيون   16 شقة  الث ني  ب لط بق 

71111 العيون املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : الف ضلي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محلد الف ضلي عيوانه(ا) 
امل لك  عبد  ش رع  رشيد  موالي  حي 
 71111 العيون    2 رقم  مروان  بن 

العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد الف ضلي عيوانه(ا) 
امل لك  عبد  ش رع  رشيد  موالي  حي 
 71111 العيون    2 رقم  مروان  بن 

العيون املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 589 .
 17I

ste holdings missour sarl au

ste smolah
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،

missour ،251   املغرب
ste smolah شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار انجيل 

اجت رن - 111   بومل ن املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.6 1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
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مبلغ   ste smolah الوحيد  الشريك 
وعيوان  81.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي  وار انجيل اجت رن 

 : ل  نتيجة  املغرب  بومل ن     111  -

صعوبة في التلويل..

ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 

بومل ن     111  - اجت رن  انجيل 

املغرب. 

و عين:

السيد(8) لحسن مفيد و عيوانه(ا) 

بومل ن     111 انجيل  ا1ت عال   وار 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

5)  آيبر  بت ريخ  ببومل ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 545/2122.

 18I

EL MARSA CONSEIL

A.H FROID
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

ش رع ا ريس االول رقم الدار  19 ، 

71111، العيون املغرب

A.H FROID شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي القسم 

ش رع ابن بطوطة عل ر8 رقم 14 

الط بق   شقة رقم 17 العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

44199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 A.H  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.FROID

تشتغل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الشركة سواء في املغرب أو في الخ رج : 

الصي عي  الطرق,البر   برو 8 

واالستخراج,  والتج ري,التهوية 
ع زل  الكهرب ئية,  التركيب ت 

تصنيع  والتجليد,  بوليستر,التبر1د 

علب العرض املبر 8, صي نة الكهرب ء 

التبر1د  أنظلة  تصليم  واالتص الت, 

عروض  إعدا   الهواء,  تكييف  أو 

التدجل,  مراحل  تحد1د  األسع ر, 

للللف   
ً
تركيب املعدات واملوا  طبق 

الفني.

وتدريب  ب لتركيب ت  التكليف   

املستخدمين,الحف ظ على املرافق في 

ح لة علل آيد8,تحقق من مط بقة 

عللي ت  إآراء  املركبة,  املعدات 

(بل   وإصالحه   األجط ء  استكش ف 

تصليم  التدفئة),  تركيب ت  ذلك  في 

صي عية  أو  تج رية  تبر1د  منشأ8 

ملراع 8  املوقع  في  مسح  بإآراء  (قم 

وتبر1ر  ووصف   ، املب ني  جص ئص 

تيفيذه   سيتم  التي  التبر1د  أنظلة 

إلى  وم    ، املي سب  العزل  واجتي ر   ،

ذلك)..

حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 

القسم ش رع ابن بطوطة عل ر8 رقم 

14 الط بق   شقة رقم 17 العيون - 

71111 العيون املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : السيد الحسين احتوش 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 : احتوش  الرحيم  عبد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة.

 : احتوش  الحسين  السيد 

111111 بقيلة 111  رهم.

 : احتوش  الرحيم  عبد  السيد 

111111 بقيلة 111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسين احتوش عيوانه(ا) 
فرنس  75111 فرنس  فرنس .

احتوش  الرحيم  عبد  السيد 
عيوانه(ا)  وار اورير رسلوكة تيزنيت 

85111 تيزنيت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
احتوش  الرحيم  عبد  السيد 
عيوانه(ا)  وار اورير رسلوكة تيزنيت 

85111 تيزنيت املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 611/2122 .

 19I

EL MARSA CONSEIL

RAHA GOLD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
ش رع ا ريس االول رقم الدار  19 ، 

71111، العيون املغرب
RAHA GOLD شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

عقبة بن ن فع فيدق البرا ور العيون 
- 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4411 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RAHA :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.GOLD

الغرض   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
من الشركة هو وك لة اليقل السي حي

في  مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل 
,آليع  البلدان  آليع  وفي  املغرب 
والعق رية  امليقولة  املع مالت 
التي  وامل لية  والتج رية  والصي عية 
أو  مب شر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
غير مب شر بهدف الشركة ، أو التي قد 

تعزز توسعه .
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
عقبة بن ن فع فيدق البرا ور العيون 

- 71111 العيون املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
1رع ه  الع بد1ن  زين  السيد 
1.111 حصة بقيلة 111   : السب عي 

 رهم للحصة.
1رع ه  الع بد1ن  زين  السيد 
 111 بقيلة   111111  : السب عي 

 رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
1رع ه  الع بد1ن  زين  السيد 
املسير8  فيدق  عيوانه(ا)  السب عي 

العيون 71111 العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
1رع ه  الع بد1ن  زين  السيد 
املسير8  فيدق  عيوانه(ا)  السب عي 

العيون 71111 العيون املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 2122/ 61 .
 21I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

ب ه ي كلوبال سوليسيون
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS
 MARRAKECH 11AVENUE
 MOHAMED ZERKTOUNI

 GUELIZ MARRAKECH
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 11AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 41111،

MARRAKECH MAROC

ب ه ي كلوب ل سوليسيون شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي امليطقة 

الصي عية سيدي غ نم قطعة رقم 

218 مكتب رقم DH7 طريق أسفي - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتض ء بلختصر تسليته  : ب ه ي 

كلوب ل سوليسيون.

أعل ل   -  : غرض الشركة بإ1ج ز 

اإلنش ءات  أنواع  لجليع  متيوعة 

(مب ني وطرق).

- مبنى الهيدسة املدنية واألشغ ل 

 ، الحفر  أعل ل   ، (الطرق  الع مة 

الصرف الصحي ، مي ه الشرب ،

 ، الفيية  واألعل ل  امل ئي  العزل   

إلخ).

تج ر8 وإصالح وتركيب األلواح   -

الكهروضوئية

وامالت  واملعدات  امالت  تأآير   -

والبي ء  ب لتشييد  الخ صة  واأل وات 

والصي عة بس ئقين أو بدون س ئق.

وموا   ومعدات  آالت  استيرا    -

البي ء.

موا   أنواع  آليع  في  التج ر8   -

البي ء.

مكيف هواء  ؛  كهرب ء  السب كة.   -

؛ التصليم الداجلي والخ رجي زجرفة.

 ، (البستية  متعد 8  جدم ت   -
اليظ فة ، صي نة املس بح واملس ح ت 
الخضراء ، صي نة التركيب ت الفيية)..
امليطقة   : عيوان املقر االآتل عي 
رقم  قطعة  غ نم  سيدي  الصي عية 
218 مكتب رقم DH7 طريق أسفي - 

41111 مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : بيخ لتي  1 سين  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  بيخ لتي  1 سين  السيد 
اسكجور   611 رقم   ( حي صوكومل 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بيخ لتي  1 سين  السيد 
اسكجور   611 رقم   ( حي صوكومل 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر  بت ريخ  2  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 9 1417.
 21I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AL-FORAT-TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41111،
chichaoua MAROC

AL-FORAT-TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي اليصر 
4 رقم  1 شقة 7 شيش و8 - شيش و8 

- 41111 شيش و8 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.915

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   25 املؤرخ في 
ذات  شركة   AL-FORAT-TRAVAUX
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
رقم  1   4 اليصر  حي  اإلآتل عي 
شقة 7 شيش و8 - شيش و8 - 41111 
النقط ع  نتيجة  املغرب  شيش و8 

مزاولة النش ط.
و عين:

و  مسلم  مصطفى  السيد(8) 
 477 الرقم  الخير  حي  عيوانه(ا) 
املغرب  شيش و8   41111 شيش و8 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
حي  وفي   2122 16  آيبر  بت ريخ 
 - 7 شيش و8  اليصر 4 رقم  1 شقة 

شيش و8 - 41111 شيش و8 املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  ب ميت نوت  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 711/2122.
 22I

LAYAL CONSULTING

GK CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT HOURIA  

 N°14 2EME ETAGE ، 28821،
MOHAMMEDIA MAROC

GK CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

سبتة حي مريم رقم 6  الط بق االول 
الشقة رقم   - 28821 املحلد1ة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.28 91

الشريك  قرار  بلقت�سى 
 2122 نونبر   (5 في  املؤرخ  الوحيد 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 GK الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

رأسل له   مبلغ   CONSTRUCTION
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
اإلآتل عي ش رع سبتة حي مريم رقم 
 - رقم    الشقة  االول  الط بق    6
 : املحلد1ة املغرب نتيجة ل   28821
غي ب املداجيل الي تج عن املي فسة 

القوية  اجل سوق الشغل.
ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
سبتة حي مريم رقم 6  الط بق االول 
املحلد1ة   28821  - رقم    الشقة 

املغرب. 
و عين:

و  جر ولي  احلد  السيد(8) 
قط ع  التض من  حي  عيوانه(ا) 
طيجة   91111  64 زنقة  الفضيلة 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2518.
 2 I

MCG

أو أل في كونسيبت
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n°  , Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 41111،

MARRAKECH MAROC
أو أل في كونسيبت شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

عالل الف �سي، العل ر8 12، شقة 
رقم 5، سين مراكش 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 197 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 27  آيبر 
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املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتض ء بلختصر تسليته  : أو أل في 

كونسيبت.

آليع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

أنواع الخدم ت املوآهة للخ رج.

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 

شقة   ،12 العل ر8  الف �سي،  عالل 

رقم 5، سين مراكش 41111 مراكش 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

آ كلين  ال1تيتي   كراب ن  السيد8 

 111 بقيلة  حصة   51  : م ركوريت 

 رهم للحصة.

السيد ف نتير1ني أوليفيي آون : 51 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

آ كلين  ال1تيتي   كراب ن  السيد8 

ش رع  و   11 عيوانه(ا)  م ركوريت 

ك ستري 69112 ليون فرنس .

آون  أوليفيي  ف نتير1ني  السيد 

ك ستري  ش رع  و   11 عيوانه(ا) 

69112 ليون فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

آ كلين  ال1تيتي   كراب ن  السيد8 

ش رع  و   11 عيوانه(ا)  م ركوريت 

ك ستري 69112 ليون فرنس 

آون  أوليفيي  ف نتير1ني  السيد 

ك ستري  ش رع  و   11 عيوانه(ا) 

69112 ليون فرنس 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142991.

 24I

advanced finance corporate

VASEM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
21811، mohammedia maroc
VASEM MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 
السعد8 مرآب رقم 87) ش رع 11 - 

21811 املحلد1ة املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.22 77

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

سرك تي أ1وب كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (9 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2511.
 25I

advanced finance corporate

VASEM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
21811، mohammedia maroc
VASEM MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 
السعد8 مرآب رقم 87) ش رع 11 - 

21811 املحلد1ة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.22 77

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :

1 سين   (8) السيد  تفويت 

اآتل عية  حصة   111 البوعزاوي 

حصة لف ئد8 السيد   111 من أصل 

9)  آيبر  بت ريخ  أ1وب سرك تي   (8)

.2122

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2511.

 26I

Cabinet Comptable Marzofid

ASWAN RITAJ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROCA

ASWAN RITAJ SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي إق مة 

نور II شقة 4  زاوية ش رع لحسن 

II و حسن بن آمب رك آليز - 41111 

مراكش املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.9121 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم   2119 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »1.511.111  رهم« 

»1.111.111  رهم« إلى »2.511.111 

تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 14142.

 27I

BEMACOM

PLANCHERS SEROS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

BEMACOM

 BD FOUARAT IMM   ETAGE  

 APPT N° 7 HAY MOHAMMADI

 ، 21571، CASABLANCA

MAROC

PLANCHERS SEROS شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة بال  

ع بد رقم 14  ار بوعز8 -  2722 

الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.21 625

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2119 1وليوز   21 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

مبلغ   PLANCHERS SEROS
وعيوان  211.111  رهم  رأسل له  

ع بد  بال   تجزئة  اإلآتل عي  مقره  
الدار   2722  - بوعز8  14  ار  رقم 
رغبة   : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء 

الشرك ء ل حل الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

بال  ع بد رقم 14  ار بوعز8 -  2722 

الدار البيض ء املغرب. 

و عين:

و  هللا  بوشعيب  اكر  السيد(8) 

 14 تجزئة بال  ع بد رقم  عيوانه(ا) 

البيض ء  الدار  بوعز8  2722   ار 

املفرب كلصفي (8) للشركة.

و  الحري  سعيد  السيد(8) 

عيوانه(ا) إق مة الس حل فيال 64  ار 

املفرب  الدار البيض ء  بوعز8  2722 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

تجزئة   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

بال  ع بد رقم 14  ار بوعز8



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   740

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 24 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

شتيبر 2119 تحت رقم 714627.

 28I

Cabinet Comptable Marzofid

BERRADA INSAF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROCA

BERRADA INSAF SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي إق مة 

نور II شقة 4  زاوية ش رع لحسن 

II و حسن بن آمب رك آليز - 41111 

مراكش املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.111499

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم   2121 11  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »1.511.111  رهم« 

»1.111.111  رهم« إلى »2.511.111 

تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 1 141.

 29I

CONSEILS EVERNAGE

AXIMUM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM JAWHARA ، 41111،

MARRAKECH maroc

AXIMUM TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي مركز 
سيدي عبد هللا غي ث مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.651 7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 في  1  آيبر  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 AXIMUM الوحيد  الشريك  ذات 
TRAVAUX مبلغ رأسل له  111.111 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
مركز سيدي عبد هللا غي ث مراكش 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   41111  -

التوقف الكلي عن النش ط.
مركز  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 - مراكش  غي ث  هللا  عبد  سيدي 

41111 مراكش املغرب. 
و عين:

و  براهيم  ا1ت  براهيم  السيد(8) 
مراكش   2 االز ه ر    21 عيوانه(ا) 
 (8) 41111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142976.
  1I

Cabinet Comptable Marzofid

YAGAMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROCA
YAGAMI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي إق مة 

نور II شقة 4  زاوية ش رع لحسن 

II و حسن بن آمب رك آليز - 41111 

مراكش املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.91 5 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم   2119 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »1.511.111  رهم« 

»1.111.111  رهم« إلى »2.511.111 

تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 5 1411.

  1I

METACOMPTA

OLIVE TASSAOUT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير السية امل لية

METACOMPTA

 N°  7 Pole Socio-économique

 2ème Etage Appt14 ، 4 111، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

OLIVE TASSAOUT »شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: آل عة 

لون سد8 قي  8 لون سد8 قلعة 

السراغية - 111 4 قلعة السراغية 

املغرب.

»تغيير السية امل لية«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.575

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 9) غشت 2122

تقرر تغيير السية امل لية: إلى ف تح 

  1 في  وتنتهي  سية  كل  من  أكتوبر 

شتيبر من السية املوالية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغية بت ريخ 26 

 آيبر 2122 تحت رقم 541/2122.
  2I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

DEVORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 Entreprise assisstance*
’*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
61111، oujda maroc

DEVORIENT شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 115 زنقة 
  8 تجزئة السالم ظهر املحلة ط بق 

) وآد8 - 61111 وآد8 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2  77

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 1ونيو   (6 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ   DEVORIENT
مقره   وعيوان  11.111  رهم 
تجزئة   8 زنقة     115 اإلآتل عي 
وآد8   ( ط بق  املحلة  ظهر  السالم 
 : ل  نتيجة  املغرب  وآد8   61111  -

مش كل م لية.
و حد  مقر التصفية ب 115 زنقة 
  8 تجزئة السالم ظهر املحلة ط بق ) 

وآد8 - 61111 وآد8 املغرب. 
و عين:

و  الدبي  جد1جة  السيد(8) 
ظهر املحلة تجزئة السالم  عيوانه(ا) 
رقم 115 وآد8 61111 وآد8 املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
شتيبر   14 بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 92 1.
   I
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CONSEILS EVERNAGE

 MARRAKECH-EXCLUSIVE
EVENTS

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM JAWHARA ، 41111،
MARRAKECH maroc

 MARRAKECH-EXCLUSIVE
EVENTS شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي املسير8 ) 
  اق مة مبروكة رقم 464 الشقة 8) 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.122619

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   14 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
MARRAKECH- الوحيد  الشريك 
مبلغ   EXCLUSIVE EVENTS
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
)   اق مة  مقره  اإلآتل عي املسير8 
مبروكة رقم 464 الشقة 8) مراكش 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   41111  -

توقف النش ط.
و حد  مقر التصفية ب املسير8 ) 
  اق مة مبروكة رقم 464 الشقة 8) 

مراكش - 41111 مراكش املغرب. 
و عين:

و  بويحي وي  1وسف  السيد(8) 
)   اق مة مبروكة  املسير8  عيوانه(ا) 
رقم 464 الشقة 5) مراكش 41111 
مراكش املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 111 14.
  4I

Cabinet Comptable Marzofid

SAADIA 2 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROCA
SAADIA 2 SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي ت رقة 
بروب المدلين - 41111 مراكش 

املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.58465

الع م  الجلع  بلقت�سى 
أكتوبر   11 في  املؤرخ  اإلستثي ئي 
الشركة  رأسل ل  رفع  تم   2119
»6.751.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »4.511.111  رهم«  من  أي 
 : طريق  عن  »11.251.111  رهم« 

تقد1م حصص نقد1ة أو عينية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 9 1 14.

  5I

AL HUDA CONSEIL SARL

H2SS MED
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AL HUDA CONSEIL SARL
)7 ش رع محلد الزرقطوني اق مة 

كوثر الشقة 9 ، 1111 ، ف س 
املغرب

H2SS MED شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الرقم 
5 اق مة نزهة ش رع عبد الواحد 

العراقي الشقة ) م ج - 1111  ف س 
املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.6447 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 16  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
حسن  محلد   (8) السيد  تفويت 
اآتل عية  حصة    11 ته مي  وزاني 
من أصل 1.111 حصة لف ئد8 السيد 
 16 بت ريخ  ته مي  وزاني  سه م   (8)

 آيبر 2122.
حسن  محلد   (8) السيد  تفويت 
اآتل عية  حصة    11 ته مي  وزاني 
من أصل 1.111 حصة لف ئد8 السيد 
 16 بت ريخ  ته مي  وزاني  صوفي    (8)

 آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 86)7.
  6I

ريدكوم

 ADHESIFS DISTRIBUTION
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتل عي للشركة

ريدكوم
11 زنقة عقبة بن ن فع برشيد ، 

26111، برشيد املغرب
 ADHESIFS DISTRIBUTION

COMPANY شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
مصطفى املع ني تجزئة بن�سي بقعة 
عل ر8 9 ط بق السفلي - 26111 

برشيد املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.8829

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 11 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
»ش رع مصطفى املع ني تجزئة بن�سي 
بقعة عل ر8 9 ط بق السفلي - 26111 
حي    68 »الرقم  إلى  برشيد املغرب« 

التسير - 26111 برشيد املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   24 بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1247.

  7I

AR EXPERTISE

 BINHAIDER GROUPE
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
219، تق طع ش رع الزرقطوني 

وش رع إبراهيم الرو اني ، 21111، 
الدار البيض ء املغرب

 BINHAIDER GROUPE
MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 2   ش رع 

ابرراهيم رو اني إق مة الريح ن 
ط بق 5 الرقم 21 املع ريف - 21111 

الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5666(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 BINHAIDER GROUPE  :

.MOROCCO
نش ط   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

شركة هولد1يغ..
   2  : االآتل عي  املقر  عيوان 
ش رع ابرراهيم رو اني إق مة الريح ن 
ط بق 5 الرقم 21 املع ريف - 21111 

الدارالبيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
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حيذر  بن  مجلوعة  الشركة 
ش.ذ.م.م : 1.111 حصة بقيلة 111 

 رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حيذر  بن  مجلوعة  الشركة 
رقم  معرض  عيوانه(ا)  ش.ذ.م.م 
حيدر  بن  علي  علر  محلد  ملك   (
الح رثي -  1ره - القرهو  99247  بي 

اإلم رات.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد علر على بن حيدر 
99247  بي  عيوانه(ا)  بي اإلم رات 

اإلم رات 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 9 8519.
  8I

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE

 DIAG-AUTO-SERVICE
OUAZGHI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE
مكتب رقم 7 الط بق الث لث عل ر8 
رقم 7 زنقة عبد الكريم الخط بي 

ف س ، 1111 ، ف س املغرب
 DIAG-AUTO-SERVICE

OUAZGHI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم146 

ش رع الور  حي الري ض طريق سدي 
حرازم ف س - 1111  ف س املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
74611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
DIAG- :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

 AUTO-SERVICE OUAZGHI
.SARL AU

غرض الشركة بإ1ج ز : ميك نيك.
رقم146   : عيوان املقر االآتل عي 
ش رع الور  حي الري ض طريق سدي 

حرازم ف س - 1111  ف س املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد وازغي عبد الجب ر عيوانه(ا) 
حي الري ض طريق سدي حرازم ف س 

1111  ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وازغي عبد الجب ر عيوانه(ا) 
حي الري ض طريق سدي حرازم ف س 

1111  ف س املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   (5 بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 6 47.

  9I

شركة آه   املح سب

 Sté « شركة بارا هادي ش.م.م
« PARA HADI S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تحويل املقر االآتل عي للشركة

شركة آه   املح سب
الرقم 12 عل ر8 ني س ش رع احلد 

الطيب بنهيلة املد1ية الجد1د8 
أسفي ، 46111، أسفي املغرب
 Sté « شركة ب را ه  ي ش.م.م

PARA HADI S.A.R.L » شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي الرقم  1 
زنقة محلد آل ل الدر8 حي السالم 

اسفي - 46111 اسفي املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.11971

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 6) شتيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
زنقة محلد آل ل الدر8  »الرقم  1 

اسفي   46111  - اسفي  السالم  حي 

  4 رقم  السالم  »حي  إلى  املغرب« 
أسفي   46111  - زنقة الكتبية اسفي 

املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1211/2122.

 41I

شركة آه   املح سب

 Sté « شركة بارا هادي ش.م.م

« PARA HADI S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

توسيع نش ط الشركة 

شركة آه   املح سب

الرقم 12 عل ر8 ني س ش رع احلد 

الطيب بنهيلة املد1ية الجد1د8 

أسفي ، 46111، أسفي املغرب

 Sté « شركة ب را ه  ي ش.م.م

PARA HADI S.A.R.L » شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  االآتل عي حي السالم 
رقم 4  زنقة الكتبية اسفي - 46111 

اسفي املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.11971

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 شتيبر   (6 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

مركز العي 1ة و التجليل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1211/2122.

 41I

SOCEFISC

DOME HOUSE دوم هاوس
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

SOCEFISC
 N°   AV FARHAT HACHAD EL
 QODS AGADIR ، 81111، agadir

maroc
DOME HOUSE  وم ه وس شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

لبيض أوال   احو تلسية أ1ت ملول 
-  86622 أ1ت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2758 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DOME :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

HOUSE  وم ه وس.
تنشيط   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
سي حي اسثغالل مزرعة للضي فة و 

 ار الضي فة ال1واء السي حي.
:  وار  االآتل عي  املقر  عيوان 
لبيض أوال   احو تلسية أ1ت ملول 

-  86622 أ1ت ملول املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 511  : أس مة  الكراري  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد الكراري أ1وب : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الكراري أس مة عيوانه(ا) 
محلد  حي سيدي  رقم      2 بلوك 

81111 أك  1ر املغرب.
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عيوانه(ا)  أ1وب  لكراري  السيد 

أ1ت   وار لبيض أوال   احو تلسية 

ملول 86622 أ1ت ملول املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكراري أس مة عيوانه(ا) 

محلد  حي سيدي  رقم      2 بلوك 

81111 أك  1ر املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

6)  آيبر  بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2519.

 42I

مجلوعة بونجول الدولية آتل نية

إس إي سوليسون
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

مجلوعة بونجول الدولية آتل نية

املركب التج ري برج الي قوت 

ش رع اللة 1 قوت اق مة س ط بق 

الداربيض ء ، 21111، الدارالبيض ء 

املغرب

إس إي سوليسون شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي إق مة 

يعقوب امليصور مرآب 8 املوحد1ن 

ش رع الحزام الكبير الحي املحلدي - 

 1 21 الدارالبيض ء املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.28296 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

5) 1ونيو 2116 تم تحويل  املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

 8 مرآب  امليصور  يعقوب  »إق مة 

الحي  الكبير  الحزام  ش رع  املوحد1ن 

الدارالبيض ء   21 1  - املحلدي 

املغرب« إلى »مرآب 2 تجزئة ب نورام  

سيدي   4 محيط   7 كتلة  ي  عل ر8 

الدارالبيض ء   21 1  - البرنو�سي 

املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 15 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1ونيو 2116 تحت رقم 4 116184.
 4 I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

 COMPLEXE TOURISTIQUE
NAZHA

عقد تسيير حر ألصل تج ري (األشخ ص 

املعيويون)
عقد تسيير حر ألصل تج ري

 COMPLEXE TOURISTIQUE
NAZHA

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ قي 15 
 Sté :COMPLEXE م ي 2122 أعطى
 TOURISTIQUE NAZHA SARL
التج ري  11   ب لسجل  املسجل 
حق  ب لجد1د8  االبتدائية  ب ملحكلة 
التسيير الحر لألصل التج ري الك ئن 
 24111  - ش رع ابن جلدون   ،26 ب 
 Sté: AQUI الجد1د8 املغرب لف ئد8 
 5 ملد8   ME QUEDO 55 S.A.R.L
و   2122 م ي   15 من  تبتدئ  سية 
مق بل مبلغ   2127 م ي   14 تنتهي في 

شهري قيلته 5.111 1  رهم.
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SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE SAMIR GAGA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

ش رع موالي احفيظ ميسور ، 
251  ، ميسور املغرب

 STE SAMIR GAGA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي ت لسينت 
املركز بني تدآيت ت لسينت بوعرفة 

- 61252 ت لسينت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1159

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   25 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 STE SAMIR GAGA الشريك الوحيد
 111.111 مبلغ رأسل له    SARL AU
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
ت لسينت املركز بني تدآيت ت لسينت 
املغرب  ت لسينت   61252  - بوعرفة 
:.وآو  صعوب ت في تسيير  نتيجة ل 

الشركة 
على  الحصول  في  االجف ق 

الصفق ت..
مركز  ب  التصفية  مقر  حد   و 
ت لسينت - 61252 ت لسينت املغرب. 

و عين:
عيوانه(ا)  و  ك ك   سلير  السيد(8) 
بوعرفة  ت لسينت  اقر اس  حي 
كلصفي  املغرب  ت لسينت   61252

(8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
حي   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

اقر اس ت لسينت املركز
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   29 بت ريخ  بفجيج  االبتدائية 

2122 تحت رقم 59/2122 .
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SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

 STE NEGOTOUSNA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

ش رع موالي احفيظ ميسور ، 
251  ، ميسور املغرب

 STE NEGOTOUSNA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 2 
اكتوبر ا1لوزار مرموشة بومل ن - 

152   بومل ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 11  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.NEGOTOUSNA SARL AU

البي ء   *  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

واألشغ ل املختلفة 

+ متف وض 

+كراء االلي ت..

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 - بومل ن  مرموشة  ا1لوزار  اكتوبر   2

152   بومل ن املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : محلد  امراي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  محلد  امراي  السيد 

حي ت غروط ا1لوزار مرموشة بومل ن 

152   بومل ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  محلد  امراي  السيد 

حي ت غروط ا1لوزار مرموشة بومل ن 

152   بومل ن املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  ببومل ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 555/2122.
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Cabinet AGBAR

Do & Act Conseil
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet AGBAR

Do & Act Conseil شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 46 ش رع 

الزرقطوني ، الط بق الث ني ، شقة 
رقم 6 - 21111 ، الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

565855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Do &  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.Act Conseil

 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

والتدريب  اإل ارية  االستش رات 

والتوآيه.

عيوان املقر االآتل عي : 46 ش رع 

شقة   ، الث ني  الط بق   ، الزرقطوني 
البيض ء  الدار   ،  21111  -  6 رقم 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 111  : السالوي  هيد  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  السالوي  هيد  السيد8 
طريق أزمور   (5 إق مة علراني فيال 
البيض ء  الدار   21181 الحسني  حي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  السالوي  هيد  السيد8 
طريق أزمور   (5 إق مة علراني فيال 
البيض ء  الدار   21181 الحسني  حي 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
 آيبر 2122 تحت رقم 11851615.
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CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 SOCIETE D’IMPORT
 EXPORT DE PRODUITS
.FROMAGERS – S.I.E.P.F

إعالن متعد  القرارات

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
45 ش رع محلد الخ مس الط بق 5 

رقم 7) ، 91111، طيجة املغرب
 SOCIETE D’IMPORT EXPORT

 DE PRODUITS FROMAGERS –
S.I.E.P.F. »شركة املس هلة«

وعيوان مقره  االآتل عي: إق مة ليي  
، ش رع لبي ن ، - - طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.25791
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في  2 شتيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
وجلسين  وتسعة  م ئتين  نقل  إقرار 
وتسعين  وستة  وتسعل ئة  ألف  
 Société شركة  أسهم   (259.996(
 Industrielle et Commerciale
 et de Participation SICOPA SA
شركة املس هلة   BEL لص لح شركة 
تلثله   الفرن�سي،  الق نون  بلوآب 
فرنسية   CECILE BELIOT السيد8 
 27/18/1974 ولدت 1وم  الجنسية، 
وتقيم في 4   ،  Rueil-Malmaison في 
Square du Roule 92211 Neuilly-
، بصفته  املد1ر8   Sur-Seine France

الع لمي  اليقل  على  بي ء  الع مة. 
أصول  آليع  وتحويل  لألصول، 
 BEL شركة  إلى   SICOPA وجصوم 
الق نون  بلوآب  املس هلة  شركة 
الفرن�سي، لص لح شركة ATAD شركة 
الق نون  بلوآب  مبّسطة  مس هلة 
 MOUROT الفرن�سي، ويلثله  السيد
ROMAIN املولو  في 28/161982 في 
Remiremont، الجنسية الفرنسية، 
 RUE D ALLERAY 75115 6 1قيم في

PARIS FRANCE ، بصفته رئيًس . 
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
م 1لي: إقرار انته ء مد8 عضوية مد1ر 
 Société Industrielle et شركة 
 Commerciale et de Participation

SICOPA SA اعتب ًرا من اليوم.
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
شركة   BEL شركة  كلد1ر  انتخ ب 
املس هلة بلوآب الق نون الفرن�سي، 
1ورو،   11. 18.512,51 م له   رأس 
 2Allée de Longchamp  : مقره  
 ،  92151 Suresnes France
التج ري  السجل  في  مسجلة 
الرقم  تحت   Nanterre لشرك ت 
السيد8  تلثله    ،542.188.167
CECILE BELIOT فرنسية الجنسية، 
Rueil- في   27/18/1974 ولدت 1وم 

 Square 4 واملقيلة في ، Malmaison
du Roule 92211 Neuilly-Sur-

Seine France كلد1ر8 ع مة.
على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 
عضوية  مد8  انته ء  إقرار  م 1لي: 
املغربي  ش كيب،  صد1قي  السيد 
ش رع  في  يعيش  الذي  الجنسية، 
الدار  السالم  حي  تدغين  آبل   (
 ،(5/((/(96( في  املولو   البيض ء، 
 FLATEAU كلد1ر ع م. وتعيين السيد
 ،LUDOVIC BERNARD MARIE
الفرن�سي الجنسية، املقيم في 4 ش رع 
آبل ط رق الرب عي عين  1 ب الدار 
 ، 1/1 /1972 في  املولو   البيض ء، 
 ( ) ثالث  ملد8  للشركة  ع م   مد1را 
االآتل ع  1دعو  حتى  أي  سيوات، 
في  البت  إلى   2125 الع  ي  الع م 
البي ن ت امل لية للسية امليتهية في 1  

 يسلبر 2124.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
آليع األسهم األصلية   : املس هل ت 
تلثل  األولي  امل ل  رأس  تشكل  التي 
مس هل ت نقد1ة ويتم  فعه  ب لك مل 
من قيلته  االسلية كل  هو موضح في 
الشركة  بيك  الص  ر8 عن  الشه  8 
وك لة ش رع  الع مة املغربية لألبي ك، 
أمين   ، طيجة   ، الخ مس  محلد 
1وليو   ( حتى  املسحوب   ، الحفظ 
عيد تقد1م ق ئلة املس هلين   2115
منهم  التي  فعه  كل  املب لغ  مع ذكر 
من  وصحيحة  ص  قة  مصدقة   ،
املبلغ  املؤسسين.  املس هلين  قبل 
اإلآل لي الذي  فعه املس هلون أي 
26.111.111 (ستة وعشرون مليون) 
املفتوح  الحس ب  في  مو عة   رهم 
البيك  تشكيل  عيد  الشركة  ب سم 
يس هلون  أ ن ه  املوقعون  املذكور. 
 SOCIETE DES  - وهم:  الشركة  في 
بلبلغ   PRODOUITS LAITIERS
 SOCIETE - ، نقدي 111 (م ئة)  رهم
BEL بلبلغ نقدي قدره 25.999.611 
مليون  وعشرون  (جلسة 
ألف  وتسعون  وتسعة  وتسعل ئة 
 SOCIETE DE  -  ، وستل ئة)  رهم 
 PARTICIPATION INDUSTRIELLE
 ET COMMERCIALES
 - (م ئة)  رهم   111 بلبلغ 
 SOCIETE FINANCIERE
نقدي  بلبلغ   COMMERCIALE
 SOCIETE DE  -  ، (م ئة)  رهم   111
 TRANSFORMATION ET DE
 DISTRIBUTION DE PRODOUITS
 111 قدره  نقدي  بلبلغ   LAITIERS
(م ئة)  رهم. مجلوع املس هل ت بلغ 
26.111.111 (ستة وعشرون مليون) 
 رهم ، بل  يع  ل 261.111 (م ئت ن 
 111 بقيلة  سهم  ألف)  وستون 
(م ئة)  رهم للسهم ، مكتتبة ب لك مل 

ومدفوعة ب لك مل.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15259.
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FLASH ECONOMIE

NORAS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

NORAS IMMO
 شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رأسل له :151.111,11  رهم

 مقره  اإلآتل عي: 11 زنقة الحرية 
الط بق   الشقة 5 - الدار البيض ء
رقم التقييد في السجل التج ري: 

511211
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 14 نونبر 2122 قرر م  1لي
اض فة ت لت مسير مش رك السيد 

نو8 أمين
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  5 851
 49I

LA MAROCAINE DES COMPTES

USOCORE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

LA MAROCAINE DES COMPTES
 (59BD LA RESISTANCE N

 B21 CASABLANCA ، 21491،
CASABLANCA MAROC

USOCORE شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 59) ش رع 
 - (/B21 املق ومة الط بق   الرقم

21491 الدارالبيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 64 69

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 21.111 مبلغ رأسل له    USOCORE
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
الرقم  ش رع املق ومة الط بق     (59
الدارالبيض ء   B21/1 - 21491
املغرب نتيجة ل : اإلنته ء غير املتوقع 

لغرض الشركة.

و حد  مقر التصفية ب 59) ش رع 
 B21/1 - الرقم  الط بق    املق ومة 

21491 الدارالبيض ء املغرب. 
و عين:

 MIKE MICHAEL السيد(8) 
 ALEXANDER KURPERSHOEK
تشيلد   2971 ب  عيوانه(ا)  و 
بلجيك   تشيلد   2971 كلويسدريف 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

شتيبر 2122 تحت رقم 8449 8.
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YOUNESS BENMOUSSA

IKHWAN LAMNAOUAR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15411
IKHWAN LAMNAOUAR شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي الجد1د 
طريق ا1ت بلق سم م 8 رقم 122 

تيفلت 15411 تيفلت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1277

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 IKHWAN الوحيد  الشريك  ذات 
رأسل له   مبلغ   LAMNAOUAR
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
ا1ت  طريق  الجد1د  حي  اإلآتل عي 
بلق سم م 8 رقم 122 تيفلت 15411 
تيفلت املغرب نتيجة ل : املشروع لم 

1يجح.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
8 رقم  الجد1د طريق ا1ت بلق سم م 

122 تيفلت 15411 تيفلت املغرب. 

و عين:

علي امليور و عيوانه(ا)  السيد(8) 

 15411 تيفلت  الغربي  السع  8  حي 

تيفلت املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  االبتدائية بتيفلت بت ريخ 

2122 تحت رقم 554.
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بيعال لإلستش ر8

ARRAJHI AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

بيعال لإلستش ر8

حي مليلونة بلوك 4 رقم 56 الط بق 

  بني مالل ، 121 2، بني مالل 

املغرب

ARRAJHI AGRI شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

الدرانحة الرقم 6 الزنقة 2 - 121 2 

سوق السبت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 7

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 15  آيبر 2122 تقرر حل 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسل له   مبلغ   ARRAJHI AGRI

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

 6 الرقم  الدرانحة  اإلآتل عي  وار 

السبت  سوق   2 121  -  2 الزنقة 

املغرب نتيجة ل : حل مسبق.

ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 

الدرانحة الرقم 6 الزنقة 2 - 121 2 

سوق السبت املغرب. 

و عين:
و  صلو ي  املهدي  السيد(8) 
تسليت  ا1ت  تفريت  حي  عيوانه(ا) 
111 2 بني مالل املغرب كلصفي (8) 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : حل
املسبق للشركة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوال  اليلة 
رقم  تحت   2122 9)  آيبر  بت ريخ 

.  1
 52I

AFIDACOM

SOBEC PRIME
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AFIDACOM
7 و 7) تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، 1111 ، ف س املغرب
SOBEC PRIME شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 45 
زنقة رقم 6 تجزئة الحد1قة تغ ت - 

1111  ف س املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4195 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في  1  آيبر 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 SOBEC PRIME الوحيد  الشريك 
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
 45 رقم  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
تغ ت  الحد1قة  تجزئة   6 رقم  زنقة 
 : ل  نتيجة  املغرب  ف س    1111  -
الغرض  تحقيق  على  القدر8  عدم 

اإلآتل عي.
 45 و حد  مقر التصفية ب رقم 
 - تجزئة الحد1قة تغ ت   6 زنقة رقم 

1111  ف س املغرب. 
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و عين:
محلد  حسن  أمحلد  السيد(8) 
حلمي و عيوانه(ا) 45 زنقة 6 الحد1قة 
املغرب  ف س    1111 ف س  وا  

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية بف س بت ريخ 21 1ي 1ر 2122 

تحت رقم 29/2122 .
 5 I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE JET CHARTER SERVICES
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نش ط الشركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM (8

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 61111
وآد8 املغرب

 STE JET CHARTER SERVICES
SARL/AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  االآتل عي الط بق 
االر�سي حي الهدى زنقة ابن عبد 
السالم رقم 14 وآد8 - 61111 

وآد8 املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 1845

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغيير   2122 شتيبر   11 املؤرخ في 
و  »االسترا   من  الشركة  نش ط 

التصد1ر
العلولة والسلسر8

إلى   « الط ئرات  تيظيف  مق ولة 
»التوطين

العلولة والسلسر8
مق ولة تيظيف الط ئرات«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   29 بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 591 .
 54I

SOCIETE AIN ALMO GARDIENNAGE SARL AU

 SOCIETE AIN ALMO

GARDIENNAGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 SOCIETE AIN ALMO

GARDIENNAGE SARL AU

حي البست ن 469 طريق العونية ، 

61111، وآد8 املغرب

 SOCIETE AIN ALMO

 GARDIENNAGE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي 

البست ن 469 طريق العونية - 

61111 وآد8 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 6149

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 أكتوبر  في  1  املؤرخ 

 SOCIETE AIN ALMO حل 

شركة   GARDIENNAGE SARL AU

ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسل له  91.111  رهم 

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي البست ن 

وآد8   61111  - طريق العونية   469

املغرب نتيجة ل توقيف النش ط.

و عين:

و  ن صري  هدى  السيد(8) 

  1 رقم  حلدان  زنقة  عيوانه(ا) 

املغرب  وآد8   61111 اليصر  حي 

كلصفي (8) للشركة.

الجلعية  انعق    تم  قد  و 

وفي  نونبر 2122   11 الخت مية بت ريخ 

 - العونية  طريق   469 البست ن  حي 

61111 وآد8 املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2186.

 55I

 FIDUCIAIRE INVEST KHENIFRA BENI MELLAL

SARL AU

MARMO ELITE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INVEST KHENIFRA
BENI MELLAL SARL AU

 BLOC 7 LOTIS   MARS N°48 21
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

2 511، BENI MELLAL MAROC
MARMO ELITE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 
السالم ش رع الخط بي الشقة 7 

الط بق االول بني مالل - 511 2 بني 
مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 519

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MARMO ELITE
استغالل   : غرض الشركة بإ1ج ز 
والتصد1ر-اشغ ل  املي آم-االسترا  

مختلفة .
اق مة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 7 الشقة  الخط بي  ش رع  السالم 
الط بق االول بني مالل - 511 2 بني 

مالل املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
: 1   حصة  السيد ملقي جليفة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
   1 : السيد شعبي عبد الحكيم 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
  41  : املهدي  الكت بي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  جليفة  ملقي  السيد 
سوق  حل  ي  سيدي  سعيد  اوال  
سوق   2 411 اليلة  اوال   السبت 

السبت اوال  اليلة املغرب.
الحكيم  عبد  شعبي  السيد 
 2 السالم  ري ض  تجزئة  عيوانه(ا) 
الرقم 79 بني مالل 511 2 بني مالل 

املغرب.
عيوانه(ا)  املهدي  الكت بي  السيد 
حي ري ض السالم 2 رقم 12 بني مالل 

511 2 بني مالل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  جليفة  ملقي  السيد 
سوق  حل  ي  سيدي  سعيد  اوال  
سوق   2 411 اليلة  اوال   السبت 

السبت اوال  اليلة املغرب
الحكيم  عبد  شعبي  السيد 
عيوانه(ا) حي ري ض السالم 2 رقم 12 

بني مالل 511 2 بني مالل املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 14  آيبر 

2122 تحت رقم 1261.
 56I

FLASH ECONOMIE

NOVIA GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

NOVIA GLOBAL شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي الحي 

العصري اق مة اوفيست  الط بق 4 
الشقة 5) - 111 2 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 529
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.NOVIA GLOBAL
وك لة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
الوس ئط املتعد 8 والتسويق الرقمي.
الحي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 4 الط بق  اوفيست   اق مة  العصري 
الشقة 5) - 111 2 بني مالل املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : سعد  هيون  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد سعد  هيون عيوانه(ا)  2 
 25111 الفتح  حي  الشي ظلة  زنقة 

جريبكة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعد  هيون عيوانه(ا)  2 
 25111 الفتح  حي  الشي ظلة  زنقة 

جريبكة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 9)  آيبر 

2122 تحت رقم 886).
 57I

STE TASAGOUT

STE NOURSAL TRADING
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE NOURSAL TRADING
حي السالم ش رع محلد ف ضل 

السلاللي الط بق االول رقم 656) ، 
111 7، الداجلة املغرب

 STE NOURSAL TRADING
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي السالم 
ش رع محلد ف ضل السلاللي الط بق 
االول رقم 656) - 111 7 الداجلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  1  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.NOURSAL TRADING
غرض   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخ رج هو : 
نقل البض ئع لحس ب الغير

نقل األشخ ص لحس ب الغير
الجل عي  الخ ص  اليقل 

لألشخ ص
شكل  بأي  والدولي  املحلي  اليقل 

من األشك ل
نقل البض ئع واليقل املبر 

أعل ل مختلفة
نقل البض ئع واألشخ ص ليفسه

العلولة   ، الع مة  التج ر8 
والسلسر8 ، تقد1م الخدم ت

أعل ل البي ء
نش ط وكيل الشحن

استيرا  و تصد1ر
والتسوق   ، الطرو   استالم 
 ، والتوزيع   ، والرس ئل   ، الع آل 

والخدم ت اللوآستية
توزيع البض ئع 

تأآير واستئج ر آليع املركب ت 
ب لسي رات  البض ئع  نقل  أعل ل 

(األمتعة والطرو  غير املصحوبة)
نش ط اغ ثة املركب ت 

أعل ل نقل أمتعة غير مصحوبة 
ني بة عن أطراف ث لثة

بيع / شراء آليع موا  البي ء
نش ط ب ئعي األسل ك.

والوطني  الدولي  البري  اليقل 
والدولي لجليع وآه ت البض ئع

والشخصية  الثقيلة  واملعدات 
ووكيل الشحن.

الترانزيت  اليقل  عللي ت  آليع 
البري والبحري والجوي بك فة أنواعه.
وتخزين  تداول  عللي ت  آليع 

آليع املوا  الغذائية والبض ئع
والجل رك  ب لش حي ت  اليقل 

والتخزين.
اليقل  جدم ت  آليع  تشغيل 

البري للبض ئع.
آليع  وتشغيل  وتأآير  شراء 
تسلح  التي  وامالت  األآهز8  وس ئل 
ب ألنشطة املذكور8 أعاله أو املتعلقة 

به .
مش ركة

والوس طة  والسلسر8  العلولة 
واإل راك  والدراسة  والتلثيل 
واالستحواذ على ملتلك ت أو مص لح 

في آليع الشرك ت واملؤسس ت
ميتج ت  آليع  وبيع  شراء 

التيظيف.
اليقل الع م.

أعل ل متيوعة وتقد1م جدم ت
املأكوالت  ميتج ت  آليع  تخزين 

البحرية.
تصد1ر آليع ميتج ت   / استيرا  

املأكوالت البحرية
وتعبئة  وتجليد  ومع لجة  تثلين 

وحفظ ميتج ت املأكوالت البحرية ،
تسويق األسل ك الط زآة واملبر 8 
وآليع  واملح ر  واملح ر  واملجلد8 
ميتج ت املأكوالت البحرية األجرى في 
التج ر8  والدولية.  الوطيية  األسواق 
من  والتع قد  والتصد1ر  واالستيرا  

الب طن.
وك لة لعللي ت األنشطة الري ضية 
(رب عية ، عرب ت التي تجره  الدواب ، 

 راآة الجلل ،  راآة ن رية).
تأآير املركب ت (كوا )

والدراآ ت  الدراآ ت  تأآير 
الي رية (كوا ...) ،  راآ ت هوائية أو 

 راآ ت ن رية.
(تأآير  الخدم ت  إ ار8  مق ول 

رب عي).
 ، والترفيهية  الترفيهية  األنشطة 
تأآير معدات أوق ت الفراغ لللرافق 
املع رض   ، املع رض   ، الترفيهية 
أنشطة  الش طئية.  األنشطة   ،
سيل   وال   ، واملتنزه ت  املتنزه ت 
األنشطة امل ئية وغيره  من األنشطة 
األحداث  وتيظيم   ، الري ضية 

الري ضية.
الفي  ق واإلق مة

استقب ل أو إظه ر األحداث
آليع أنواع األنشطة السي حية

النزل  وإ ار8  وإنش ء  تشغيل 
واملوتيالت والبي غل

تشغيل وإ ار8 مقهى ومطعم
أعل ل البي ء الع مة ، غرق وحفر 
 ، املدنية  الهيدسة  أعل ل   ، امب ر 

املب ني
وإ ار8  تشغيل  املقهى  تشغيل 
مطعم. مل رسة آليع أنشطة تقد1م 
غرف  وتشغيل  تيظيم  ؛  الطع م 
الحفالت ؛ التيظيم والرسوم املتحركة 
واالحتف الت  الحفالت  لجليع 
والكوكتيالت  االستقب ل  وحفالت 
الع ئلية  واالحتف الت  األعراس  مثل 

واملؤتلرات 
 ، معدات التشغيل املي لللك تب 
تصد1ر املعدات   / وتسويق واستيرا  
وتكيولوآي   املكتبية  واللوازم 
الهيدروليكية  املعدات  ؛  املعلوم ت 
التسويق  وامليك نيكية.  والكهرب ئية 

واالستيرا  والتصد1ر
الشركة التي تقوم بجليع عللي ت 
التطوير أو املعدات أو االستحواذ أو 
اإل1ج ر أو االستغالل أو غيره  بهدف 
أو توسيع وحدات اإلق مة أو  إنش ء 
امليتجع ت  أو  الفيدقية  املجلع ت 

السي حية أو التخييم أو الترفيه ؛
أشك له  بجليع  العق ري  التطوير 
، من جالل االستحواذ أو التب  ل أو 
البيع أو التقسيم أو التقسيم الفرعي 
أو  املبنية  العلرانية  املب ني  لجليع 
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األسل ء املبنية ؛ تحقيق بيع وتسويق 

آليع املب ني أو املس كن أو التي سيتم 

بعد  أو  قبل  املخطط  على  بي ؤه  

االنته ء ؛

استيرا    ، ع م  بشكل  التج ر8 

امليتج ت  آليع  وتسويق  تصد1ر   /
تكون  أن  املصيعة  ون  الغذائية 

الق ئلة ش ملة.

مل رسة آليع األنشطة الزراعية 

واالستزراع امل ئي

اكتس ب املص لح بأي شكل من   
األشك ل في أي شركة أو علل تج ري 

وتشغيل  إنش ء  ؛  مل ثل  غرض  له 

واملستو ع ت  واملك تب  الوك الت 

لتسهيل تحقيق هدف الشركة ؛

التع قد من الب طن على أي نش ط 

أو استخدام  العل لة  1تطلب تدجل 

معدات صي عية أو زراعية أو تج رية

وبيع وتأآير آليع املركب ت  شراء 

الصغير8  الح فالت  ذلك:  في  بل  

والجرارات  والش حي ت  والح فالت 

وغيره 

العللي ت  آليع   ، ع م  وبشكل 

غير  أو  مب شر  بشكل  املرتبطة 

الشركة  نلو  لتعزيز  بنش طه   مب شر 

وتطوره .

حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 

السالم ش رع محلد ف ضل السلاللي 

 7 111  -  (656 رقم  االول  الط بق 

الداجلة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 : السلط ني  الد1ن  نور  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السلط ني  الد1ن  نور  السيد 
عيوانه(ا) حي النهضة 11 رقم 1792 

111 7 الداجلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السلط ني  الد1ن  نور  السيد 
عيوانه(ا) حي النهضة 11 رقم 1792 

111 7 الداجلة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آيبر 2122 تحت رقم 2222/2122.
 58I

NJ BUSINESS

TE.BA.GE.C
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NJ BUSINESS
مك تب مريي  مكتب رقم 9) الط بق 
الت لث ش رع عبد الكريم بيجلون 
املد1ية الجد1د8 ف س املغرب، 

1111 ، ف س املغرب
TE.BA.GE.C شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم ) 
عل ر8 ا 49 ج ه 6 تجزئة عرصة 

الزيتون ) طريق عين الشقف زواغة 
- 1111  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.51185
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 17  آيبر 2122 تقرر حل 
مسؤولية  ذات  شركة   TE.BA.GE.C
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
 49 عل ر8 ا   ( مقره  اإلآتل عي رقم 
ج ه 6 تجزئة عرصة الزيتون ) طريق 
ف س    1111  - عين الشقف زواغة 

املغرب نتيجة الزمة م لية.
و عين:

السيد(8) محلد امين و عيوانه(ا) 
ابن  علر  ش رع   8 القدس  اق مة 
الجد1د8  املد1ية   6 شقة  الخط ب 
 (8) كلصفي  املغرب  ف س    1111

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
 ( وفي رقم   2122 17  آيبر  بت ريخ 
عرصة  تجزئة   6 ه  ج   49 ا  عل ر8 
الزيتون ) طريق عين الشقف زواغة 

- 1111  ف س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5467.
 59I

LE LEGALISTE

YASKAD SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
زاوية ش رع ميس نج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكتب رقم 9 الوازيس ، 
21241، الدار البيض ء املغرب

YASKAD SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 24 مسكن 
الع لية الحي الصي عي 211 مجلوعة 

سكيية   - 21111 الدار البيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
56498 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.YASKAD SERVICES
تحويل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
األموال وتقد1م الخدم ت من مشغلي 
وغيره   السفر  ووك الت  اله تف 

وتحويل العلالت
 24  : االآتل عي  املقر  عيوان 
 211 الصي عي  الحي  الع لية  مسكن 
الدار   21111  - مجلوعة سكيية   

البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 511  : الض وي  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 511  : السب عي  السيد8 جد1جة 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  الض وي  رشيد  السيد 
عل ر8  األحالم  اق مة  القدس  حي 
الدار   21111 البرنو�سي   11 ف رقم 

البيض ء املغرب.
السب عي  جد1جة  السيد8 
حي القدس اق مة األحالم  عيوانه(ا) 
 21111 البرنو�سي   11 شقة   2 ط بق 

الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الض وي  رشيد  السيد 
عل ر8  األحالم  اق مة  القدس  حي 
الدار   21111 البرنو�سي   11 ف رقم 

البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 18 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.
 61I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

NOYA FONCIERE SASU
إعالن متعد  القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
45 ش رع أنف  الط بق 7، 21111، 

الدار البيض ء املغرب
NOYA FONCIERE SASU »شركة 

أسهم مبسطة ذات الشريك 
الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: 5 زنقة 
الق �سي بن حل  ي الصنه جي، 

السوي�سي - - الرب ط املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.16 911

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية:
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
في  الظ هر  امل  ي  الخطأ  تصحيح 
الوث ئق التأسيسية لـلشركة واملتعلق 
الوحيد  املس هم  شركة  بشكل 
شركة ذات   NOYA HOSPITALITY
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شركة  وليست  محدو 8  مسؤولية 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الواحد
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
األس �سي  للق نون  النسبي  التعد1ل 

للشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية:
بيد رقم 1: الذي 1يص على م 1لي: 

1
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1714 1.
 61I

STE FIDLAMIAE SARL

 INVEST BUILDING
CONSTRUCTION MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسل ل الشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM  7 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 11111،

RABAT MAROC
 INVEST BUILDING

 CONSTRUCTION MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار أوال  
مب رك زعير - 12111 تل ر8 املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 6211
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 26  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »5.111.111  رهم« 
 5.111.111« إلى  »111.111  رهم« 
مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 
مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بتل ر8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 9615.
 62I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

NOYA OPERATION SASU
إعالن متعد  القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
45 ش رع أنف  الط بق 7، 21111، 

الدار البيض ء املغرب
 « NOYA OPERATION SASU

شركة أسهم مبسطة ذات الشريك 
الوحيد »

وعيوان مقره  االآتل عي: 5 زنقة 
الق �سي بن حل  ي الصنه جي، 

السوي�سي - - الرب ط املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.16 897

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية:
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
في  الظ هر  امل  ي  الخطأ  تصحيح 
الوث ئق التأسيسية لـلشركة واملتعلق 
الوحيد  املس هم  شركة  بشكل 
شركة ذات   NOYA HOSPITALITY
شركة  وليست  محدو 8  مسؤولية 
ملس هم  محدو 8  مسؤولية  ذات 

واحد
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
األس �سي  للق نون  النسبي  التعد1ل 

للشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية:
بيد رقم 1: الذي 1يص على م 1لي: 

1
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم  171 1.

 6 I

هيد لشقر

 STE TAMASSINT
TOURISME

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير آد1د للشركة

هيد لشقر

رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحب بي 
الدك رات ف س ، 1111 ، ف س ف س
 STE TAMASSINT TOURISME

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم  1  
تجزئة اليل ء بنسو 8 ف س - 1111  

ف س املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4945 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
))  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 
العراقي الحسيني محلد كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
6)  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 6956/2122.
 64I

AMINE INIBA

BY GOLDEN SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMINE INIBA
 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad
 Imm N° 6 App N°2 ، 12111،

TEMARA MAROC
BY GOLDEN SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مبنى 1417 
شقة رقم 15 الط بق األول تجزئة 
وال  زعير عين عو 8 - 12111 تل ر8 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 811 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 17  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BY  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.GOLDEN SARLAU
تج ر8   :  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االستيرا  والتصد1ر.
مبنى   : االآتل عي  املقر  عيوان 
األول  الط بق   15 رقم  شقة   1417
تجزئة وال  زعير عين عو 8 - 12111 

تل ر8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : السيد 1 سين بن هدوز 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد 1 سين بن هدوز عيوانه(ا) 
451  وار بي صر الشل لي تل ر8  رقم 

12111 تل ر8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 1 سين بن هدوز عيوانه(ا) 
451  وار بي صر الشل لي تل ر8  رقم 

12111 تل ر8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بتل ر8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2511.

 65I

WIFAK GESTION

ALTEAMWEB
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

WIFAK GESTION
ش رع عبد الع لي بنشقرون مك تب 
زينب ط بق رقم 2 مكتب رقم 8. ، 

1111 ، ف س املغرب
ALTEAMWEB شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد
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وعيوان مقره  اإلآتل عي : 2 زنقة 
كعب ابن زهير الشقة 9 اق مة 1حى 
املد1ية الجد1د8 - 1111  ف س 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.5555 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
5)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
ALTEAMWEB شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  
ابن  زنقة كعب   2 اإلآتل عي  مقره  
املد1ية  1حى  اق مة   9 الشقة  زهير 
املغرب  ف س    1111  - الجد1د8 
نتيجة لعدم استلرارية وعدم القدر8 

على مزاولة النش ط..
و عين:

و  الس خي  سعيد8  السيد(8) 
زهير  ابن  كعب  زنقة   2 عيوانه(ا) 
الشقة 9 اق مة 1حى املد1ية الجد1د8 
 (8) كلصفي  املغرب  ف س    1111

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
زنقة   2 وفي   2122 5)  آيبر  بت ريخ 
اق مة 1حى   9 كعب ابن زهير الشقة 
ف س    1111  - الجد1د8  املد1ية 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5456/122.
 66I

WIFAK GESTION

AMIDCO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

WIFAK GESTION
ش رع عبد الع لي بنشقرون مك تب 
زينب ط بق رقم 2 مكتب رقم 8. ، 

1111 ، ف س املغرب
AMIDCO شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : 12 

سيراليون املد1ية الجد1د8 - 1111  
ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 4199
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 18  آيبر 2122 تقرر حل 
مسؤولية  ذات  شركة   AMIDCO
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  
سيراليون   12 اإلآتل عي  مقره  
ف س    1111  - الجد1د8  املد1ية 
املغرب نتيجة لعدم استلرارية وعدم 

القدر8 على مزاولة النش ط.
و عين:

السيد(8) آوا  العلراني الجوطي 
الحسني و عيوانه(ا) )) زنقة شكيب 
  1111 مه   اق مة   11 رقم  ارسالن 

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
 12 وفي   2122 18  آيبر  بت ريخ 
  1111 - سيراليون املد1ية الجد1د8 

ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
5)  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5249/122.
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PLATINIUM MANAGEMENT

ONCO SERVICE SCI
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

PLATINIUM MANAGEMENT
 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif
  ème étage N°19 VN ، 51111،

Meknes Maroc
ONCO SERVICE SCI شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
بئر أنزران املنز8 - 51111 مكي س 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.47715

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

ONCO SERVICE SCI مبلغ رأسل له  

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

 - املنز8  أنزران  بئر  ش رع  اإلآتل عي 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكي س   51111

صعوبة الولوج إلى سوق العلل.

ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

مكي س   51111  - املنزه  أنزران  بئر 

املغرب. 

و عين:

و  س مي  العزيز  عبد  السيد(8) 
تجزئة   ( زنقة   24 رقم  عيوانه(ا) 

 51111 ع  م.  ب.  السييدا  هش م 

مكي س املغرب كلصفي (8) للشركة.

السيد(8) �سي عبد الرحل ن املزغي 
الكوثر  إق مة   121 رقم  و عيوانه(ا) 
ج  م  امللكي  الجيش  ش رع   (7 رقم 

 (8) 51111 مكي س املغرب كلصفي 

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 61 1.
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CABINET CC ORGA

 CENTRE KINESITHERAPIE

AL MAWLID
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CC ORGA

  زنقة محلد ب هي حي ب لمي الط بق 

2 رقم 14 املع ريف ، 1  21، 

البيض ء املغرب

 CENTRE KINESITHERAPIE AL

MAWLID شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 

السفلي رقم 5 2 اق مة املحيط وال  

عزوز -  2722 الدرالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5666 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2122 م ي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 CENTRE KINESITHERAPIE AL

.MAWLID

الترويض   : غرض الشركة بإ1ج ز 

الطبي.

الط بق   : االآتل عي  املقر  عيوان 

السفلي رقم 5 2 اق مة املحيط وال  

عزوز -  2722 الدرالبيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : كريلة  بوالغال  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوالغال كريلة عيوانه(ا)  السيد8 

سيدي   242 رقم  فلوريدا  اق مة 

الدارالبيض ء   21521 معروف 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  كريلة  بوالغال  السيد 

سيدي   242 رقم  فلوريدا  اق مة 

معروف 21521 الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851951.
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CABINET CC ORGA

SOFT INN TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

CABINET CC ORGA

  زنقة محلد ب هي حي ب لمي الط بق 

2 رقم 14 املع ريف ، 1  21، 

البيض ء املغرب

SOFT INN TECHNOLOGY شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 59) ش رع 

يعقوب امليصور مدجل ا ط ) رقم 

) - 21251 الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 25579

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر   2122 أكتوبر    1 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

مبلغ   SOFT INN TECHNOLOGY

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

59) ش رع يعقوب  مقره  اإلآتل عي 

 -  ( رقم   ( ط  ا  مدجل  امليصور 

املغرب نتيجة  الدارالبيض ء   21251

ل : تب طؤ النش ط.

 (59 ب  التصفية  مقر  حد   و 

 ( ش رع يعقوب امليصور مدجل ا ط 

رقم ) - 21251 الدارالبيض ء املغرب. 

و عين:

السيد(8) فوزي بلح ج و عيوانه(ا) 

اق مة ميستون  زنقة 11 رقم 86) حي 

الحسني 21111 الدارالبيض ء املغرب 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85197.
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THK CONSULTING

 GROUPE AL FOURSANE

SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

THK CONSULTING

 N°5 ,Rue Ghassan kanafani

 Espace jardin lala Meryem

 bureau 29 ،  1111، FES

MAROC

 GROUPE AL FOURSANE

SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 76 زنقة 

 1 حي الوف ق عين ه رون - 1111  

ف س املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.  587

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 29  آيبر  في  املؤرخ 

 GROUPE AL FOURSANE حل 

مسؤولية  ذات  شركة   SERVICE

محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  21.111  رهم  رأسل له  

حي  زنقة  1   76 اإلآتل عي  مقره  

ف س    1111  - الوف ق عين ه رون 

املغرب نتيجة لتوقف نش ط الشركة.

و عين:

و  بيقويدر  أنس  السيد(8) 

  1111  6 نعيم  رقم  11  عيوانه(ا) 

مكي س املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

76 زنقة  بت ريخ 29  آيبر 2122 وفي 

 1 حي الوف ق عين ه رون - 1111  

ف س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5471/122.
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COMPTE A JOUR

KEBDANA CASH

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

COMPTE A JOUR

 BP N° 517  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62111، NADOR

MAROC

KEBDANA CASH شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي 

ع ريض لحرش - 62111 الي ظور 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.(8855

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 14  آيبر  في  املؤرخ 

شركة ذات   KEBDANA CASH حل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

اإلآتل عي حي   رهم وعيوان مقره  

الي ظور   62111  - لحرش  ع ريض 

الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

املنشو .

و عين:

و  حد1دوان  1 سين  السيد(8) 

الي ظور   62111 الي ظور  عيوانه(ا) 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

حي  وفي   2122 14  آيبر  بت ريخ 

الي ظور   62111  - لحرش  ع ريض 

املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 5191.
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GALAXYCOMPT

 TIFAWT DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed Ben El Hasan Al

 Ouazzani Résidence Nabil n° 

Tétouan ، 9 111، تطوان املغرب

 TIFAWT DE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي كتالن - 

151 9 مرتيل املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.(7987

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 TIFAWT DE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسل له   مبلغ   CONSTRUCTION

مقره   وعيوان  91.111  رهم 

اإلآتل عي حي كتالن - 151 9 مرتيل 

املغرب نتيجة ل : ازمة قط ع.

و حد  مقر التصفية ب حي كتالن 

- 151 9 مرتيل املغرب. 

و عين:

و  اصراطي  محلد  السيد(8) 

عيوانه(ا) ري ض ويسالن 2 شطر س 

املغرب  ويسالن   51145  181 رقم 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2552.
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fj conseil

صو با تيطرا

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

fj conseil

رفم 1151 الط بق 11 حي القدس 

12 ب 12 جريبكة ، 25111، 

جريبكة املغرب

صو ب  تيطرا شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 9  

تجزئة العاللية - 25111 جريبكة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.5817

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

مبلغ  تيطرا  ب   الوحيد صو  الشريك 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

تجزئة    9 رقم  اإلآتل عي  مقره  

املغرب  جريبكة   25111  - العاللية 

نتيجة ل : املي فسة.

  9 و حد  مقر التصفية ب رقم 

جريبكة   25111  - العاللية  تجزئة 

املغرب. 

و عين:

السيد(8) عبد الرحيم اال حلدي 

و عيوانه(ا)  2 تجزئة املولد 25111 

جريبكة املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بخريبكة بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 652.

 74I

مكتب املح سبة

 STE COSTSAVER TOURS
MOROCCO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املح سبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 
52111، الرشيد1ة املغرب

 STE COSTSAVER TOURS
MOROCCO SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 
191 تجزئة الفالحة 12 الرشيد1ة 

الرشيد1ة - 52111 الرشيد1ة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
16547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 STE COSTSAVER TOURS

.MOROCCO SARL AU
اليقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السي حي.
رقم   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الرشيد1ة   12 الفالحة  تجزئة   191
الرشيد1ة   52111  - الرشيد1ة 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:
 : اسل عيل  وسليل ن  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اسل عيل  وسليل ن  السيد 
الفالحة  تجزئة   191 رقم  عيوانه(ا) 

 52111 الرشيد1ة  الرشيد1ة   12

الرشيد1ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اسل عيل  وسليل ن  السيد 
الفالحة  تجزئة   191 رقم  عيوانه(ا) 

 52111 الرشيد1ة  الرشيد1ة   12

الرشيد1ة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 12 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1625.
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STE ANGLE DE GESTION SARL

WORKES SERVICES LYAZIDI
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

ش رع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسل ني رقم 6 اق مة ب ريس- أ 

تطوان ، 111 9، تطوان املغرب

 WORKES SERVICES LYAZIDI

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

احلد الحريزي تجزئة التلس م ني 
رقم 6 ا - 111 9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 2679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 16  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.WORKES SERVICES LYAZIDI
 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS ET DE

.CONSTRUCTION
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
التلس م ني  تجزئة  الحريزي  احلد 

رقم 6 ا - 111 9 تطوان املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد الصلد اليز1دي اهرلو 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111  :

للحصة.
السيد عبد الصلد اليز1دي اهرلو 

: 1111 بقيلة 111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد الصلد اليز1دي اهرلو 
عيوانه(ا) ش رع الجيش امللكي اق مة 
 9 111  14 رقم   5 ط بق  اليصر 

تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 1وسف اجريرو عيوانه(ا) 
مسجد  جلف   (9 رقم  تلو 8  حي 

اال1ل ن 111 9 تطوان املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2546.
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FIDUCIAIRE DIDI

STE H ORIENT SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM (8

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 61111
وآد8 املغرب

STE H ORIENT SARL/AU شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
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وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
اليجد 4 زنقة الرحلة 4 الرقم   

سيدي 1حي وآد8 - 61111 وآد8 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 8977
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   14 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 STE H ORIENT الوحيد  الشريك 
 111.111 مبلغ رأسل له    SARL/AU
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
تجزئة اليجد 4 زنقة الرحلة 4 الرقم 
  سيدي 1حي وآد8 - 61111 وآد8 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االآتل عي.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الرقم     4 الرحلة  زنقة   4 اليجد 
وآد8   61111  - وآد8  1حي  سيدي 

املغرب. 
و عين:

و  بو لل  هش م  السيد(8) 
عيوانه(ا) تجزئة ا1ريس اق مة اليصر 
 61111 وآد8   15 رقم   211 عل ر8 

وآد8 املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 918 .
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مكتب املح سبة

 STE ALGHAZAL MDAGHRA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

مكتب املح سبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 
52111، الرشيد1ة املغرب

 STE ALGHAZAL MDAGHRA
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر 

البراني مدغر8 الرشيد1ة - 52111 

الرشيد1ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

16495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ALGHAZAL MDAGHRA SARL

اعل ل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

مختلفة

بيع اللوازم املكتبية

التج ر8.

قصر   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 52111  - الرشيد1ة  مدغر8  البراني 

الرشيد1ة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:

السيد8 غزالن ريح ن : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

 511  : السيد عبد الرحيم بوبكر 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  ريح ن  غزالن  السيد8 

امدغر8  هللا  بوعبد  سيدي  قصر 

الرشيد1ة 52111 الرشيد1ة املغرب.

بوبكر  الرحيم  عبد  السيد8 

امدغر8  الجد1د  قصر  عيوانه(ا) 

الرشيد1ة 52111 الرشيد1ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  ريح ن  غزالن  السيد8 

امدغر8  هللا  بوعبد  سيدي  قصر 

الرشيد1ة 52111 الرشيد1ة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لرشيد1ة بت ريخ  2 نونبر 

2122 تحت رقم 1514.
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الهدى لالستش ر8 ش م م

STE NEW PEPPERS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

الهدى لالستش ر8 ش م م
رقم )7 شقة 9 ش رع الزرقطوني 
املد1ية الجد1د8 ف س ، 1111 ، 

ف س املغرب
STE NEW PEPPERS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي مكتب رقم 

41 الط بق 8 عل ر8 فض ء ري ض 
ف س زنقة لال ع ئشة ملعب الخيل - 

1111  ف س املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 8715

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 1  
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
عل ر8   8 الط بق   41 رقم  »مكتب 
ع ئشة  لال  زنقة  ف س  ري ض  فض ء 
ملعب الخيل - 1111  ف س املغرب« 
إلى »رقم 41 اق مة املستقبل الط بق 
 - 5 ش رع موالي رشيد طريق صفرو 

1111  ف س املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5428.
 79I

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية

 ste LONA QUALITE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية
عل ر8 نوميد1  ش رع محلد الخ مس 

الط بق 2الشقة  ت ز8 ، 5111 ، 
ت ز8 املغرب

 ste LONA QUALITE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي املحل 

التج ري رقم 111 مركز اوال  ازب 1ر 

ت ز8 - 5111  ت ز8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

684 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  1  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ste  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.LONA QUALITE SARL AU

االشغ ل   : غرض الشركة بإ1ج ز 

املختلفة او البي ء/ التج ر8.

املحل   : االآتل عي  املقر  عيوان 

مركز اوال  ازب 1ر   111 التج ري رقم 

ت ز8 - 5111  ت ز8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

مبلغ رأسل ل الشركة: 1.111.111 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 11.111  : السيد محلد العسري 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محلد العسري عيوانه(ا) 

مركز اوال  ازب 1ر 5111  ت ز8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد العسري عيوانه(ا) 

مركز اوال  ازب 1ر 5111  ت ز8 املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  بت ز8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 599.

 81I
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MOUAOUIA HOLDINGS LIMITED

 MOUAOUIA HOLDINGS
LIMITED

إعالن متعد  القرارات

 MOUAOUIA HOLDINGS
LIMITED

امليطقة الحر8 للتصد1ر بطيجة ، 
91111، طيجة املغرب

 MOUAOUIA HOLDINGS
LIMITED »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: امليطقة 
الحر8 للتصد1ر بطيجة - - طيجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.1768 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 16 أبريل 2115

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
م 1لي: تفويت 1.111 نصيب من فئة 
الواحد،  لليصيب  1.111,11  رهم 
علي  السيد  لف ئد8  سلف   واملكتتبة 
والسيد8  نصيب)   511) مع وية 
في  نصيب)   511) لعريبي  نعيلة 
 MOUAOUIA HOLDINGS« شركة
السيد  لص لح   »LIMITED SARL

حليد اآتيتوح، الس كن بهوالندا.
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
علي  السيد  استق لة  قبول  م 1لي: 
لشركة  كلسير  ميصبه  من  مع وية 
 MOUAOUIA HOLDINGS«

.»LIMITED SARL
على  1يص  الذي  رقم  :  قرار 
م 1لي: تعيين الشريك الوحيد السيد 
بهوالندا،  الس كن  اآتيتوح،  حليد 
 MOUAOUIA« كلسير وحيد لشركة
 ،»HOLDINGS LIMITED SARL

وذلك ملد8 غير محدو 8.
على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 
م 1لي: تحيين وإع  8 صي غة الق نون 
األس �سي للشركة في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 بشريك وحيد.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 1: الذي 1يص على م 1لي: 
إع  8 صي غته في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 بشريك وحيد
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
م ي   12 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2115 تحت رقم  56  .
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OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

TAZAROUT LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 21 1 FES PRINCIPAL 15
ش رع الكرامة زنقة برلين الزهور ) 

ف س، 1161 ، ف س املغرب
 TAZAROUT LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي متجر 112 
زنقة الجزير8 الخضراء حي السالم 
بورك 1ز ف س - 1111  ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
7489 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.TAZAROUT LOGISTIQUE
غرض الشركة بإ1ج ز : ارس لي ت 

الطرائد.
متجر   : االآتل عي  املقر  عيوان 
حي  الخضراء  الجزير8  زنقة   112
- 1111  ف س  السالم بورك 1ز ف س 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : تزروت  سلير  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  تزروت  سلير  السيد 
رقم 228 تجزئة القرويين طريق عين 

الشقف 1111  ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  تزروت  سلير  السيد 
رقم 228 تجزئة القرويين طريق عين 

الشقف 1111  ف س املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
6)  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5286.
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ML EXPERTS

LOGISTIX
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

21111، CASABLANCA MAROC
LOGISTIX شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي امليطقة 
الصي عية CFCIM أوال  صالح 
، تحت املرآع رقم 121 ،  ائر8 
بوسكور8 ، ضواحي اليواصر ، 

وال1ة الدار البيض ء - 21111 الدار 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
55661 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 غشت   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.LOGISTIX
تأآير   •  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
واملب ني  واملب ني  األرا�سي  وتشغيل 
لالستخدام التج ري واملنهي والسكني 
واملب ني بشكل ع م بغض اليظر عن 

وآهته  النه ئية ؛
بأي  والتشغيل  والتأآير  البي ء   •
واألرا�سي  املب ني  أنواع  وبكل  شكل 
املكشوفة واملب ني بشكل ع م سواء 

لحس به  الخ ص أو لحس ب الغير.
• بي ء و / أو تعد1ل و / أو تحضر 
األرض من أي فئة ك نت لالستغالل 
املب شر أو في شكل تأآير أرض مبنية 

و / أو حضرية ؛
تكون  قد   ، ذلك  إلى  ب إلض فة   •
الشركة مهتلة بأي شكل من األشك ل 
شركة  إنش ء  وال سيل  عن طريق   ،
أو  عللي ت  مج  أو  مس هل ت  أو 
أو  م لية  أوراق  شراء  أو  اكتت ب 
حقوق اآتل عية واملش ركة في آليع 
أو  املغربية  الشرك ت  أو  الشرك ت 
األآيبية التي تكون شرك ته  قد 1كون 
الغرض مش بًه  كلًي  أو آزئًي  للغرض 
املش ر إليه أعاله أو من املحتلل أن 

يس هم في تطوير نش ط الشركة ؛
العللي ت  وبصفة ع مة آليع   •
أ1  ك نت ، االقتص  1ة أو الق نونية ، 
امل لية ، املدنية أو التج رية ، امليقولة 
تكون  قد  والتي   ، امليقولة  غير  أو 
مرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر 
ب ألشي ء املحد 8 أعاله ، أو بأي أشي ء 
مل ثلة أو ث نوية والتي من املحتلل أن 

تسهل تيلية املجتلع..
امليطقة   : عيوان املقر االآتل عي 
صالح  أوال    CFCIM الصي عية 
،  ائر8   121 رقم  املرآع  تحت   ،
، وال1ة  ، ضواحي اليواصر  بوسكور8 
الدار البيض ء - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
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 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : الشركة ك بيط ل فييونس 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد كليل الوزاني الته مي : 511 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

فييونس  ك بيط ل  الشركة 
امليصو,  ب ب  ش رع  عيوانه(ا)  12 
البيض ء  الدار   ***** س  عل ر8 

املغرب.
الته مي  الوزاني  كليل  السيد 
بو  فيال سيدي   ، راحة    عيوانه(ا) 
الدار   ***** أنف    - الدار البيض ء   ،

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الته مي  الوزاني  كليل  السيد 
بو  فيال سيدي   ، راحة    عيوانه(ا) 
الدار   ***** أنف    - الدار البيض ء   ،

البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

شتيبر 2122 تحت رقم 9192 8.

 8 I

STE ZIZ COMPTA

 TRANS NEGOCE EXPRESS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N°  9 ERRACHIDIA ، 52111،
ERRACHIDIA MAROC

 TRANS NEGOCE EXPRESS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي توسيعة 
ت غزوت واحة زيز رقم 1 1 الخيك 
الرشيد1ة 52111 الرشيد1ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

165  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TRANS :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.NEGOCE EXPRESS SARL AU

غرض الشركة بإ1ج ز : نقل السلع 

للغير

حفر االب ر

اشغ ل مختلفة.

توسيعة   : عيوان املقر االآتل عي 

الخيك   1 1 ت غزوت واحة زيز رقم 

الرشيد1ة 52111 الرشيد1ة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

علوي  الصو�سي  محلد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111  :

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

علوي  الصو�سي  محلد  السيد 

 52111 الرشيد1ة  عيوانه(ا) 

الرشيد1ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

علوي  الصو�سي  محلد  السيد 

 52111 الرشيد1ة  عيوانه(ا) 

الرشيد1ة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 15 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 492.
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SAGASUD

ANGUAR TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

SAGASUD
ش رع االمير موالي عبد هللا رقم  2 
 LAAYOUNE، 71111، العيون

LAAYOUNE املغرب
ANGUAR TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي االمل 
رقم 72  العيون - 71111 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

26179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2118 نونبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ANGUAR TRANSPORT
م   كل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
1تعلق ب ليقل واليقل لحس ب الغير 

واشغ ل ع مة.
عيوان املقر االآتل عي : حي االمل 
العيون   71111  - العيون    72 رقم 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 511  : انك ر  املجيد  عبد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
511 حصة   : السيد محلد انك ر 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد املجيد انك ر عيوانه(ا) 
الداجلة   2261 رقم  الوحد8  حي 

111 7 الداجلة املغرب.

حي  السيد محلد انك ر عيوانه(ا) 

 7 111 8  1الداجلة  رقم  الوحد8 

الداجلةمحم املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد املجيد انك ر عيوانه(ا) 

الداجلة   2261 رقم  الوحد8  حي 

111 7 الداجلة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر    1 بت ريخ  ب لعيون  االبتدائية 

2118 تحت رقم 2579/2118.

 85I

HLZCONSULTING

FM AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

HLZCONSULTING

 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er

 étage A8 MARRAKECH، 41111،

Marrakech Maroc

FM AGENCY شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  االآتل عي رقم 1  

الط بق االول عل ر8 رقم 2 اق مة 

شلس املد1ية - 41111 مراكش 

املغرب.

توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.9515 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

التج ر8 في به رات ونب ت ت طبية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   (6 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 12286.

 86I
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 1وان الخدم ت

STE LGHYAYTA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

 1وان الخدم ت
ش رع محلد الخ مس رقم 94 سيدي 

ق سم ، 16111، سيدي ق سم 
املغرب

STE LGHYAYTA SERVICE شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  االآتل عي  وار 

الفقر8 االبوعتالويين بير الط لب - 
16111 سيدي ق سم املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.28981
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 18 نونبر 2122 تلت إض فة 
إلى نش ط الشركة  الت لية  األنشطة 

الح لي :
نقل البض ئع لحس ب الغير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 14 االبتدائية بسيدي ق سم بت ريخ 

 آيبر 2122 تحت رقم 646.
 87I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 LOCATION DE VOITURE 
HIND EL GOUCHI

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 12 
47911، ZAGORA ZAGORA

 LOCATION DE VOITURE HIND 
EL GOUCHI شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي القدس 
2 رقم 988 زاكور8 - 47912 زاكور8 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 281
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 17 شتيبر 2121 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 LOCATION DE الوحيد  الشريك 
VOITURE HIND EL GOUCHI مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
رقم   2 مقره  اإلآتل عي حي القدس 
988 زاكور8 - 47912 زاكور8 املغرب 

نتيجة ل : عدم تحقيق الغرض .
حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
القدس 2 رقم 988 زاكور8 - 47912 

زاكور8 املغرب. 
و عين:

السيد(8) هيد الكو�سي و عيوانه(ا) 
زاكور8   988 رقم   2 القدس  حي 
 (8) زاكور8 املغرب كلصفي   47912

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أكتوبر   14 االبتدائية بزاكور8 بت ريخ 

2121 تحت رقم 41.
 88I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 STE BAALI STONES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 12 
47911، ZAGORA ZAGORA

 STE BAALI STONES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي املسير8 
الخضراء زاكور8 - 47912 زاكور8 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.27 7
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2121 أبريل   (9 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 STE BAALI الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأسل له    STONES SARL AU
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
الخضراء  املسير8  حي  اإلآتل عي 
زاكور8 - 47912 زاكور8 املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق اغراض الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 47912  - زاكور8  الخضراء  املسير8 

زاكور8 ااملغرب. 
و عين:

السيد(8) اب علي مولو  و عيوانه(ا) 
 47912 زاكور8  حي املسير8 الخضراء 

زاكور8 املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
م ي   (8 بت ريخ  بزاكور8  االبتدائية 

2121 تحت رقم 21.
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 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 STE BIVOUAC LMAWNAC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
حل شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 12 
47911، ZAGORA ZAGORA

 STE BIVOUAC LMAWNAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

اعريب امح ميد الغزالن زاكور8 - 
47412 زاكور8 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.224 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2119 نونبر   27 املؤرخ في 
 STE 8 شركة ذات املسؤولية املحدو
 BIVOUAC LMAWNAC SARL
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار اعريب 
 47412  - زاكور8  الغزالن  امح ميد 
اآل ع   : ل  نتيجة  املغرب  زاكور8 

الشرك ء على تصفية الشركة.
ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 
 - زاكور8  الغزالن  امح ميد  اعريب 

47412 زاكور8 املغرب. 
و عين:

و  لغفيري  حسن  السيد(8) 
امح ميد  اعريب  عيوانه(ا)  وار 
الغزالن زاكور8 47412 زاكور8 املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  االبتدائية بزاكور8 بت ريخ 

2119 تحت رقم 429.
 91I

AISSE

ATM GROUP
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
إنش ء فرع ت بع للشركة

AISSE
 Boulevard Yacoub El,1 8

 Mansour ، 21 81، Casablanca
Maroc

ATM GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 54، زنقة 
ك  ي الس، حي الراسين، املع ريف - 

21251 الدار البيض ء املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.494655
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الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في  1 نونبر 2122 تقرر إنش ء 
 - التسلية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
التج ري  املركز  ب لعيوان  الك ئن  و 
الدارالبيض ء،  ك ليفورني  مرآ ن 
 C1) - 21151  115) رقم  متجر 
من  املسير  و  املغرب  الدارالبيض ء 

طرف السيد(8) اسط 1ب ط رق.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 7 416.
 91I

ML EXPERTS

LAZRAK MANAGEMENT
إعالن متعد  القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

21111، CASABLANCA MAROC
 LAZRAK MANAGEMENT

»شركة ذات املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: زيييت 

ميلينيوم - عل ر8 2 - الط بق الث ني ، 
مجلع التوفيق ، سيدي معروف. - - 

الدار البيض ء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.115119

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 11 غشت 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
اإلقرار النه ئي من البيع من   - م 1لي: 
عبد هللا نف خ االزرق   / قبل السيد 
 CABINET IMMOBILLIER و 
ABDALLAH LAZRAK لسهلين من 

A.LAZRAK الشركة لص لح شركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم &: الذي 1يص على م 1لي: 

&
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 11 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

غشت 2122 تحت رقم 851116.
 92I

zagora consulting sarl

TAGOURT TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

zagora consulting sarl

رقم9)) ش رع محلد الخ مس ، 

47911، زاكور8 املغرب

TAGOURT TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

تكورت املغ  ر ترن تة زاكور8 - 

 4792 زاكور8 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 619

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   (6 املؤرخ في 

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

 TAGOURT الوحيد  الشريك  ذات 

رأسل له   مبلغ   TRANSPORT

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

اإلآتل عي  وار تكورت املغ  ر ترن تة 

زاكور8 -  4792 زاكور8 املغرب نتيجة 

ل : الحل املبكر للشركة.

ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 

تكورت املغ  ر ترن تة زاكور8 -  4792 

زاكور8 املغرب. 

و عين:

و  الق 1د  محلد  السيد(8) 

 47911 زاكور8  امزرو  حي  عيوانه(ا) 

زاكور8 املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   29 بت ريخ  بزاكور8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1 .

 9 I

ham consultingه م كنسيلتين

ستاي هوم
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ham consultingه م كنسيلتين

1124 ش رع الفداء الشقة 2 الط بق 

االول عين الشف ء 2 ، 21511، الدار 

البيض ء املغرب

ست ي هوم شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ) تجزئة 

االم ن رقم 5 الط بق ) مجلوعة 

8 عين السبع -  5 21 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

56612 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

ست ي   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

هوم.

و  البيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الشراء و الكراء في مج ل العق ر.

تجزئة   (  : عيوان املقر االآتل عي 

 8 مجلوعة   ( الط بق   5 االم ن رقم 

عين السبع -  5 21 البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:

 : لطفي  املهدي  رشيد  السيد 

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

لطفي  املهدي  رشيد  السيد 

ح  ح   221 5رقم  بلوك  عيوانه(ا) 

1 212 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

لطفي  املهدي  رشيد  السيد 

ح  ح   221 5رقم  بلوك  عيوانه(ا) 

1 212 البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851172.

 94I

مست مية تيل  1ر ش.م.م ش.و

EL AABID IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مست مية تيل  1ر ش.م.م ش.و

حي لعري شيخ عل ر8 الشف ء الط بق 

الرابع الي ظور، 62111، الي ظور 

املغرب

 EL AABID IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
الجيش امللكي رقم 67 الط بق االول 

الي ظور الي ظور 62111 الي ظور 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.15221

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 نونبر   18 في  املؤرخ 

املص  قة على :

تفويت السيد (8) ¨آيه ن اتري�سي 

أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111

 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111

زكري ء اعراب بت ريخ 18 نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 5155.

 95I
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ML EXPERTS

 WEB&BUZZ&
COMMUNITIES
إعالن متعد  القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

21111، CASABLANCA MAROC
 WEB&BUZZ& COMMUNITIES
»شركة ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: )8 ش رع 
ميرس سلط ن - - الدار البيض ء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.21214 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

- استلرارية نش ط الشركة.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم &: الذي 1يص على م 1لي: 

&
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 7 8488.
 96I

Strong Fruits

Strong Fruits S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

Strong Fruits
ش رع محلد الخ مس رقم 5 الط بق 

األول عل ر8  1 تطوان تطوان، 
tetouan maroc ،9 111

Strong Fruits S.A.R.L شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
محلد الخ مس رقم 5 الط بق األول 
عل ر8  1 تطوان - 111 9 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 2669

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 19  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Strong :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.Fruits S.A.R.L

غرض الشركة بإ1ج ز : - االستيرا  

والتصد1ر.

- زراعة األفوك  و.

-بيع ب لجللة للفواكه و الخضر.

الغذائية  لللوا   ب لجللة  بيع   -

االجرى.

-متيوع.

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الط بق األول   5 محلد الخ مس رقم 

تطوان   9 111  - تطوان  عل ر8  1 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 JUDY STEPHANIE السيد8 

حصة   QUIROS GAMBOA : 51

بقيلة 51.111  رهم للحصة.

السيد رضوان العلري : 51 حصة 

بقيلة 51.111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد رضوان العلري عيوانه(ا) 

تطوان ش رع الجيش امللكي اق مة  بي 

بلوك أ الط بق األول شقة   111 9 

تطوان املغرب.

 JUDY STEPHANIE السيد8 

عيوانه(ا)   QUIROS GAMBOA

 carreta mena 51 1891 

 barcelona 1891  barcelona

.Espagne

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان العلري عيوانه(ا) 
ش رع الجيش امللكي اق مة  بي بلوك 
تطوان   9 111 شقة     ( أ الط بق 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2529.
 97I

موثقة

JR inc. S.A.R.L 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

موثقة
ش رع الجيش امللكي اق مة برج  بي 2 
ط) رقم ) تطوان ، 111 9، تطوان 

املغرب
 JR inc. S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

محلد الخ مس رقم 5 الط بق األول 
عل ر8  1 تطوان - 111 9 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 2671
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 19  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 JR inc. :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.S.A.R.L
غرض الشركة بإ1ج ز : - االستيرا  

و التصد1ر 
و  لللالبس  ب لجللة  البيع   -

األحذ1ة.
و  للعطور  ب لجللة  البيع   -

مستحضرات التجليل.
املنزلية  للسلع  ب لجلبة  البيع   -

األجرى.
- التج ر8 بشكل ع م.

متيوع..

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الط بق األول   5 محلد الخ مس رقم 
تطوان   9 111  - تطوان  عل ر8  1 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 JUDY STEPHANIE السيد8 
حصة   QUIROS GAMBOA : 51

بقيلة 51.111  رهم للحصة.
السيد رضوان العلري : 51 حصة 

بقيلة 51.111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد رضوان العلري عيوانه(ا) 
تطوان ش رع الجيش امللكي اق مة  بي 
بلوك أ الط بق األول شقة   111 9 

تطوان املغرب.
 JUDY STEPHANIE السيد8 
عيوانه(ا)   QUIROS GAMBOA
 carreta mena 51 1891 
 barcelona 1891  barcelona

.Espagne
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان العلري عيوانه(ا) 
ش رع الجيش امللكي اق مة  بي بلوك 
تطوان   9 111 شقة     ( أ الط بق 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 1 25.
 98I

BIG ACCOUNTING

DELICE 2.0
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،91111 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
DELICE 2.1 شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)
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وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
الخير 2-6  حي مسي نة الط بق 
األر�سي - 91111 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.114291
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
6) شتيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
DELICE 2.1 مبلغ رأسل له  111.111 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
مسي نة  حي   2- 6 الخير  تجزئة 
طيجة   91111  - األر�سي  الط بق 
املغرب نتيجة ل : شركة غير نشيطة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الط بق  مسي نة  حي   2- 6 الخير 
األر�سي طيجة 91111 طيجة املغرب. 

و عين:
و  أسبع  لحبيب  السيد(8) 
عيوانه(ا) بلجيك  2111 أونفير بلجيك  

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : أسبع لحبيب
مسي نة  حي   2- 6 الخير  تجزئة 

الط بق األر�سي طيجة
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15127.

 99I

 1وان االست ذ العلمي املج طي محلد الصوفي موثق

EMILIA INVEST
إعالن متعد  القرارات

 1وان االست ذ العلمي املج طي 
محلد الصوفي موثق

87 عل ر8 كوفيكوم الط بق االول 
طيجة ، 91111، طيجة املغرب
EMILIA INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: مجلوعة 
مدارس طيجرين، ش رع موالي رشيد 

( قب لة ENCG ) - - طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.11977 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 28 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
بت ريخ  توثيقي  محضر  بلقت�سى 
الع م  الجلع  1رجص   28/11/2122
انفست  ا1ليلي   لشركة  االستثي ئي 
ب لرهن  كفيلة  تكون  كي  ش.م.م 
الحي زي ل 15111 حصة اآتل عية 
مجلوعة  شركة  في  تللكه   التي 

مدارس طيجرين الخ صة ش.م.م
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
الرهن  في  الكفيل  صالحي ت  ميح 

الحي زي
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
19  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261472.
411I

ML EXPERTS

 AFRIC
CHIMIE&CONSULTING

إعالن متعد  القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

21111، CASABLANCA MAROC
 AFRIC CHIMIE&CONSULTING
»شركة ذات املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: 7  ، 

ش رع آالل الد1ن الصيوتي - الدار 
البيض ء - - الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.294 7
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 1  1ونيو 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
الح مل  أبك ري  ط رق  السيد  تعيين 
للبط قة الوطيية رقم  7 114مد1ًرا 

للشركة ملد8 غير محدو 8 

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 
اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم &: الذي 1يص على م 1لي: 
&

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 14 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

شتيبر 2122 تحت رقم  756 8.
411I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

FRIGI FROID
إعالن متعد  القرارات

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er étage MAARIF ، 21  1،

CASABLANCA MAROC
FRIGI FROID »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 
الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: 6  زنقة 
 ن م- املع ريف - - الدار البيض ء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.1175 9

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 28 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
الشركة  االآتل عي  النش ط  توسيع 
تركيب وإصالح   - إلى النش ط الت لي: 

وصي نة أآهز8 التبر1د والتكييف
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
م 1لي: تغيير في ترقيم املقر االآتل عي 
زنقة أحلد    6 للشركة الذي 1صبح 
زنقة    6 من  بدال  املع ريف  برك ت 

 ن م املع ريف 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
النش ط االآتل عي للشركة هو- شراء 
أنواع  آليع  وصي نة  وإصالح  وبيع 
والتبر1د  والتكييف  التبر1د  معدات 
والتبر1د الصي عي وملحق ته ؛ - شراء 

استيرا    - ؛  املنزلية  األآهز8  وبيع 
وتصد1ر؛ - الغسيل (الغس لة) - شراء 
وبيع وإصالح معدات املطبخ الكبير8 ، 
امل ء  وإنت ج   ، والسب كة   ، واملغ سل 
 -  ، وتركيب غ ز البروب ن   ، الس جن 
تركيب واصالح وصي نة اآهز8 التبر1د 

والتكييف واعل ل متيوعة
بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
املقر االآتل عي للشركة هو 6  زنقة 
أحلد 1رك ت املع ريف- الدار البيض ء
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851445.

412I

AL AMANE BATIMENTS

AL AMANE BATIMENTS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL AMANE BATIMENTS
216 زنقة ابو زيد الدا و�سي الط بق 
) مع ريف ، 21121، الدار البيض ء 

املغرب
AL AMANE BATIMENTS شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 216 زنقة 
ابو زيد الدا و�سي الط بق ) مع ريف 

- 21121 الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
56428 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AL  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.AMANE BATIMENTS
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آليع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
انواع البي ء و العق ر.

عيوان املقر االآتل عي : 216 زنقة 
ابو زيد الدا و�سي الط بق ) مع ريف - 

21121 الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : السيد غ لي عبد العزيز 
111.111  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة.
 1111  : العزيز  السيد غ لي عبد 

بقيلة 111.111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد غ لي عبد العزيز عيوانه(ا) 
 وار اوال  بوسله م اوال  �سي الدق ق 
 21121 احلد  ابن  حج ج  سيدي 

الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد غ لي عبد العزيز عيوانه(ا) 
 وار اوال  بوسله م اوال  �سي الدق ق 
 21121 احلد  ابن  حج ج  سيدي 

الدار البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 848752.
41 I

DISMATELEC

dismatelec
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

DISMATELEC
 AVENUE NILE HAY ENNAJD 26
LOT 171 ، 61111، oujda maroc
dismatelec شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

الييل حى اليجد سيدي 1حيى وآد8 
26 - 61111 وآد8 ملغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.212 5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2121 نونبر   12 في  املؤرخ 

املص  قة على :

فتيحة بلو�سي   (8) تفويت السيد 

 111 حصة اآتل عية من أصل   51

(8) عبد الق  ر  حصة لف ئد8 السيد 

ح جي بت ريخ 25 أكتوبر 2121.

تفويت السيد (8) محلد بلعو�سي 

 111 حصة اآتل عية من أصل   51

(8) عبد الق  ر  حصة لف ئد8 السيد 

ح جي بت ريخ 25 أكتوبر 2121.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   (6 بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2121 تحت رقم 7 9 .

414I

HORICOM

TRATTO WEB SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC

 TRATTO WEB SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 61 
قط ع 7 تجزئة قرطبة الط بق األول 

- 51111 مكي س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 9121

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   (6 املؤرخ في 

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

 TRATTO الوحيد  الشريك  ذات 

رأسل له   مبلغ   WEB SOLUTIONS

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

تجزئة   7 قط ع   61 رقم  اإلآتل عي 

 51111  - األول  الط بق  قرطبة 

أزمة   : ل  نتيجة  املغرب  مكي س 

القط ع.

 61 و حد  مقر التصفية ب رقم 
تجزئة قرطبة الط بق األول   7 قط ع 

- 51111 مكي س املغرب. 

و عين:

السيد(8) ب ولو م زوني و عيوانه(ا) 

 51111 قرطبة  تجزئة   7 آي ح   61

مكي س املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 52 1.

415I

ML EXPERTS

 NEXTEER AUTOMOTIVE

MOROCCO
إعالن متعد  القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

21111، CASABLANCA MAROC

 NEXTEER AUTOMOTIVE

MOROCCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: بلد1ة 

ع مر سيلفي  امليطقة الحر8 

األطلسية RN4 ميطقة 45 و 61 - - 

القييطر8 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.48111

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 5) 1ونيو 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

إستلرارية نش ط الشركة

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم &: الذي 1يص على م 1لي: 

&

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 11 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

غشت 2122 تحت رقم 92246.

416I

حسب ت اليف االطليتيكي

شركة امزيان للخدمات

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

حسب ت اليف االطليتيكي

ش رع 1وسف ابن ت شفين الي ظور 

الي ظور، 111 8، الي ظور املغرب

شركة امزي ن للخدم ت شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : بي 

سيدل لوط  الي ظور بي سيدل لوط  

الي ظور 111 8 الي ظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.18925

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 6) أكتوبر 2121 تقرر حل 

شركة امزي ن للخدم ت شركة ذات 

رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 

مقره   وعيوان  9.111.111  رهم 

اإلآتل عي بي سيدل لوط  الي ظور بي 

سيدل لوط  الي ظور 111 8 الي ظور 

املغرب نتيجة لغير مشغلة.

و عين:

و  امحلد  امزي ن  السيد(8) 

رقم  اروي�سي  العل ل  حي  عيوانه(ا) 

14 ازغيغ ن الي ظور 111 8 الي ظور 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بي  وفي   2121 أكتوبر   (6 بت ريخ 

سيدل لوط  الي ظور بي سيدل لوط  

الي ظور 111 8 الي ظور املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ  2 غشت 

2121 تحت رقم 745 .

417I
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BIG BOSS CENTER

FIRST LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

BIG BOSS CENTER
 LOT SALWA N°1 APPRT

 N°  1°ER ETG TIT MELLIL
 CASABLANCA casablanca،
MAROC 21141، الدار البيض ء

FIRST LIVING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي  1 زنقة 
أحلد املج طي ، إق مة آب ل األلب 
الط بق األول رقم 8 ،املع ريف الدار 

البيض ء 21141 الدار البيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
565619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 19  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FIRST  : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.LIVING
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
زنقة   1  : عيوان املقر االآتل عي 
إق مة آب ل األلب   ، أحلد املج طي 
8 ،املع ريف الدار  الط بق األول رقم 
البيض ء  الدار   21141 البيض ء 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد املولى الحضري : 511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 511  : رمزي  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحضري  املولى  عبد  السيد 
زنقة    الراشد1ة  تجزئة  عيوانه(ا) 
) عين الشق 21141  رقم 9  اإلن ر8 

الدار البيض ء املغرب.
السيد مصطفى رمزي عيوانه(ا) 
الرحل ني زنقة  سيدي مومن تجزئة 
الدار البيض ء   21141  ((( رقم   14

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحضري  املولى  عبد  السيد 
زنقة    الراشد1ة  تجزئة  عيوانه(ا) 
) عين الشق 21141  رقم 9  اإلن ر8 

الدار البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية ب لدار البيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.

418I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

FRUITS WORLD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 91111، TANGER
MAROC

FRUITS WORLD شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي آل عة 
سبت زيي ت  وار حك مة قي  8 

الجوامعة - 91111 طيجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1  425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.FRUITS WORLD
غرض الشركة بإ1ج ز : استيرا  و 

تصد1ر املوا  الغدائية الفالحية.
آل عة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
قي  8  حك مة  زيي ت  وار  سبت 

الجوامعة - 91111 طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 : الزوآ ل  الد1ن  نور  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الزوآ ل  الد1ن  نور  السيد 
قي  8  ابرارق  اعزيب  عيوانه(ا)  وار 
 91111 انجر8  فحص  اآوامعة 

طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميير بيروك عيوانه(ا) زنقة 
بيوكرى  الفالح  حي   111 تزنيت رقم 

87111 اشتوكة ا1ت ب ه  املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15494.

419I

Société somicoc

شركة جينيغاسيون نيميريك
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes،  1111، Fes Maroc
شركة آينيغ سيون نيلير1ك 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 12 
ش رع شريف اإل ري�سي إق مة اليصر 

أطلس - 1111  ف س املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
. 1 85

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 15  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة آينيغ سيون نيلير1ك شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسل له  11.111  رهم 
 12 رقم  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
ش رع شريف اإل ري�سي إق مة اليصر 
أطلس - 1111  ف س املغرب نتيجة 
لقرار الشريك الوحيد وموافقته على 
املتوالية  والخس ئر  الشركة  تصفية 
عن  عجزه   ت كيد  و  الشركة  على 

االستلرار.
و عين:

و  الرايس  هش م  السيد(8) 
شريف  ش رع   12 رقم  عيوانه(ا) 
ا ري�سي إق مة الي صر أطلس 1111  

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي رقم 12  بت ريخ 26  آيبر 2122 
ش رع شريف اإل ري�سي إق مة اليصر 

أطلس - 1111  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5458/2122.

411I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

دلتا بريفا
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N116, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N116،

41111، MARRAKECH MAROC
 لت  بريف  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
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وعيوان مقره  اإلآتل عي إق مة 

صف ء بلوك ب شقة رقم5) 

الط بق4 ش رع موالي عبد هللا - 

41121 مراكش املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.1181 5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »511.111.   رهم« 

»2.511.111  رهم« إلى »6.111.111 

تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 8 1 14.

411I

مست مية تيل  1ر ش.م.م ش.و

ADERA TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مست مية تيل  1ر ش.م.م ش.و

حي لعري شيخ عل ر8 الشف ء الط بق 
الرابع الي ظور، 62111، الي ظور 

املغرب

ADERA TRANS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 581 ش رع 

املسير8 الط بق 2 الشقة رقم  1 
الي ظور الي ظور 62111 الي ظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

251 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 26  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ADERA TRANS SARL AU
نقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
وتصد1ر  الغير  لحس ب  البض ئع 

واالستيرا .
 581  : االآتل عي  املقر  عيوان 
الشقة رقم   2 ش رع املسير8 الط بق 
 1 الي ظور الي ظور 62111 الي ظور 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : امل حي  سلمى  السيد8 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة.
 1111  : امل حي  سلمى   8 السيد 

بقيلة 111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  امل حي  سلمى  السيد8 
 62111 العربي بني انص ر  حي اوال  

الي ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  امل حي  سلمى  السيد8 
 62111 العربي بني انص ر  حي اوال  

الي ظور املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 14  آيبر 

2122 تحت رقم 4997.
412I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 CLINIQUE
INETRNATIONAL AL BADIE

إعالن متعد  القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ،  1111، fès

Maroc

 CLINIQUE INETRNATIONAL
AL BADIE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: تجزئة 
حدائق البديع طريق عين الشقف 
القطعة رقم 55  - 1111  ف س 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.6 86 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في  1  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
الذي 1يص على  قرار رقم األول: 
511 حصة من طرف  هبة ب  م 1لي: 
لف ئد8  علج  صليح  مريم  السيد8 

السيد أس مة الف �سي الفهري
1يص  الذي  الث ني:  رقم  قرار 
الق نوني  الشكل  تحويل  م 1لي:  على 
املسؤولية  شركة  ات  من  للشركة 
إلى  الوحيد  الشريك  املحدو 8  ات 

شركة  ات املسؤولية املحدو 8
الذي 1يص على  قرار رقم الث لت: 
الف �سي  أس مة  السيد  تعيين  م 1لي: 

الفهري كلسير ث ني للشركة 
الذي 1يص على  قرار رقم الرابع: 
م 1لي: إستق لة السيد أس مة الف �سي 

الفهري من ميصبه كلد1ر طبي 
1يص  الذي  الخ مس:  رقم  قرار 
زينب  السيد8  تعيين  م 1لي:  على 

املرزوقي كلد1ر8 طبية 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي  األول:  رقم  بيد 
511 حصة من طرف  هبة ب  م 1لي: 
لف ئد8  علج  صليح  مريم  السيد8 

السيد أس مة الف �سي الفهري
1يص  الذي  الث ني:  رقم  بيد 
الق نوني  الشكل  تحويل  م 1لي:  على 
املسؤولية  شركة  ات  من  للشركة 
إلى  الوحيد  الشريك  املحدو 8  ات 

شركة  ات املسؤولية املحدو 8
الذي 1يص على  بيد رقم الث لت: 
الف �سي  أس مة  السيد  تعيين  م 1لي: 

الفهري كلسير ث ني للشركة 

الذي 1يص على  الرابع:  بيد رقم 

م 1لي: إستق لة السيد أس مة الف �سي 

الفهري من ميصبه كلد1ر طبي 

بيد رقم الخ مس: الذي 1يص على 

املرزوقي  زينب  السيد8  تعيين  م 1لي: 

كلد1ر8 طبية 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5442.

41 I

KTS CONSEIL

VILLA AND ME
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My

 Hassan Premier, Jnane El Harti,

 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 41111،

MARRAKECH MAROC

VILLA AND ME شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي فيال 55 

A-لوب ن ج  ش رع محلد الس  س 

مراكش غولف سيتي آيليز -مراكش 

فيال A 55-لوب ن ج  ش رع محلد 

الس  س مراكش غولف سيتي آيليز 

-مراكش 41121 مراكش املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.118415

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 15  آيبر 2122 تم تعيين 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

 MONDESIR Marc Harris,Miguel

كلسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

5)  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142596.

414I
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتل نية الثقة العيون

LAAYOUNE

IDHAB AL JANOUBE 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 FIDUCIAIRE ائتل نية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

ش رع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72111، املر�سى العيون 

املغرب

 IDHAB AL JANOUBE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي مد1ية 

الوك لة ) بلوك   رقم  47 الط بق 

السفلي - 71111 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 677

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

9)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   IDHAB AL JANOUBE
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

 ( الوك لة  مد1ية  اإلآتل عي  مقره  

 - الط بق السفلي  بلوك   رقم  47 

 : ل  نتيجة  املغرب  العيون   71111

انته ء النش ط.

مد1ية  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الط بق  بلوك   رقم  47   ( الوك لة 

السفلي - 71111 العيون املغرب. 

و عين:

و  السحيمي  بوشتى  السيد(8) 

عيوانه(ا) مد1ية الوحد8 بلوك   رقم 

 47 71111 العيون املغرب كلصفي 

(8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 629/2122 .

415I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

Brandt Maroc
شركة املس هلة

تحويل املقر االآتل عي للشركة

»تحويل املقر االآتل عي للشركة«
 Brandt maroc » »بروند م روك« 
، شركة ب السهم مبسطة ، الك ئن 
مقره  االآتل عي ب: .زاوية زنقة 

احلد شوقي و زنقة ب ب ش لة و زنقة 
علي عبد الرزاق، اق مة لي شون 
انف ، حي راسين، الدار البيض ء 

املغرب.
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 12815
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 26 1وليوز 2119 تم تحويل 
زنقة  زاوية  الح لي  االآتل عي  املقر 
احلد شوقي و زنقة ب ب ش لة و زنقة 
علي عبد الرزاق، اق مة لي شون انف ، 
الدار البيض ء املغرب الى  حي راسين، 
ش رع انف  الط بق الس بع الدار   7 

البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1وليوز 2119 تحت رقم 142297.
416I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتل نية الثقة العيون

LAAYOUNE

STE RADO FISHING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE ائتل نية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

ش رع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72111، املر�سى العيون 

املغرب
STE RADO FISHING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

)) 1ي 1ر رقم 42 - 71112 املر�سى 
العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.24299

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 17  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
احلد الدوامي   (8) تفويت السيد 
161 حصة اآتل عية من أصل 1 2 
حصة لف ئد8 السيد (8) محلد رمزي 

بت ريخ 17  آيبر 2122.
احلد الدوامي   (8) تفويت السيد 
171 حصة اآتل عية من أصل 1 2 
حصة لف ئد8 السيد (8) عبد اله  ي 

الدوامي بت ريخ 17  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 1/2122 6 .
417I

RACHIDA

 MEJOT DES TRAVAUX
GENERALES

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسل ل الشركة

RACHIDA
 BOITE POSTAL 21129 POSTE
 PRINCIPALE AGADIR ، 81111،

AGADIR MAROC
 MEJOT DES TRAVAUX

GENERALES شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر 
مكل ن كلليلة 52111 الرشيد1ة 

املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1291 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 نونبر   14 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
أي  »1.411.111,11  رهم« 
إلى  »1.111.111,11  رهم«  من 
 : عن طريق  »1.511.111,11  رهم« 

تقد1م حصص نقد1ة أو عينية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لرشيد1ة بت ريخ 14 نونبر 

2122 تحت رقم 2122/965.
418I

مكتب املح سبة

AGROMED INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

إنش ء فرع ت بع للشركة

مكتب املح سبة
ش رع عبد الخ لق الطريس رقم 21 
الط بق الث لث ، 62111، الي ظور 

املغرب
 AGROMED INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار ا1ت 
بوحسين ا1ت لحسن اويوسف 
لقصير - 51111 الح آب املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 891
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 9)  آيبر 2122 تقرر إنش ء 
التسلية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
و   AGROMED INNOVATION
بوحسين  ا1ت  ب لعيوان  وار  الك ئن 
 - لقصير  اويوسف  لحسن  ا1ت 
51111 الح آب املغرب و املسير من 

طرف السيد(8) اوس ر بغدا .
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 5187.

419I

مكتب املح سبة

MONHIM TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املح سبة
ش رع عبد الخ لق الطريس رقم 21 
الط بق الث لث ، 62111، الي ظور 

املغرب
MONHIM TELECOM شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي املط ر 
رقم القطعة 8) رقم التجزئة 25 - 

62111 الي ظور املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التج ري : 
.22167

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
MONHIM TELECOM شركة ذات 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
اإلآتل عي حي   رهم وعيوان مقره  
رقم التجزئة   (8 املط ر رقم القطعة 
الي ظور املغرب نتيجة   62111  -  25

الملي فسة الشرسة.
و عين:

و  ورشيش  غزالن  السيد(8) 
حي الشف عة زنقة الرش    عيوانه(ا) 
رقم  1 11111 سال املغرب كلصفي 

(8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 12  آيبر 2122 وفي حي املط ر 
 -  25 رقم التجزئة   (8 رقم القطعة 

62111 الي ظور املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم  515.
421I

FIDUSAL

MT NOUR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSAL
 149وش رع ط رق بن زي   حي 

املغرب العربي تل ر8 ، 1 121، تل ر8 
املغرب

MT NOUR شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 
األر�سي عل ر8 24 رقم ) اق مة 

ابن العربي الوف ق - 11111 تل ر8 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 8119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MT  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.NOUR
غرض الشركة بإ1ج ز : الخدم ت 

و تحويل األموال.
الط بق   : االآتل عي  املقر  عيوان 
اق مة ابن   ( رقم   24 األر�سي عل ر8 
العربي الوف ق - 11111 تل ر8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111 : السيد8 نورية مسعو ي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد8 نورية مسعو ي عيوانه(ا) 
11 زنقة كيين اق مة آوهر8 القدس 
 11111 املستشفي ت  حي  ش7  ط) 

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 نورية مسعو ي عيوانه(ا) 
11 زنقة كيين اق مة آوهر8 القدس 
 11111 املستشفي ت  حي  ش7  ط) 

البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بتل ر8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 9595.
421I

 1وان االست ذ العلمي املج طي محلد الصوفي موثق

 GROUPE SCOLAIRE
TANGERINE PRIVE

إعالن متعد  القرارات

 1وان االست ذ العلمي املج طي 
محلد الصوفي موثق

87 عل ر8 كوفيكوم الط بق االول 
طيجة ، 91111، طيجة املغرب

 GROUPE SCOLAIRE

TANGERINE PRIVE »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: مجلوعة 
مدارس طيجرين، ش رع موالي رشيد 

( قب لة ENCG ) - - طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.121125

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 28 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
توثيقي  محضر  بلقت�سى  م 1لي: 
1رجص الجلع   28/11/2122 بت ريخ 
مجلوعة  لشركة  االستثي ئي  الع م 
مدارس طيجرين الخ صة ش.م.م كي 
الحصص  آليع  حي زي   رهي   ترهن 
االآتل عية التي تللكه  السيد8 اله م 
املغ ري و السيد ه نئ حجير8 و شركة 
في راسل ل  ا1ليلي  انفست ش. م. م. 
طيجرين  مدارس  مجلوعة  شركة 

الخ صة ش.م.م
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

ميح صالحي ت الرهن الحي زي
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
19  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261474.
422I

مست مية الحس ب ت املجد

 SOCIÉTÉ BARBER ART AND
BEAUTY

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

مست مية الحس ب ت املجد
ش رع الجزائر رقم    الي ضور 

الي ضور، 62111، الي ضور املغرب
 SOCIÉTÉ BARBER ART AND
BEAUTY شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي املط ر 
إعل ر)الي ظور 62111 الي ظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

24985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 5)  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 SOCIÉTÉ BARBER ART AND

.BEAUTY

الحالقة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

والتجليل

بيع موا  التجليل ب لتقسيط.

عيوان املقر االآتل عي : حي املط ر 
الي ظور   62111 إعل ر)الي ظور 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

11.111.111  رهم، مقسم ك لت لي:

 111  : حس م  هروا�سي  السيد 

حصة بقيلة 511  رهم للحصة.

 111  : بوآلعة  ارشيدي  السيد 

حصة بقيلة 511  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد هروا�سي حس م عيوانه(ا) 

 62111 الي ظور  بويزارزارا  حي 

الي ظور املغرب.

بوآلعة  ارشيدي  السيد 
الي ظور  املركز  تزطوطين  عيوانه(ا) 

62551 الي ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هروا�سي حس م عيوانه(ا) 

 62111 الي ظور  بويزارزارا  حي 

الي ظور املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   22 االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 

2122 تحت رقم 4822.

42 I
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VALUE POINT PARTNERS

CHANIMAS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN ETG 7 N°
 49119 ، 21811، CASABLANCA

MAROC
CHANIMAS SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي )6 ش رع 
لال الي قوت ،ركن مصطفى املع ني 
، الط بق األول ، رقم 56 ، مركز 
الري ض - 21181 الدار البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

558241
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 شتيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CHANIMAS SERVICES
إنش ء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
وحي ز8 وتج ر8 وتوزيع محلًي  و ولًي  
والبرامج   ، البرامج  وتصد1ر آليع   ،
 ، الكلبيوتر  وأآهز8  واإلمدا ات   ،
واملعدات املكتبية ، واللوازم املكتبية.
التسويق ، والتوزيع ، واملعلوم ت 
والتجليع   ، والتصنيع   ، والتصد1ر   ،
والهواتف   ، الكلبيوتر  مليتج ت 
واالتص الت   ، واملتيقلة  الث بتة 
السلكية والالسلكية ، واالتص الت ، 

واألحداث ؛
آليع  وتركيب  وإنت ج  تجليع 

األنظلة الكهرب ئية أو اإللكترونية.
واملس عد8  والصي نة  التدريب   
الخدم ت  آليع  وتوفير  الفيية 
املعلوم ت  تكيولوآي   مج الت  في 
العلل  اله تفية.  واالتص الت 
 ، املشور8   ، التشخيص  التج ري: 

توظيف ميدوبي املبيع ت ، التدريب

الحصول على االمتي ز والوس طة 
و ولًي   محلًي   والبيع  والتصد1ر 
لجليع امليتج ت والعالم ت التج رية 
لحس ب  واملش ريع  والتراجيص 

الشركة الحصري:
في  ب لحق  الشركة  تحتفظ   
التصرف واملش ركة في أي حدث ثق في 
والذي 1تم تتبعه   ، أو فني أو ترفيهي 
لهدف مب شر أو غير مب شر ، والترويج 
، والتطوير ، والح فز بجليع أشك له 
واالتص الت  االتص ل  لوس ئل 
على الرغم من أال تشكل   ، الجد1د8 
الحصة أو املش ركة املذكور8 مصدر 

ربح.
اليظ فة الصي عية واألمن بك فة 

أشك له.
 آليع أعل ل البي ء والتجهيزات 

والد1كور.
آليع العللي ت   ، وبشكل أعم   
وامليقولة  والصي عية  التج رية 
الصلة  ذات   ، وامل لية  والعق رية 
تعزز  أن  1حتلل  التي  أو  املب شر8 
أي  وكذلك   ، والتطوير  التحقيق 
مش ركة مب شر8 أو غير مب شر8 ، بأي 
في األعل ل التي   ، شكل من األشك ل 
تسعى إلى تحقيق مل ثل أو مرتبط به. 

لكن..
)6 ش رع  عيوان املقر االآتل عي : 
 ، لال الي قوت ،ركن مصطفى املع ني 
الط بق األول ، رقم 56 ، مركز الري ض 

- 21181 الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  أنيس  1 سر  السيد 
أندلس) ش رع 5 رقم 4 21471 الدار 

البيض ء املغرب.
عيوانه(ا)  الحي ن  محلد  السيد 
حي عص م الفرح 86 مبنى 65) شقة 
8 أولف  21221 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  أنيس  1 سر  السيد 
أندلس) ش رع 5 رقم 4 21471 الدار 

البيض ء املغرب

عيوانه(ا)  الحي ن  محلد  السيد 

حي عص م الفرح 86 مبنى 65) شقة 

8 أولف  21221 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

أكتوبر 2122 تحت رقم  4  .

424I

WORLD CONSULTING SARL.AU

Omega center c.c.s Privé
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WORLD CONSULTING SARL.

AU

 2 ش رع ك رنوط الط بق الخ مس 

مكتب رقم 12 ، 91111، طيجة 

املغرب

Omega center c.c.s Privé شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  2 ش رع 

ك رنوط الط بق الخ مس رقم 2 

طيجة - 91111 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 2819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.Omega center c.c.s Privé

 centre de : غرض الشركة بإ1ج ز

.langues et soutien scolaire

عيوان املقر االآتل عي :  2 ش رع 
 2 رقم  الخ مس  الط بق  ك رنوط 

طيجة - 91111 طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : الدحل ني  السيد8 سي ء 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد8 سي ء الدحل ني عيوانه(ا) 
العرف ن 2 مجلوعة ) عل ر8 4 ط بق 

2 رقم 111 9111 طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 سي ء الدحل ني عيوانه(ا) 
العرف ن 2 مجلوعة ) عل ر8 4 ط بق 

2 رقم 111 91111 طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
15  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 45 14.
425I

KOLCHI HDAK

KOLCHI HDAK SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

KOLCHI HDAK
رقم )، الزنقة 84،  وار الهواور8 - 

24111 الجد1د8 املغرب
KOLCHI HDAK SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم )، 
الزنقة 84،  وار الهواور8 - 24111 

الجد1د8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
رقم التقييد في السجل التج ري : 

(895(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2121 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.KOLCHI HDAK SARL AU

جلق   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

للتج ر8  رقلية  ميصة  تسيير  و 

االلكترونية.

 ،( رقم   : املقر االآتل عي  عيوان 

 24111  - الهواور8  84،  وار  الزنقة 

الجد1د8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : السالك  محلد  السيد 

111.111  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محلد السالك عيوانه(ا) 

7 2، الزنقة 11 ، ش رع الزرقطوني 

24111 الجد1د8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد السالك عيوانه(ا) 

7 2، الزنقة 11 ، ش رع الزرقطوني 

24111 الجد1د8 املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

1ي 1ر   11 االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 

2122 تحت رقم 7).

426I

DO CONSULTING

LNKO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

DO CONSULTING

  1bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,

 Quartier Bourgogne، 21111،

CASABLANCA MAROC

LNKO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 46,ش رع 
الزرقطوني شقة رقم 6 الط بق 
الث ني - 28811 الدار البيض ء 

املللكة املغربية.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4 175

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
 6 46,ش رع الزرقطوني شقة رقم   «
الط بق الث ني - 28811 الدار البيض ء 
الزاوية  »ش رع  إلى  املغربية«  املللكة 
 - عبد الرحيم بوعبيد وش رع إ1بيس 
مك تب الواحة ب  -1 - الط بق الث ني 
حي الواحة - - 21411 الدار البيض ء 

املللكة املغربية«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 589)85.

427I

STE FACILITY.CASH 

 STE JOZEF DETERGENTS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 1  GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 1  GUERCIF،
 5111، GUERCIF MAROC

 STE JOZEF DETERGENTS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة أبو 
بكر الق  ري رقم 21 حي الشوبير 
2 - آرسيف - - 5111  آرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.JOZEF DETERGENTS SARL AU
تصنيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

موا  التيظيف.
زنقة أبو   : عيوان املقر االآتل عي 
الشوبير  حي   21 رقم  الق  ري  بكر 
آرسيف    5111  -  - آرسيف   -  2

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد ابراهيم العبد اللوي : 111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اللوي  العبد  ابراهيم  السيد 
آرسيف  حلرية  حي  عيوانه(ا) 

5111  آرسيف املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
اللوي  العبد  ابراهيم  السيد 
آرسيف  حلرية  حي  عيوانه(ا) 

5111  آرسيف املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 24 بت ريخ  بجرسيف  االبتدائية 

أكتوبر 2122 تحت رقم  141.
428I

مونليد العق رية

مونميد العقارية
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

مونليد العق رية
ش رع 1وسف ابن ت شفين زنقة 

رشيد ر�سى إق مة الش وية الط بق 
14 رقم 21 ، 91111، طيجة املغرب

مونليد العق رية شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
1وسف ابن ت شفين زنقة رشيد ر�سى 
إق مة الش وية الط بق 14 رقم 21 - 

91111 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 2817
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتض ء بلختصر تسليته  : مونليد 

العق رية.
شركة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق رية.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
1وسف ابن ت شفين زنقة رشيد ر�سى 
 -  21 رقم  إق مة الش وية الط بق 14 

91111 طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 511  : السيد محلد رض  مك رم 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 511  : بيوزان  مونية  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مك رم  رض   محلد  السيد 
عيوانه(ا) ش رع موالي اسل عيل زنقة 
ت رو انت إق مة فلورانس الط بق 14 

الشقة 4  91111 طيجة املغرب.
عيوانه(ا)  بيوزان  مونية  السيد8 
ش رع موالي اسل عيل زنقة ت رو انت 
الشقة   14 الط بق  فلورانس  إق مة 

4  91111 طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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مك رم  رض   محلد  السيد 

عيوانه(ا) ش رع موالي اسل عيل زنقة 

ت رو انت إق مة فلورانس الط بق 14 

الشقة 4  91111 طيجة املغرب

عيوانه(ا)  بيوزان  مونية  السيد8 

ش رع موالي اسل عيل زنقة ت رو انت 

الشقة   14 الط بق  فلورانس  إق مة 

4  91111 طيجة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

12  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم -.

429I

MORAD CHTITA

أبدايو طرانسبور
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MORAD CHTITA

 N° 16 HAY ESSAADA N° 16

 HAY ESSAADA، 51111، AIN

TAOUJTATE MAROC

أبدا1و طرانسبور شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة )) 

شطر 261 وا  ف س - 4111  ف س 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.61841

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

5)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

طرانسبور  أبدا1و  الوحيد  الشريك 

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 

 (( زنقة  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 

- 4111  ف س  شطر 261 وا  ف س 

املغرب نتيجة ل : فشل املشروع.

 (( و حد  مقر التصفية ب زنقة 

- 4111  ف س  شطر 261 وا  ف س 

املغرب. 

و عين:

السيد(8) أ1وب ف تحي و عيوانه(ا) 
حي الكوش  زنقة 151 رقم 41 91111 

طيجة املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5491.

4 1I

BOUYA CONSULTIN 2

EMBRODE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BOUYA CONSULTIN 2

 AV MLY ABDELLAH ETG 2   

NO 26، 91111، TANGER maroc

EMBRODE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي طريق 

امليطقة الصي عية تطوان 9 , )7) 

امليطقة الصي عية - 91111 طيجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.88 71

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9) شتيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

مبلغ   EMBRODE الوحيد  الشريك 
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  

امليطقة  طريق  اإلآتل عي  مقره  

امليطقة   (7(  , 9 الصي عية تطوان 

املغرب  طيجة   91111  - الصي عية 

نتيجة ل : توقف النش ط.

طريق  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 (7(  , 9 امليطقة الصي عية تطوان 

طيجة   91111  - امليطقة الصي عية 

املغرب. 

و عين:
السيد(8) عي   امر8 و عيوانه(ا)   
ش رع الف رابي ط بق 5 رقم ) 91111 

طيجة املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أكتوبر   12 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 258212.
4 1I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

EXPONITA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

ش رع الحسن الت ني اق مة ابته ل س 
الط بق الث لت شقة 4 ، 151 4، 

ابن آرير املغرب
EXPONITA شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي ا 

فريقي  زنقة ابن طفيل رقم 78 - 
151 4 ابن آرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 61 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.EXPONITA
مق ول   -  : غرض الشركة بإ1ج ز 

االشغ ل البي ء املتيوعة 
- التج ر8 

- االستيرا  و التصد1ر.
ا  حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 -  78 رقم  طفيل  ابن  زنقة  فريقي  

151 4 ابن آرير املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : مليور  نسيلة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  مليور  نسيلة  السيد8 
7) م الزنقة 26 تجزئة اميية آريف ت 

46111 اسفي املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  مليور  نسيلة  السيد8 
7) م الزنقة 26 تجزئة اميية آريف ت 

46111 اسفي املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب بن آرير بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 476.
4 2I

FIDUCIAIRE AYMANE ائتل نية أ1لن

SGM ATLAS MR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائتل نية أ1لن
AYMANE

47  ش رع الورقطوني ، 54111، 
جييفر8 املغرب

SGM ATLAS MR شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 8  ش رع 
الجيش امللكي حي النهضة أ1ت 

إسح ق - 54111 جييفر8 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.2869

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 
شركة ذات   SGM ATLAS MR حل 
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
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امللكي  الجيش  ش رع    8 اإلآتل عي 
 54111  - إسح ق  أ1ت  النهضة  حي 
لتداعي ت  نتيجة  املغرب  جييفر8 

كورون .
و عين:

و  أحل م  احلد  السيد(8) 
زنقة طريف الحل م الحي  عيوانه(ا) 
املغرب  جييفر8   54111 اإل اري 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
  8 وفي   2122 9)  آيبر  بت ريخ 
ش رع الجيش امللكي حي النهضة أ1ت 

إسح ق - 54111 جييفر8 املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخييفر8 بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 546.
4  I

FIDUCIAIRE AYMANE ائتل نية أ1لن

AFOUD PIECES AUTOS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائتل نية أ1لن
AYMANE

47  ش رع الورقطوني ، 54111، 
جييفر8 املغرب

AFOUD PIECES AUTOS شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي 
أفو  إكب ر2، طريق أزرو، مرمرت - 

54111 جييفر8 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.1   

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
9)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة   AFOUD PIECES AUTOS
مبلغ  املحدو 8  املسؤولية  ذات 
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  
إكب ر2،  أفو   حي  اإلآتل عي  مقره  
طريق أزرو، مرمرت - 54111 جييفر8 

املغرب نتيجة لتداعي ت كورون .
و عين:

أبوالغ زي  الغ زي  عبد  السيد(8) 
و عيوانه(ا) ونقة 11، طريق الحل م، 
املغرب  جييفر8   54111 مريرت 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 9)  آيبر 2122 وفي حي أفو  
إكب ر2، طريق أزرو، مرمرت - 54111 

جييفر8 املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخييفر8 بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 547.

4 4I

أندلو�سي ب نتوغ

اندلو�سي بانتوغ
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

أندلو�سي ب نتوغ
املحل الك ئن بدوار وال  الطيب 

العلي  وال  الطيب ف س ،  112 ، 
ف س املغرب

اندلو�سي ب نتوغ شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : املحل 

الك ئن بدوار وال  الطيب العلي  وال  
الطيب -  112  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.5864 
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12  آيبر 2122 تقرر حل 
اندلو�سي ب نتوغ شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي املحل الك ئن بدوار 
 - الطيب  وال   العلي   الطيب  وال  
 112  ف س املغرب نتيجة الليت ئج 
السلبية طوال مد8 اشتغ ل الشركة.

و عين:
و  قيد1ل  ش هر  السيد(8) 
عيوانه(ا)  وار وال  الطيب العلي  وال  
الطيب  112  ف س املغرب كلصفي 

(8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
املحل  وفي   2122 12  آيبر  بت ريخ 
الك ئن بدوار وال  الطيب العلي  وال  

الطيب -  112  ف س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5484/122.
4 5I

EL FACHTALI CONSEIL

 DIDAS PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
ري ض نوال حي سييكو ش رع مز لفة 

عل ر8 ج الط بق 4 الشقة   8 ، 
MARRAKECH ،41111 املغرب

 DIDAS PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
اليلن إق مة الكوط رقم 4-11 

الط بق )) - 91111 طيجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.11219 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 أكتوبر   17 في  املؤرخ 

املص  قة على :
 BEL HABITAT تفويت الشركة   -

 PROMOTION SARL
اآتل عية من أصل  حصة   511
محلد  السيد  لف ئد8  حصة   611
أكتوبر   17 بت ريخ  أندوف  ميصف 

.2122
 BEL HABITAT تفويت الشركة   -

 PROMOTION SARL
من  اآتل عية  حصة   111
السيد  لف ئد8  حصة   611 أصل 
 17 بت ريخ  ج لد  بن  عبدالرحل ن 

أكتوبر 2122.
 DIVA AAKKAR تفويت الشركة 

 SARL
من  اآتل عية  حصة   51  
السيد  لف ئد8  حصة   211 أصل 
 17 بت ريخ  ج لد  بن  عبدالرحل ن 

أكتوبر 2122.
 DIVA AAKKAR تفويت الشركة 

 SARL

اآتل عية من أصل  حصة   151
محلد  السيد  لف ئد8  حصة   211
أكتوبر   17 بت ريخ  أندوف  ميصف 

.2122
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أكتوبر   28 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 258896

4 6I

AVANTI ANANE

أڤانتي عنان
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AVANTI ANANE
 BLOC B HAY HASSANI 164

 BERRECHID ، 26111،
BERRECHID MAROC

أڤ نتي عي ن شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 164 بلوك 
ب الحي الحسني. - 26112 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
174 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
أڤ نتي   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

عي ن.
تحويل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

األموال.
 164  : االآتل عي  املقر  عيوان 
 26112  - الحسني.  الحي  ب  بلوك 

برشيد املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
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  1.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 111  : عي ن  الغني  عبد  السيد 
حصة بقيلة 11   رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد الغني عي ن عيوانه(ا) 
 26111 التيسير2  حي  ملر18   1 

برشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الغني عي ن عيوانه(ا) 
 26111 التيسير2  حي  ملر18   1 

برشيد املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
14  آيبر  بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1  1.
4 7I

Audimi

 SICAFEC« SOCIETE
 IMPORTATION

 COMMERCIALISATION
 FOURNITURES

 D’EMBALLAGE ET DE
»CONDITIONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 21121،
Casablanca maroc

 SICAFEC« SOCIETE
 IMPORTATION

 COMMERCIALISATION
 FOURNITURES D’EMBALLAGE
 »ET DE CONDITIONNEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

األلفة ، ملحق ، مجلع رقم )6 ، حي 
الحسني ، - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.147219

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1 أكتوبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
مجلع رقم   ، ملحق   ، »تجزئة األلفة 
الدار   21111  -  ، حي الحسني   ،  6(
البيض ء املغرب« إلى »سيدي عثل ن، 
مجلوعة رقم 22 ، رقم 69 ، الط بق 
البيض ء  الدار   21111  -  ، الت ني 

املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 6)9)85.
4 8I

ste holdings missour sarl au

STE JENB ELHAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،

missour ،251   املغرب
STE JENB ELHAMAL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي اكلي 
الشل لي ميسور 251   ميسور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.(685

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 11  آيبر 2122 تقرر حل 
 STE 8 شركة ذات املسؤولية املحدو
رأسل له   مبلغ   JENB ELHAMAL
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
اإلآتل عي حي اكلي الشل لي ميسور 
 : ل  نتيجة  املغرب  ميسور     251
الشغل  لسوق  الولوج  في  صعوبة 

بسبب املي فسة..
و حد  مقر التصفية ب حي اكلي 
ميسور     251 ميسور  الشل لي 

املغرب. 
و عين:

السيد(8) علر بييشو و عيوانه(ا) 
ميسور     251 الشل لي  اكلي  حي 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  ببومل ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 556/2122.
4 9I

BEN BEL CONSEILS

 MANAGEMENT
 ENGINEERING

 DEVELOPEMENT
OUTSOURCING PARTNERS

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 gueliz 4eme etage appt 18 imm
 al asfahani ، 41111، Marrakech

MAROC
 MANAGEMENT ENGINEERING

 DEVELOPEMENT
 OUTSOURCING PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 55 
ش رع محلد الخ مس مبنى آ ك ر 
شقة    كيليز - مراكش - 41111 

مراكش املللكة املغربية 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 2117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 MANAGEMENT ENGINEERING
 D E V E L O P E M E N T

.OUTSOURCING PARTNERS
مكتب   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
املشور8  وتقد1م   ، للدراس ت 
في  والخبر8  والتدقيق   ، واملس عد8 

مج ل البي ء واألشغ ل العلومية.

 55 رقم   : عيوان املقر االآتل عي 
آ ك ر  مبنى  الخ مس  محلد  ش رع 
 41111  - مراكش   - كيليز  شقة    

مراكش املللكة املغربية.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
: 511 حصة  السيد حلري ج لد 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد8 رآ ء جش ف : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  ج لد  حلري  السيد 
 وار بلعربي الويدان مراكش 41111 

مراكش املللكة املغربية.
عيوانه(ا)  جش ف  رآ ء  السيد8 
نوفلبر   (6 ش رع   14 مبنى   16 شقة 
اكدال الرب ط 11111 الرب ط املللكة 

املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ج لد  حلري  السيد 
 وار بلعربي الويدان مراكش 41111 

مراكش املللكة املغربية 
عيوانه(ا)  جش ف  رآ ء  السيد8 
نوفلبر   (6 ش رع   14 مبنى   16 شقة 
اكدال الرب ط 11111 الرب ط املللكة 

املغربية 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 149 14.
441I

الشـركـة الصـحراويـة لللحـ سبة واالستشـ رات 

القـ نـونيـة

» SOCIETE DOZATRAD «
إعالن متعد  القرارات

الشـركـة الصـحراويـة لللحـ سبة 
واالستشـ رات القـ نـونيـة

221 شـ رع مكـة علـ ر8 صـومأصيـل 
الطـ بق األول ص,ب 8 5 العيـون ، 

71111، العيـون املغـرب
» SOCIETE DOZATRAD « »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8«
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وعيوان مقره  االآتل عي: حـي األمـل 

II رقــم 27 بـوآـدور - - بـوآـدور 

.71111

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: -.

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 1  1ونيو 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم 11: الذي 1يص على م 1لي: 

تفـويت مجلـوع حصص (511حصـة) 

حسـن  لفـ ئـد8  اوعيسـى  ا1ـد1ـر 

القــ نـونـي  تغييــرالشكـل  اال ريسـي. 

للشـركـة مـن شـركـة ذات املسؤوليـة 

املسـؤوليـة  ذات  لشـركـة  املحـدو 8 

رأس  رفـــع  واحـد.  ملس هـم  املحـدو 8 

م ل الشركة مـن 111.111,11  رهـم 

2.111.111,11  رهم.  مبلـغ  الـى 

تعييـن حسـن اال ريسـي كلسيـر وحيـد 

للشـركـة.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم البيد6 رألسلـ ل الشـركـة: 

الذي 1يص على م 1لي: حد  في مبلغ 

إلى  مقسلة  2.111.111،11  رهم 

111  رهـم  فئة  من  21111حصة 

ويللكهـ  بـ لكـ مـل حسـن اال ريسـي 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 641 /22.

441I

الشـركـة الصـحراويـة لللحـ سبة واالستشـ رات 

القـ نـونيـة

 STE AHL SOUSS DU SUD « 

»DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة لللحـ سبة 

واالستشـ رات القـ نـونيـة

221 شـ رع مكـة علـ ر8 صـومأصيـل 

الطـ بق األول ص,ب 8 5 العيـون ، 

71111، العيـون املغـرب

 STE AHL SOUSS DU SUD DE « 
CONSTRUCTION« شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي مـد1يـة 25 
مـ رس رقـم 262Y العيـون - 71111 

العيـون املغـرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
44185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 «  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 STE AHL SOUSS DU SUD DE

.»CONSTRUCTION
•أشغـ ل   : بإ1ج ز  غرض الشركة 
الهيدسة  وأشغـ ل  الع مة  البي ء 

املدنية وآليع املهن؛
الحفر  وأعل ل  التطوير  •أشغـ ل 
والشبك ت  الصحي  والصرف  الع مة 

املختلفة والطرق؛
تزويد  شبك ت  وإنش ء  •تصليم 
مي ه الشرب (AEP) وشبك ت الكهرب ء 

واله تف؛
 ، متيوعة  وأشغـ ل  •جدم ت 

معدات عق رية ، بيع موا  البي ء؛
البي ء  آالت  أنواع  آليع  •تأآير 
اليقل  ومعدات  وكالرك  والرافع ت 
واملي ولة واملعدات وامالت وامللحق ت 

املتعلقة بقط ع البي ء؛
وتـوزيـع  وتصنيـع  وبيـع  •شـراء 
ومعدات  موا   آليـع  وتسـويـق 

البي ء،إلخ……….
عيوان املقر االآتل عي : مـد1يـة 25 
 71111  - العيـون   262Y مـ رس رقـم 

العيـون املغـرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : اميـوز  حلــز8  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حلــز8 اميـوز عيوانه(ا)  وار 
ا1ت حلـو الصفـ ء اشتوكة أ1ت بـ هـ  

87111 اشتوكة ا1ت ب ه  املغـرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حلــز8 اميـوز عيوانه(ا)  وار 
ا1ت حلـو الصفـ ء اشتوكة أ1ت بـ هـ  

87111 اشتوكة ا1ت ب ه  املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 591 /2122.
442I

TAWTIN CENTER

5S TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 5 9 EL JADIDA ،
24111، EL JADIDA MAROC
5S TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي    تجزئة 
عيوز شقة رقم 4 الط بق االول 

الجد1د8 - 24111 الجد1د8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
21111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 5S  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
.TRANSPORT

نقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
اللحوم الحلراء.

عيوان املقر االآتل عي :    تجزئة 
االول  الط بق   4 رقم  شقة  عيوز 

الجد1د8 - 24111 الجد1د8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : الزاهر  ط رق  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد ط رق الزاهر : 1111 بقيلة 

111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ط رق الزاهر عيوانه(ا)    
تجزئة عيوز شقة رقم 4 الط بق االول 

الجد1د8 24111 الجد1د8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ط رق الزاهر عيوانه(ا)    
تجزئة عيوز شقة رقم 4 الط بق االول 

الجد1د8 24111 الجد1د8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 12  آيبر 

2122 تحت رقم 29512.
44 I

 centre de developpment profesionnel des

competences

CAMARA NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 71111،

laayoune maroc
CAMARA NEGOCE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع علر 
املخت ر حي القدس رقم 129 شقة 
14 العيون العيون 71111 العيون 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
441 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 22  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CAMARA NEGOCE SARL
التج ر8   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
آليع  في  متخصصة  الغير  الجللة 
آليع  وتصد1ر  استيرا   امليتج ت/ 

امليتج ت..
عيوان املقر االآتل عي : ش رع علر 
شقة   129 رقم  القدس  حي  املخت ر 
العيون   71111 العيون  العيون   14

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد الفت ح اال ري�سي : 511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
حصة   451  : مريد  ا1لن  السيد 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد عبد هللا ابدرار : 51 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اال ري�سي  الفت ح  عبد  السيد 
عيوانه(ا) حي املنزه رقم 68  ح ي م 

الرب ط 11111 الرب ط املغرب.
حي  عيوانه(ا)  مريد  ا1لن  السيد 
 59 زنقة  الوزاني  بلحسن  محلد 
الدار  الدار البيض ء 21221   66 رقم 

البيض ء املغرب.
ابدرار عيوانه(ا)  السيد عبد هللا 
8) حي الوحد8  ش رع ابو حييفة رقم 

11 العيون 71111 العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عيوانه(ا)  مريد  ا1لن  السيد 
 59 زنقة  الوزاني  بلحسن  محلد 
الدار  الدار البيض ء 21221   66 رقم 

البيض ء املغرب 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 5 6 .

444I

 م ن  آليت اند كونسيلتييغ

أنيس ديستغيبيسيون
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

م ن  آليت اند كونسيلتييغ
9),ش رع آبل هبري ,امزورن ، 

2251 ، الحسيلة املغرب
أنيس  يستغيبيسيون شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

إسويقن إمزورن - 2251  الحسيلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 96 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
أنيس   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

 يستغيبيسيون.
بيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الغ زب لجللة.
حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
إسويقن إمزورن - 2251  الحسيلة 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : السيد محلد عبدالوي 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محلد عبدالوي عيوانه(ا) 
حي بوميقد امزورن 2251  الحسيلة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد عبدالوي عيوانه(ا) 
حي بوميقد امزورن 2251  الحسيلة 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  ب لحسيلة  االبتدائية 
من   1141 رقم  تحت   2122  آيبر 

السجل الترتيبي.
445I

cerecof

أصافا صونتر فزيت تكنيك
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

cerecof
 contact@cerecof.com ، 81111،

agadir maroc
أص ف  صونتر فزيت تكييك شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : محل رقم 
) رقم 7)8 طريق ا ميم ا1ت ملول - 

81111 ا1ت ملول املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.1185 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   (7 املؤرخ في 
شركة  تكييك  فزيت  صونتر  أص ف  
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي محل 
ا1ت  ا ميم  طريق   8(7 رقم   ( رقم 
املغرب  ملول  ا1ت   81111  - ملول 
رجصة  على  الحصول  لعدم  نتيجة 

الوزار8  من  التقني  الفحص  مزاولة 
املكلفة.

و عين:
و  كزا   الحسين  السيد(8) 
الداجلة  حي   62 رقم  عيوانه(ا) 
 (8) كلصفي  املغرب  اك  1ر   81111

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 7) نونبر 2122 وفي محل رقم 
) رقم 7)8 طريق ا ميم ا1ت ملول - 

81111 ا1ت ملول املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر  بت ريخ  2  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 8/2122  2.
446I

AIT TAQI MOULAY SAID

FAYF CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N° 7

 ETAGE 2 ، 92111، TANGER
MAROC

FAYF CAR شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مجلع 
الزموري   عل ر8 هيد الط بق 

االر�سي محل رقم 8 - 91111 طيجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 2 57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FAYF  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.CAR
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كراء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
السي رات بدون س ئق.

مجلع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الزموري   عل ر8 هيد الط بق االر�سي 
محل رقم 8 - 91111 طيجة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : قليشو  فيصل  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  قليشو  فيصل  السيد 
 91111  ( )زنقة 2 رقم  حي الجيراري 

طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  قليشو  فيصل  السيد 
 91111  ( )زنقة 2 رقم  حي الجيراري 

طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   21 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 259695.
447I

societe menara marrakech conseil plus

الشقيقان
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري 

(األشخ ص املعيويون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري

الشقيق ن
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
الك ئن  الشقيق ن  شركة  لشركة 
مقره  االآتل عي ب : تجزئة الي سلين 
2 رقم 111 مراكش - 41111 مراكش 
املغرب املؤرخ في 21 نونبر 2122 تقرر 

م 1لي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
التج ري الك ئن ب : تجزئة الي سلين 
2 رقم 111 مراكش - 41111 مراكش 
شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 
م لكة  بصفته    : الشقيق ن  شركة 
 SOCIETE و شركة  التج ري  لألصل 
بصفته    CAFE LESGENERATIONS

مسير8 حر8.

448I

MEDECOMPTA

ATLAS GUSTO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

أطلس غوستو شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

 الط بق األر�سي  وار الحرارين بني 
مك  8 طيجة GH81 وعيوان مقره  

االآتل عي نور9)-4 عل ر8 رقم 
91111- طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 128895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 1ونيو   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

محدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
أطلس   : بلختصر تسليته   االقتض ء 

غوستو.
غرض الشركة بإ1ج ز : - تحليص 

وإنت ج وتعبئة حبوب البن املطحون
األجضر  البن  وتوزيع  بيع   -
الجللة  ونصف  ب لجللة  واملحلص 

والتقسيط.
نور-19  : االآتل عي  املقر  عيوان 
الط بق األر�سي   GH81 4 عل ر8 رقم
طيجة  مك  8  بني  الحرارين   وار 

91111 طيجة املغرب .
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 51: الزغد1دي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة
 51  : الزغد1دي  هش م  السيد   .

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الزغد1دي  محلد  السيد 
 27 مجلوعة   2 العرف ن  عيوانه(ا) 

 141 رقم  الرابع  الط بق   7 عل ر8 
91111 طيجة املغرب.

السيد هش م الزغد1دي عيوانه(ا) 
ب   قرية  املك نسة  ب لغ لي  أوال    وار 

محلد 4111  ت ون ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
السيد  الشركة:  مسيري  ومواطن 
العرف ن  محلد الزغد1دي عيوانه(ا) 
2 مجلوعة 27 عل ر8 7 الط بق الرابع 

رقم 141 91111 طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
1وليوز   16 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 7141
449I

الي ظور للحس ب ت

MONEY FACTS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الي ظور للحس ب ت
ش رع االمير سيدي محلد الحي 
اال اري سيتي املحلد1ة بلوك   
الط بق الث ني رقم 5 ، 62111، 

الي ظور املغرب
MONEY FACTS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي طريق 
ازغيغ ن حي اوال  بوطيب سكتور 
ا رقم   الي ظور 62111 الي ظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.21151

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
امالح  محلد   (8) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتل عية  حصة   511
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111
رشيد8 امالح بت ريخ 21  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 5171.
451I

FIDU ALIMTYAZ

GLOBAL ELEVAGE SARL
إعالن متعد  القرارات

FIDU ALIMTYAZ
َ 1 زنقة ، عبد الكريم بن آلون 

مك تب أشرف، مكتب 14 الط بق 2 
FES MAROC ، 1111 ، ف س

GLOBAL ELEVAGE SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي:  1 زنقة 
عبد الكريم بيجلون مك تب اشرف 

مكتب 5 الط بق االول ف س - 
1111  ف س املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.47955
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 11  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
زنقة عبد  رقم  1  املقر من  تحويل 
الكريم بيجلون مك تب اشرف مكتب 
5 ط بق االول ف س الى رقم  11 س 
تجزئة ري ض الي سلين الط بق الث ني 

الشقة 5 طريق عين الشقف ف س
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
تفويت السيد سعيد القرف  ي 411 
ك لت لي:  مقسلة  اآتل عية  حصة 
ط رق  السيد  لف ئد8  حصة   1 4
وافي و   1 حصة اآتل عية لف ئد8 
السيد عبد الحي حجيج و   1 حصة 
اآتل عية لف ئد8 السيد ر�سى ركيعي 
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

تحيين الق نون األس �سي
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
املقر الجد1د للشركة هو رقم  11 س 
تجزئة ري ض الي سلين الط بق الث ني 

الشقة 5 طريق عين الشقف ف س
بيد رقم 8: الذي 1يص على م 1لي: 
أصبح للسيد ط رق وافي 4   حصة 
اآتل عية و السيد ر�سى ركيعي     
حصة اآتل عية عبد الحجيج     

حصة اآتل عية
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بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
   411 رأسل ل الشركة مقسم إلى: 

و  وافي  ط رق  السيد  لف ئد8   رهم 

عبد  السيد  لف ئد8  11     رهم 

11     رهم لف ئد8  الحي حجيج و 

السيد ر�سى ركيعي 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5429/122.

451I

 رعة ارش  ات ش.م.م

TAFILALET IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

 رعة ارش  ات ش.م.م

ش رع محلد الخ مس صيدوق بريد 

11 تصومعت ، 45111، ورزازات 

املغرب

TAFILALET IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 6) 

تجزئة الحزام - 45111 ورزازات 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.7919

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :

تفويت السيد (8) هش م مسعو ي 

 161 حصة اآتل عية من أصل   81

حصة لف ئد8 السيد (8) عبد الرزاق 

مسعو ي بت ريخ 12  آيبر 2122.

تفويت السيد (8) هش م مسعو ي 

 161 حصة اآتل عية من أصل   81

ا ريس   (8) السيد  لف ئد8  حصة 

مسعو ي بت ريخ 12  آيبر 2122.

األس �سي  الق نون  تحيين   *

للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بورزازات بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم ))5.

452I

co-working business center

 SINUS TRANSPORT&

LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

co-working business center

 2 rue boured etg   N5 ROCHES

 NOIRES CASA، 212 1،

CASABLANCA MAROC

 SINUS TRANSPORT&

LOGISTICS شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 144 زنقة 

محلد سليحة إق مة آوهر8 محلد 

سليحة الص بق 6 الرقم 5  الدار 

البيض ء 21111 الدار البيض ء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 681 9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 1ونيو   16 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 SINUS الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   TRANSPORT& LOGISTICS
وعيوان  251.111  رهم  رأسل له  
محلد  زنقة   144 اإلآتل عي  مقره  

سليحة إق مة آوهر8 محلد سليحة 

البيض ء  الدار    5 الرقم   6 الص بق 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21111

ل : تصفية نه ئية للشركة.

 144 ب  التصفية  مقر  حد   و 
آوهر8  إق مة  سليحة  محلد  زنقة 

  5 الرقم   6 محلد سليحة الص بق 

الدار   21111 املغرب  الدار البيض ء 

البيض ء املغرب. 

و عين:

و  حلراس  الحسين  السيد(8) 

الرقم  عيوانه(ا)  وار بيه الزنقة  4 

28 عين السبع 21111 الدار البيض ء 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851251.
45 I

MAROC MOBILIER ET TAPISSERIE

ماروك موبيلي إ طابي�سي 
 MAROC MOBILIER ET

TAPISSIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 MAROC MOBILIER ET
TAPISSERIE

 MAG   14-AL BOUSTANE II 1
 RTE PRINCIPALE DE RABAT N°
 1 KM 12.5 SIDI BERNOUSSI

 ، 21651، CASABLLANCA
MAROC

 MAROC م روك موبيلي إ ط بي�سي
MOBILIER ET TAPISSIER شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي البست ن 
2 )ـ14 محل رقم   طريق الرب ط 
الرئيسية رقم ) كلم 12.5 سيدي 
البرنو�سي البيض ء - 21611 الدار 

البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2677 9

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2115 1ي 1ر    1 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 MAROC ط بي�سي  إ  موبيلي  م روك 
مبلغ   MOBILIER ET TAPISSIER
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
)ـ14   2 البست ن  اإلآتل عي  مقره  
طريق الرب ط الرئيسية  محل رقم   
البرنو�سي  سيدي   12.5 كلم   ( رقم 
البيض ء  الدار   21611  - البيض ء 
املغرب نتيجة ل : الشركة لم تقم بأي 

نش ط تج ري.

و حد  مقر التصفية ب البست ن 
الرب ط  طريق  رقم    محل  )ـ14   2
سيدي   12.5 كلم   ( رقم  الرئيسية 
الدار   21611  - البيض ء  البرنو�سي 

البيض ء املغرب. 
و عين:

و  اسليك  جليفة  السيد(8) 
عيوانه(ا)  ار مل ن عين السبع بلوك 
الدار   21 52  6 رقم    45 ن عل ر8 
البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851281.
454I

مكتب الدراس ت الق نونية والجب ئية

 LARIMAR BLUE
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

مكتب الدراس ت الق نونية 
والجب ئية

 6، ش رع الكورنيش العل ر8 ب 
الط بق 5 ، 21111، الدار البيض ء 

املغرب
 LARIMAR BLUE IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

لوف  حليد، تجزئة رقم  2، الط بق 
الث ني، املكتب رقم  ، آل عة 

الس حل، حد السوالم - 26111 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
17471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.LARIMAR BLUE IMMOBILIER
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الط بق  تجزئة رقم  2،  لوف  حليد، 
آل عة  رقم  ،  املكتب  الث ني، 
 26111  - السوالم  حد  الس حل، 

برشيد املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
) حصة   : السيد عبد املولى فت ح 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 ASTERIA IMMOBILIER الشركة
99 : حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 
طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 
الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب.
 ASTERIA IMMOBILIER الشركة
تجزئة  تجزئة لوف  حليد،  عيوانه(ا) 
الط بق الث ني، املكتب رقم  رقم  2، 
السوالم  حد  الس حل،  آل عة   ، 

26111 برشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 
طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 
الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 77 1.
455I

CONFID

SEI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

CONFID
 N° 11 BD OUED SEBOU

 RUE 114 Gr E ELOULFA

 CASABLANCA، 21221،

CASABLANCA MAROC

SEI SERVICE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 11 ش رع 

شرار 8  رب لوبيلة بوركون الدار 

البيض ء - 21141 الدار البيض ء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 6  71

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 

 SEI شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

 111.111 رأسل له   مبلغ   SERVICE

 11 اإلآتل عي   رهم وعيوان مقره  
بوركون  لوبيلة  شرار 8  رب  ش رع 

الدار   21141  - البيض ء  الدار 

: الوضعية  البيض ء املغرب نتيجة ل 

االقتص  1ة الح لية.

و حد  مقر التصفية ب 11 ش رع 

الدار  بوركون  لوبيلة  شرار 8  رب 

البيض ء  الدار   21141  - البيض ء 

املغرب. 

و عين:

و  هلل  ارآع  1ونس  السيد(8) 

عيوانه(ا) اق مة االندلسية العل ر418 

الشقة   الدار البيض ء 91 21 الدار 

البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.

و  حل ش  آل ل  السيد(8) 

الرقم9    56 الزنقة  عيوانه(ا) 

الدار   21221 االلفة  س  املجلوعة 

البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 11 ش رع شرار 8 

 رب لوبيلة بوركون الدار البيض ء

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85181.

456I

مكتب الدراس ت الق نونية والجب ئية

OLAS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

مكتب الدراس ت الق نونية 
والجب ئية

 6، ش رع الكورنيش العل ر8 ب 
الط بق 5 ، 21111، الدار البيض ء 

املغرب
OLAS IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

لوف  حليد، تجزئة رقم  2، الط بق 
الث ني، املكتب رقم  ، آل عة 

الس حل، حد السوالم - 26111 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
17465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 OLAS  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.IMMOBILIER
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الط بق  تجزئة رقم  2،  لوف  حليد، 
آل عة  رقم  ،  املكتب  الث ني، 
 26111  - السوالم  حد  الس حل، 

برشيد املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
) حصة   : السيد عبد املولى فت ح 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 ASTERIA IMMOBILIER الشركة
99 : حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 
طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 
الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب.
 ASTERIA IMMOBILIER الشركة
تجزئة  تجزئة لوف  حليد،  عيوانه(ا) 
الط بق الث ني، املكتب رقم  رقم  2، 
السوالم  حد  الس حل،  آل عة   ، 

26111 برشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 
طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 
الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 74 1.
457I

مكتب الدراس ت الق نونية والجب ئية

LIMONIUM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

مكتب الدراس ت الق نونية 
والجب ئية

 6، ش رع الكورنيش العل ر8 ب 
الط بق 5 ، 21111، الدار البيض ء 

املغرب
LIMONIUM IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

لوف  حليد، تجزئة رقم  2، الط بق 
الث ني، املكتب رقم  ، آل عة 

الس حل، حد السوالم - 26111 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
17469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.



775 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.LIMONIUM IMMOBILIER
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الط بق  تجزئة رقم  2،  لوف  حليد، 
آل عة  رقم  ،  املكتب  الث ني، 
 26111  - السوالم  حد  الس حل، 

برشيد املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
) حصة   : السيد عبد املولى فت ح 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 ASTERIA IMMOBILIER الشركة
99 : حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 
طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 
الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب.
 ASTERIA IMMOBILIER الشركة
تجزئة  تجزئة لوف  حليد،  عيوانه(ا) 
الط بق الث ني، املكتب رقم  رقم  2، 
السوالم  حد  الس حل،  آل عة   ، 

26111 برشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 
طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 
الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 76 1.
458I

مكتب الدراس ت الق نونية والجب ئية

SILVER WHITE BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

مكتب الدراس ت الق نونية 
والجب ئية

 6، ش رع الكورنيش العل ر8 ب 

الط بق 5 ، 21111، الدار البيض ء 

املغرب

SILVER WHITE BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

لوف  حليد، تجزئة رقم  2، الط بق 

الث ني، املكتب رقم  ، آل عة 

الس حل، حد السوالم - 26111 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

17467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SILVER :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.WHITE BUILDING

ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الط بق  تجزئة رقم  2،  لوف  حليد، 

آل عة  رقم  ،  املكتب  الث ني، 

 26111  - السوالم  حد  الس حل، 

برشيد املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

) حصة   : السيد عبد املولى فت ح 

بقيلة 111  رهم للحصة.

 ASTERIA IMMOBILIER الشركة

99 : حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 

طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 

الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب.

 ASTERIA IMMOBILIER الشركة

تجزئة  تجزئة لوف  حليد،  عيوانه(ا) 
الط بق الث ني، املكتب رقم  رقم  2، 

السوالم  حد  الس حل،  آل عة   ، 

26111 برشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 

طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 

الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 75 1.

459I

FLASH ECONOMIE

DJIVANI IMMOBILIER 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

, تم تأسيس شركة  12  آيبر 2122 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدو 8 

ب ملواصف ت الت لية:

 DJIVANI IMMOBILIER »  «

S.A.R.L AU. التسلية: 

م آوريل  إق مة  التج ري:  املقر   

سيدي   G  N القدس عل ر8 

البرنو�سي الدار البيض ء. 
الهدف التج ري: - ميعش عق ري

 111.111 في  محد   الرأسل ل: 

حصة كل    1111  رهم مقسلة إلى 

1لي:

 1111 آوا   الجلزاوي  السيد   -

حصة.

املد8: 99 سية من ت ريخ تأسيسه  

التسيير: الجلزاوي آوا .

املحكلة  الق نوني:  اإل1داع 

الرقم  تحت  البيض ء  الدار  التج رية 

851475 سجل تج ري رقم 566115.

461I

Manayar consulting

AUDIQUAL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDIQUAL

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد 

 و عيوان مقره  اإلآتل عي البك ي 

لهبيل، حي الحسني، الط بق األول، 

الشقة رقم 2، برك ن 11  6

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التج ري : 

885(

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2122  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليته :  بلختصر  اإلقتض ء 

AUDIQUAL

غرض الشركة بإ1ج ز: 

املختبرات  و عم  استش رات 

والشرك ت

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 2122 سية

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي

السيد الحسن زروالي

و قيلة الحصة هي  111 حصة،   

111  رهم

األسل ء الشخصية والع ئلية

السيد الحسن زروالي، عيوانه هو 

17 ش رع حلب حي الوحد8، املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن زروالي
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اإل1داع  لديه   تم  التي  املحكلة 

الق نوني : املحكلة اإلبتدائية ببرك ن 

رقم اإل1داع الق نوني : 2461 

رقم التقييد في السجل التج ري 

885(:

461I

AISSE

 SOCIETE IMMOBILIERE

ATTASSAMOH

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

مالءمة اليظ م األس �سي للشركة

AISSE

 Boulevard Yacoub El,1 8

 Mansour ، 21 81، Casablanca

Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE

ATTASSAMOH »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: 24 و 25 

ملتقى زنقة ليبورن وزنقة رابعة 

العدوية، اق مة ملحلدي - - الدار 

البيض ء املغرب.

»مالءمة اليظ م األس �سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.126521

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 7) نونبر 2122

األس �سي  اليظ م  مالءمة  تقرر 

الق نون:  مقتضي ت  مع  للشركة 

للشركة  األس �سي  اليظ م  تحد1ت 

الجلوع  لتعد1الت  مالءمته  بهذف 

ولتعد1الت  س بق   املتحذ8  الع مة 

للشرك ت  امليظم  5ـ96  رقم  الق نون 

ذات املسؤولية املحدو 8. 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (5 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 41916.

462I

AISSE

 GROUPE EL BARDAI
INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
مالءمة اليظ م األس �سي للشركة

AISSE
 Boulevard Yacoub El,1 8

 Mansour ، 21 81، Casablanca
Maroc

 GROUPE EL BARDAI
INVESTISSEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: تق طع 

ش رع غ ندي و زنقة الطبيب، اق مة 
فلوري رقم 11 - - الدار البيض ء 

املغرب.
»مالءمة اليظ م األس �سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.1  491
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 7) نونبر 2122
األس �سي  اليظ م  مالءمة  تقرر 
الق نون:  مقتضي ت  مع  للشركة 
للشركة  األس �سي  اليظ م  تحد1ت 
الجلوع  لتعد1الت  مالءمته  بهذف 
ولتعد1الت  س بق   املتحذ8  الع مة 
للشرك ت  امليظم  5ـ96  رقم  الق نون 

ذات املسؤولية املحدو 8. 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 14 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 41868.
46 I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

GALERA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 91111، TANGER
MAROC

GALERA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي اوية زنقة 

آبل ط رق و زنقة الجزير8 الخضراء 

اق مة الجزير8 الخضراء رقم 26 

الط بق 2 - 91111 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.((9555

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 11  آيبر 2122 تقرر حل 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسل له   مبلغ   GALERA TRANS

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

و  ط رق  آبل  زنقة  اوية  اإلآتل عي 
زنقة الجزير8 الخضراء اق مة الجزير8 
الخضراء رقم 26 الط بق 2 - 91111 

التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  طيجة 

الت م لنش ط الشركة.

و حد  مقر التصفية ب زاوية زنقة 

آبل ط رق و زنقة الجزير8 الخضراء 
 26 رقم  الخضراء  الجزير8  اق مة 

الط بق 2 - 91111 طيجة املغرب. 

و عين:

و  الحلدوني  اميية  السيد(8) 

حي مسي نة قط ع الضي ء  عيوانه(ا) 
املغرب  طيجة   91111 البر1ق  زنقة 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

6)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15165.

464I

KAMAR BENOUNA

 AXA ASSISTANCE MAROC
ش م

إعالن متعد  القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ،  4

21161، Casablanca MAROC

AXA ASSISTANCE MAROC ش م 

»شركة املس هلة«

وعيوان مقره  االآتل عي: 28 ش رع 
لحسن او ار الط بق الثلث - 21251 

الدارالبيض ء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.9 181

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 18 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
الع  ي  الع م  الجلع  قرر  م 1لي: 
اشع ر ب ستق لة السيد بول انطوان 
 INTER  « الشركة  كريسطوف ري 
م  ش   PARTNER ASSISTANCE
 AXA PARTNERS  « الشركة  و   «
مه م  من   « م  ش   HOLDING

مي صبهم ك  ارين 
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
تعيين ك  ارين آد  للشركة ملد8 ثالث 
سيوات كل من الشركة »Makalu ش 
م« بلوآب الق نون املغربي راسل له  
6.251.111  رهم مسجلة في السجل 
رقم  تحت  ب لدارالبيض ء  التج ري 
السيد  طرف  من  ملثلة    71.991
فهد الحسين البواب ح مل للبط قة 
الشركة   A6 62   رقم الوطيية 
»ASK CAPITAL ( EXPANSO س بق  
املغربي  الق نون  بلوآب   ( م  م  ش 
راسل له  111.111  رهم مسجلة في 
السجل التج ري ب لدارالبيض ء تحت 
رقم 228967 ملثلة من طرف السيد 
لوريس الي ن زون ح مل لجواز السفر 
ط رق  السيد   19DK11871 رقم 
ح مل  مغربية  الجنسية  الواآ جي 
J2976 1و  رقم  الوطيية  للبط قة 
ح مل  ت زي  املهدي  احلد  السيد 

BK11421  للبط قة الوطيية رقم
على  1يص  الذي  رقم  :  قرار 
اال اريون  اآتل ع  بلوآب  م 1لي: 
االوائل املؤرخ في 18 نونبر 2122 قرر 
ب شع ر استق لة السيد بول انطوان 
رئيس  ميصب  من  كريسطوف ري 
السيد  استق لة  اشع ر  و  املجلس 
املد1ر  ميصب  من  ميسليم  ا 1الن 

الع م 
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قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
تعيين كرئيس مد1ر ع م السيد احلد 
املهدي ت زي الجنسية مغربية ح مل 
 BK11421  رقم الوطيية  للبط قة 
وتعيين كلد1ر ع م ميتدبين كل من 
الجنسية  الواآ جي  ط رق  السيد 
مغربية ح مل للبط قة الوطيية رقم 
J2976 1 و السيد لوريس الي ن زون 
الجنسية فرنسية ح مل لجواز السفر 

 19DK11871 رقم
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 1: الذي 1يص على م 1لي: 

1
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85189.

465I

HORICOM

SALI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC
SALI CASH شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي محل 

رقم 56  رب فران تواركة - 51111 
مكي س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
57875

في  1  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SALI  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CASH

تحويل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
األموال.

محل   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 51111  - 56  رب فران تواركة  رقم 

مكي س املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 61.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
سلوى  اسل عيلي  السيد8 
عيوانه(ا) زنقة بوشعيب الدك لي رقم 
مكي س   51111 السع  8  حي   ((

املغرب.
ف طلة  السيد8  اوال   السيد8 
بوشعيب  زنقة  عيوانه(ا)  الزهر8 
)) حي السع  8 51111  الدك لي رقم 

مكي س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
سلوى  اسل عيلي  السيد8 
عيوانه(ا) زنقة بوشعيب الدك لي رقم 
مكي س   51111 السع  8  حي   ((

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 4758.
466I

ADVISORY PARTNERS

CIOJEDIDA 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

ADVISORY PARTNERS
65) ش رع عبد املؤمن حي 

املستشفي ت بي 1ة أ الط بق األول 
الدار البيض ء ، 21161، الدار 

البيض ء املغرب
 CIOJEDIDA شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي كرين 
اوفيس 9) و 21 تق طع طريق 
الجد1د8 و عبد الرحيم بوعبيد 
الط بق الث ني بوسيجور- الدار 

البيض ء - 1 212 الدار البيض ء 
املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.478489
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 نونبر  في  2  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »1.911.111  رهم« 
 2.111.111« إلى  »111.111  رهم« 
مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 
مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851151.
467I

ADVISORY PARTNERS

BOUSANTE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

ADVISORY PARTNERS
65) ش رع عبد املؤمن حي 

املستشفي ت بي 1ة أ الط بق األول 
الدار البيض ء ، 21161، الدار 

البيض ء املغرب
BOUSANTE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي كرين 
اوفيس 9) و 21 تق طع طريق 
الجد1د8 و عبد الرحيم بوعبيد 
الط بق الث ني بوسيجور- الدار 
البيض ء - 1 212 الدار البيض ء 

املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.451457

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 نونبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »9.911.111  رهم« 
»111.111  رهم« إلى »11.111.111 
مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 
مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851149.
468I

etablissement darwinier

OUAHDA SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

etablissement darwinier
 HAY EL MASSIRA 12 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 21 DAKHLA ،
7 111، dakhla maroc

OUAHDA SOLUTIONS شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

الوحد8  1 رقم 219  الداجلة - 
111 7 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
17299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2121 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.OUAHDA SOLUTIONS
غرض الشركة بإ1ج ز : ). البرمجة 
تكيولوآي   وأنشطة  واالستش رات 

املعلوم ت األجرى.
حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 - الداجلة    219 رقم  الوحد8  1 

111 7 الداجلة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
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وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ا1ت وحدا ص لح عيوانه(ا) 
الداجلة    219 رقم  حي الوحد8  1 

111 7 الداجلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا1ت وحدا ص لح عيوانه(ا) 
الداجلة    219 رقم  حي الوحد8  1 

111 7 الداجلة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  الدهب  بوا ي  االبتدائية 

فبرا1ر 2121 تحت رقم 2121/ 18.

469I

 كونكتهوم

Connecthome
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كونكتهوم
7 زنقة سبة إق مة رامي مكتب 8 ، 

21811، الدارالبيض ء املغرب
Connecthome شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 7 زنقة 
سبتة إق مة رامي الط بق الث ني 
مكتب 8 - 21811 الدارالبيض ء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 7887 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 Connecthome الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسل له  11.111  رهم وعيوان 
مقره  اإلآتل عي 7 زنقة سبتة إق مة 
رامي الط بق الث ني مكتب 8 - 21811 
الدارالبيض ء املغرب نتيجة ل : عدم 

املر و 1ة.
زنقة   7 و حد  مقر التصفية ب 
الث ني  الط بق  رامي  إق مة   ، سبتة 
الدارالبيض ء   21811  -  8 املكتب 

املغرب. 

و عين:

و   Hicham Kaf السيد(8) 

 rue bouarid ali  (8 عيوانه(ا) 

 21811 Casablanca Maroc

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851117.

471I

orient compt

STE MY COO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 115

61111، OUJDA MAROC

STE MY COO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : ملتقى 

ش رع الدرفوفي وش رع الزرقطوني 

عل ر8 زنبي الط بق االول الشقة4 - 

61111 وآد8 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 7257

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 نونبر   18 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE MY COO حل 

رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

الدرفوفي  ش رع  ملتقى  اإلآتل عي 

وش رع الزرقطوني عل ر8 زنبي الط بق 

االول الشقة4 - 61111 وآد8 املغرب 

نتيجة اللشركة لم تحقق اهدافه .

و عين:

السيد(8) 1ونس شوقي و عيوانه(ا) 
 9 رقم   2 زنقةالثي ء  االندلس  حيي 

 (8) كلصفي  املغرب  وآد8   61111

للشركة.

و  شيوف  املهدي  السيد(8) 
عيوانه(ا) حيي االندلس زنقة املشك 8 
املغرب  وآد8   61111 رقم  9 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
ملتقى  وفي   2122 نونبر   18 بت ريخ 
الزرقطوني  وش رع  الدرفوفي  ش رع 
 - عل ر8 زنبي الط بق االول الشقة4 

61111 وآد8 املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2125.

471I

orient compt

INTYSAR TRADING
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 115

61111، OUJDA MAROC
INTYSAR TRADING شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : 84-86 
زنقة ف س الط بق الث ني الشقة 5 - 

61111 وآد8 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.  41 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 18  آيبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   INTYSAR TRADING
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
86-  رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي 
زنقة ف س الط بق الث ني الشقة   84
نتيجة  املغرب  وآد8   61111  -  5

اللشركة لم تحقق اهدافه .
و عين:

السيد(8) ا ريس رمزي الدرق وي و 
زنقة ف س الط بق   86-84 عيوانه(ا) 
الث ني الشقة 5 61111 وآد8 املغرب 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
 86-84 وفي   2122 18  آيبر  بت ريخ 
 -  5 زنقة ف س الط بق الث ني الشقة 

61111 وآد8 املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2141.
472I

مكتب مو�سى رشيد

ETIJTRAD
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

مكتب مو�سى رشيد
عل ر8 ) شقة )) زنقة الصوير8 

ش رع محلد الخ مس م ج ، 51111، 
مكي س املغرب

ETIJTRAD شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 11 زنقة 
اطلس, اق مة جولة, شقة 2 املد1ية 
الجد1د8 - 51111 مكي س املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.19147
الع م  الجلع  بلقت�سى 
17  آيبر  في  املؤرخ  اإلستثي ئي 
الشركة  رأسل ل  رفع  تم   2122
»21.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »12.511.111  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »2.511.111   رهم« 
الشركة  مع  1ون  مق صة  إآراء   :

املحد 8 املقدار و املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 4755.
47 I

بروفيد جدم ت متعد 8 ش.م.م ش و

TERRA CLEAN
إعالن متعد  القرارات

بروفيد جدم ت متعد 8 ش.م.م 
ش و

ش رع محلد  او  اق مة بدرط بق 
فوق ار�سي رقم   تطوان ، 141 9، 

تطوان املغرب
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TERRA CLEAN »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 
الجيش امللكي اق مة فلورنس  ط بق 
7 رقم 9) - 111 9 تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.2 987
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 1  نونبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
السيد8  هبة  قرار  على  املص  قة 
آهج ه سي ء 211 حصة من مجلوع 
حصة لف  8   611 الب لغة  حصصه  
السيد8 آهج ه هي ء الق بلة لذلك و 
كذلك قرار هبة السيد آهج ه ع  ل 
حصصه  مجلوع  من  حصة   251
السيد  لف  8  حصة   411 الب لغة 

آهج ه ا1وب الق بل لذلك.
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
املص  قة على اع  8 تعيين السيد8 
آهج ه سي ء مسير8 للشركة ملد8 غير 

محدو 8.
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
موافقة  االس �سي  الق نون  تحيين 
لقرارات الجلع الع م املتخذ8 و ذلك 

في املوا  ذات الصلة.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 
بلبلغ  تس هم  السيد8 آهج ه سي ء 
 - الف  رهم  اربعون   41  111.11
بلبلغ  يس هم  ا1وب  آهج ه  السيد 
جلسة و عشرون الف   25  111.11
بلبلغ  تس هم  هي ء  آهج ه   -  رهم 
 - الف  رهم  عشرون   21  111.11
 111.11 آهج ه ع  ل يس هم بلبلغ 

5) جلسة عشر الف  رهم.
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
 411 بلجلوع  السيد8 آهج ه سي ء 
حصة - السيد آهج ه ا1وب بلجلوع 
بلجلوع  آهج ه هي ء   - حصة   251
- آهج ه ع  ل بلجلوع  151 حصة 

151 حصة .

على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 

م 1لي: تم تعيين السيد8 آهج ه سي ء 

مسير8 للشركة ملد8 غير محدو 8

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

5)  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2497.

474I

NCG EXPERTISE

KOULCHI EVENTS

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 11 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROC

KOULCHI EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  االآتل عي رقم   

 رب شرق وي  وار كراوي مراكش - 

41111 مراكش املغرب.

توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.7189 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 نونبر   (5 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

الضي فة  وتشغيل  ور  إ ار8   -

وك فة املنشآت السي حية والفيدقية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142974.

475I

HORICOM

COIN GOURMET
عقد تسيير حر ألصل تج ري (األشخ ص 

املعيويون)

عقد تسيير حر ألصل تج ري

COIN GOURMET

 11 قي  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 

 BK CONCEPT 1وليوز 2118 أعطى 

املسجل  مطعم.  لخدمة  له  الت بعة 

ب ملحكلة    1921 التج ري  ب لسجل 

التج رية بلكي س حق التسيير الحر 

زنقة   85 الك ئن ب  لألصل التج ري 

املغرب  مكي س   51111  - روامزين 

 8 ملد8  حيون  وس م  السيد  لف ئد8 

و   2118 1وليوز   11 سية تبتدئ من 

تنتهي في 1  1ونيو 2126 مق بل مبلغ 

شهري قيلته 6.666  رهم.

476I

مكتب الدراس ت الق نونية والجب ئية

RESIDENCES DIANELLA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

مكتب الدراس ت الق نونية 

والجب ئية

 6، ش رع الكورنيش العل ر8 ب 

الط بق 5 ، 21111، الدار البيض ء 

املغرب

RESIDENCES DIANELLA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

لوف  حليد، تجزئة رقم  2، الط بق 

الث ني، املكتب رقم  ، آل عة 

الس حل، حد السوالم - 26111 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

1746 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.RESIDENCES DIANELLA

ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الط بق  تجزئة رقم  2،  لوف  حليد، 

آل عة  رقم  ،  املكتب  الث ني، 

 26111  - السوالم  حد  الس حل، 

برشيد املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

) حصة   : السيد عبد املولى فت ح 

بقيلة 111  رهم للحصة.

 ASTERIA IMMOBILIER الشركة

99 : حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 

طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 

الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب.

 ASTERIA IMMOBILIER الشركة

تجزئة  تجزئة لوف  حليد،  عيوانه(ا) 

الط بق الث ني، املكتب رقم  رقم  2، 

السوالم  حد  الس حل،  آل عة   ، 

26111 برشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد املولى فت ح عيوانه(ا) 

طريق الجد1د8، كلم 8)، اوال  عزوز 

الدارالبيض ء   21111 اليواصر 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم  7 1.

477I



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   780

AISSE

TUBORAMA
إعالن متعد  القرارات

AISSE
 Boulevard Yacoub El,1 8

 Mansour ، 21 81، Casablanca
Maroc

TUBORAMA »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: 24 و 25 
ملتقى زنقة ليبورن وزنقة رابعة 
العدوية، اق مة ملحلدي - - الدار 

البيض ء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.95459

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 7) نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
الشركة  غرض  توسيع  م 1لي: 
واستيرا   »تصنيع  نش ط  ليشلل 
التجليل  مستحضرات  وتوزيع 

ومستحضرات نظ فة الجسم«
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
م 1لي: تعد1ل البيد الث ني من اليظ م 

االس �سي للشركة
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

تحد1ث اليظ م األس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم آليع البيو : الذي 1يص 
على م 1لي: تلت إع  8 صي غة اليظ م 

األس �سي للشركة ب لك مل
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (5 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  4211.
478I

INFOPLUME

BOUTIQUE LILIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

INFOPLUME
149 ش رع محلد الخ مس اق مة 

ميلوزا ) رقم 7) ، 91111، طيجة 
املغرب

BOUTIQUE LILIA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
الحرية متجر رقم 14و5) طيجة 

91111 طيجة املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.114496

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تم تعيين 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

افريقش أنس كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261966-15452.
479I

Medall Project

DATATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

Medall Project
 AGADIR AGADIR، 81111،
 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب
DATATLAS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 6 

عل ر8 22 تفوكت الدشير8 إنزك ن - 
81111 إنزك ن املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 967
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 م رس   28 في  املؤرخ 

املص  قة على :
 JEAN  (8) السيد  تفويت 
 -FRANCOIS HOLLARD 511
 1.111 أصل  من  اآتل عية  حصة 
حصة لف ئد8 السيد (8) مريم شفري 

بت ريخ 28 م رس 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
م ي   16 بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 869.
481I

ك فجيد

HAND-MADE IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ك فجيد

86 زنقة 65) مجلوعة *ه* حي 

االلفة، 21221، الدار البيض ء 

املغرب

HAND-MADE IMPORT شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 11 زنقة 

الشرار 8 الط بق السفلي بوركون - 

 2115 الدار البيض ء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.489227

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   14 املؤرخ في 

شركة   HAND-MADE IMPORT

ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 

السفلي  الط بق  الشرار 8  زنقة   11

البيض ء  الدار   2115  - بوركون 

املغرب نتيجة لألزمة االقتص  1ة.

و عين:

أ1ت  الرحل ن  عبد  السيد(8) 

الحف 1ة  عيوانه(ا)  وار  و  تزارين 

الدار   27182 بوسكور8  الصي وعة 

البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

زنقة   11 وفي   2122 نونبر   14 بت ريخ 

 - الط بق السفلي بوركون  الشرار 8 

 2115 الدار البيض ء املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  1  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  84998.

481I

cabinet aux services des affaires

 VIAJESM

ARRUCOSINOLVIDABEL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52211، erfoud

MAROC

 VIAJESM

ARRUCOSINOLVIDABEL شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : قصر 

مرزوكة الط وس الريص ني - 52451 

الريص ني املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.12969

الشريك  قرار  بلقت�سى 

19  آيبر  في  املؤرخ  الوحيد 

 VIAJESM حل  تقرر   2122

شركة   ARRUCOSINOLVIDABEL

ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر 

مرزوكة الط وس الريص ني - 52451 

اللتوقف  نتيجة  املغرب  الريص ني 

عن مزاولة النش ط.

و عين:

و  نوكوط  محلد  السيد(8) 

الط وس  مرزوكة  قصر  عيوانه(ا) 

املغرب  الريص ني   52451 الريص ني 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

قصر  وفي   2122 19  آيبر  بت ريخ 

مرزوكة الط وس الريص ني - 52451 

الريص ني املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم  99.

482I
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FLASH ECONOMIE

TAOUIL IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

, تم تأسيس شركة  12  آيبر 2122 

ب ملواصف ت  املسؤولية  محدو 8 

الت لية:

 .TAOUIL IMMO » S.A.R.L  «

التسلية: 

م آوريل  إق مة  التج ري:  املقر   

سيدي   G  N القدس عل ر8 

البرنو�سي الدار البيض ء.
الهدف التج ري: - ميعش عق ري

 111.111 في  محد   الرأسل ل: 

حصة كل    1111  رهم مقسلة إلى 

1لي:

 251 امب رك  الخي ري  السيد   -

حصة.

- السيد قلري سفي ن 251 حصة

- السيد قلري ط رق 251 حصة

السيد طويل محلد 251 حصة-

املد8: 99 سية من ت ريخ تأسيسه 
التسيير: الخي ري امب رك و قلري 

ط رق.

املحكلة  الق نوني:  اإل1داع 

الرقم  تحت  البيض ء  الدار  التج رية 

851476 سجل تج ري رقم566117.

48 I

NAJIHI CONSULTING

GTG CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NAJIHI CONSULTING

 N°41 5eme ETAGE BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS

 IDRISSIA ATLAS FES ،  1111،

FES MAROC

GTG CAR شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم ) 
القطعة 1 4 حي تغ ت 2 وا  ف س 
طريق مكي س ف س - 1111  ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
74957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 14  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 GTG  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CAR
تأآير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السي رات.
 ( رقم   : االآتل عي  املقر  عيوان 
وا  ف س   2 حي تغ ت   4 1 القطعة 
ف س    1111  - طريق مكي س ف س 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 511.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 5.111  : الو ا ي  ط رق  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  الو ا ي  ط رق  السيد 
4 تجزئة زهر8 املدائن 2 بلوك ا شقة 
  1111 طريق عين الشقف ف س   8

ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الو ا ي  ط رق  السيد 
4 تجزئة زهر8 املدائن 2 بلوك ا شقة 
  1111 طريق عين الشقف ف س   8

ف س املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5474.
484I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CHARLIE FOX
INVESTMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش رع موريت ني  صيدوق البر1د 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

 CHARLIE FOX INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

رقم )6) تجزئة بومسل ر - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
86 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2118 1ي 1ر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CHARLIE FOX INVESTMENT
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 41111  - تجزئة بومسل ر   (6( رقم 

مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد فهد الشعر8 : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  الشعر8  فهد  السيد 
8 حي الري ض  بلوك ك رقم   2 قط ع 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الشعر8  فهد  السيد 
8 حي الري ض  بلوك ك رقم   2 قط ع 

41111 مراكش مراكش
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
فبرا1ر   19 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2118 تحت رقم 451 9.
485I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE TARIFIWIN CONSULT
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM (8

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 61111
وآد8 املغرب

 STE TARIFIWIN CONSULT
SARL/AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  االآتل عي شقة 

رقم ) بلوك أ الط بق األول عل ر8 
االحب س ش رع الحج ز - 61111 

وآد8 املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 9219

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2122 نونبر   11 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
االسترا  و التصد1ر.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 859 .
486I

FLASH ECONOMIE

RED BRACKETS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 RED BRACKETS
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شركة محدو 8 املسؤولية 
تأسيس

بت ريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  إنش ء  تم   ،17/12/2122
الخص ئص  له   املسؤولية  محدو 8 

الت لية:
 Red Brackets «  « التسلية:   -

 SARL d’Associé Unique
املقر االآتل عي: 11زنقة الحرية   -

الط بق   الشقة 5 الدار البيض ء
الشركة  نش ط  حد   النش ط:   -
كلبيوتر-  محلل،مصلم  مبرمج  في 

استش رات الكلبيوتر- 
حد  رأسل ل الشركة  رأسل ل:   -
في 111111 (مئة ألف)  رهم مقسلة 
(م ئة)   111 حصة،  1111(ألف)  إلى 
 رهم للحصة الواحد8 محرر8 بنسبة 

الربع وموزعة ك لت لي:
 1111 1 سين  طلوح  السيد:   -

حصة اآتل عية
 - املد8: مد8 الشركة هي 99 سية

السيد  الشركة  يسير  التسيير:   -
طلوح 1 سين

ف تح  من  االآتل عية:  السية   -
1ي 1ر إلى 1   آيبر

ب ملركز  الق نوني  اإل1داع  تم 
الجهوي لالستثل ر ب لدار البيض ء. 

التج ري-الدار  السجل  رقم 
البيض ء  56597 

487I

excofi

BLACK CORNER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

excofi
الشق   عل ر8 لحب بي ش رع الجوالن 

ليدو ف س ، 1111 ، ف س املغرب
BLACK CORNER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي محل رقم 
8 القطعة رقم 22 تجزئة امل مونية 
طريق صفرو - 1111  ف س املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

74959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 17  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BLACK :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.CORNER

غرض الشركة بإ1ج ز : مقهى.

عيوان املقر االآتل عي : محل رقم 

امل مونية  تجزئة   22 رقم  القطعة   8

طريق صفرو - 1111  ف س املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : جرب ش  محسن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 511  : امليتصر  عزالعرب  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محسن جرب ش عيوانه(ا) 

29 زنقة 7 الحسين التواللي حي األمل 

ملعب الخيل 1111  ف س املغرب.

امليتصر  عزالعرب  السيد 

عيوانه(ا) رقم 52 زنقة 21 تجزئة وا  

ف س 1111  ف س املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

امليتصر  عزالعرب  السيد 

عيوانه(ا) رقم 52 زنقة 21 تجزئة وا  

ف س 1111  ف س املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5475.

488I

METROPOLE BUSINESS CENTER

ZENAGA SA 
تعيين رئيس مجلس اإل ار8

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59ش رع الزرقطوني الط بق  ، 
رقم8 الدار البيض ء ، 61 21، الدار 

البيض ء املغرب
 ZENAGA SA »شركة املس هلة«
وعيوان مقره  االآتل عي: 147، 

زنقة   حي موالي رشيد - - 
الدارالبيض ء املغرب.

»تعيين رئيس مجلس اإل ار8«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 4 95
اإل اري  الع م  الجلع  إط ر  في 

املؤرخ في 8) 1ي 1ر 2118
حل م  ا1ت  السيد  تعيين  تقرر 

املهدي
شركة  إ ار8  ملجلس  رئيس  

 ZENAGA SA
بت ريخ: 8) 1ي 1ر 2118

له  املخولة  الصالحي ت  وتتلثل 
فيل  1لي: تولي إ ار8 الشركة وتلثيله  
على  السهر  األغي ر،  مع  عالق ته   في 
حسن سيرأآهز8 الشركة و التحقق 
من أ اء املتصرفين مله مهم، التوقيع 
على آليع األعل ل املتعلقة ب لشركة 
وآليع االلتزام ت التي تحلل اسله .

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 18 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

م ي 2118 تحت رقم 11665526.
489I

CONSULTING & FICO FES sarl

SOCOGETRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

CONSULTING & FICO FES sarl
 N°1 IMM. 9 AVENUE IMAM ALI
V.N. FES ،  1111، FES MAROC

SOCOGETRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 128 
تجزئة الوف ق زواغة العلي  - 1111  

ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.51725

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 

ذات  شركة   SOCOGETRAV حل 

رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

الوف ق  تجزئة   128 رقم  اإلآتل عي 

ف س املغرب    1111  - زواغة العلي  

استلرار  على  القدر8  لعدم  نتيجة 

النش ط.

و عين:

و  الحي ن  جد1جة  السيد(8) 
الوف ق  تجزئة   128 رقم  عيوانه(ا) 

املغرب  ف س    1111 العلي   زواغة 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بت ريخ 21  آيبر 2122 وفي رقم 128 

تجزئة الوف ق زواغة العلي  - 1111  

ف س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5451/2122.

491I

marrakech finance

DAR SOROUR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 41111،

Marrakech maroc

DAR SOROUR شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي  رب 

الجد1د الكبير رقم 7 الزاوية 

العب سية - 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.86511
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بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 11  آيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 DAR SOROUR الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسل له  11.111  رهم وعيوان 

مقره  اإلآتل عي  رب الجد1د الكبير 

 41111  - العب سية  الزاوية   7 رقم 

قرارا   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

الشريك بتصفية الشركة.

ب  رب  التصفية  مقر  حد   و 

الجد1د الكبير رقم 7 الزاوية العب سية 

- 41111 مراكش املغرب. 

و عين:

تيري  وري و عيوانه(ا)  السيد(8) 

ميزون   94711 آوفر  ش رع   41

الفورت فرنس  كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  1  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 442 1.

491I

ARENA BUSINESS

PARFUMERIE AL HAMD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARENA BUSINESS

 IMM  8 AV IDRISS LAHRIZI

 N° 2 CASABLANCA ، 21251،

casablanca maroc

PARFUMERIE AL HAMD شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 8  ش رع 

اللة الي كوت الط بق االول شقة رقم 

) - 21251 الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.551491

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 PARFUMERIE AL الشريك الوحيد 
HAMD مبلغ رأسل له  11.111  رهم 
ش رع    8 اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
اللة الي كوت الط بق االول شقة رقم 
املغرب  البيض ء  الدار   21251  -  (
الغ 1ة الغرض التي  انته ء   : نتيجة ل 
ق مت من أآله الشركة والتأكد من 

استح لة تحقيقه.
و حد  مقر التصفية ب 8  ش رع 
اللة الي كوت الط بق االول شقة رقم 

) - 21251 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

و  بختري  زكري ء  السيد(8) 
حي  الحضري  القطب  عيوانه(ا) 
 418 فيال  تدارين  زنقة آبل  الري ن 
البيض ء  الدار   21111 اليواصر 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851972.
492I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 L’AGORA CLUB DE
 L’ENTREPRISE CENTRE
 DE CONFERENCE ET DE

 FORMATION CONTINUE
;&lt; L’AGORA &gt

إعالن متعد  القرارات

 L’AGORA CLUB DE
 L’ENTREPRISE CENTRE
 DE CONFERENCE ET DE

 FORMATION CONTINUE &lt;
;L’AGORA &gt

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

برأس م ل 111.111,11. 2 رهم
 AC 21 et ك ليفورني  الدار البيض ء

A-AC57 زاوية ش رع :عيوان مقره  
االآتل عي 

.رقم التقييد في السجل التج ري 
112171

الغير  الجلع  بلقت�سى محضر   .I
الع  ي للشريك الوحيد املؤرخ في 17 

 آيبر2122، تقرر م  1لي:
تعد1ل وتوسيع غرض الشركة   •

على اليحو الت لي:
املب ني  تأآير  عللي ت  آليع   -
وتعليم  لتدريس  املخصصة  املبنية 

الطالب؛
غير  أو  املبنية  األرض،  حي ز8   -
املبنية، وكذلك أي عق رات مخصصة 

للتأآير ألنشطة التدريس؛
على  ب ملش ركة  االستحواذ   -
أو  الشرك ت  آليع  في  ملتلك ت 
املجلوع ت التي له  أغراض مل ثلة أو 

ذات صلة؛
املع مالت  آليع  ع م،  بشكل 
التج رية والصي عية وامل لية واألوراق 
بشكل  املتعلقة  والعق رية،  امل لية 
مب شر أو غير مب شر ب ألشي ء املذكور8 
تعزز  أن  1حتلل  التي  أو  أعاله، 

تحقيقه  وتطويره .
لليظ م  املق بل  التعد1ل   •

األس �سي.
تم اإل1داع الق نوني ب ملحكلة   .II
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 559)85.
عن املستخلص والبي ن ت

49 I

ACCOUNTAX MAROC

NEXIO TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOUNTAX MAROC
 Rue de liberté  ème étage, ,11
 Appt n°6 - Casablanca ، 21111،

CASABLANCA MAROC
NEXIO TECHNOLOGIES شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 258، زنقة 

مصطفى املع ني، الط بق  ، الب ب 

رقم )) - 21271 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

565975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NEXIO :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.TECHNOLOGIES

غرض الشركة بإ1ج ز : شراء، بيع، 

استيرا  و تصد1راملعدات املعلوم تية 

و املكتبية.

انج ز وتتبع املش ريع في  تصليم، 

املج الت املعلوم تية الصي عية .

 ،258  : االآتل عي  املقر  عيوان 

الط بق  ،  املع ني،  مصطفى  زنقة 

الب ب رقم )) - 21271 الدار البيض ء 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد ح ملو علي : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 26 السيد ح ملو علي عيوانه(ا) 

 ،12 شقة  الط بق  ،  زنقة موزولي، 

البيض ء  الدار  املستشفي ت  حي 

21512 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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 26 السيد ح ملو علي عيوانه(ا) 

 ،12 شقة  الط بق  ،  زنقة موزولي، 

البيض ء  الدار  املستشفي ت  حي 

21512 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.

494I

ACCOUNTAX MAROC

 COSMETIC AND HYGIENE

COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

ACCOUNTAX MAROC

 Rue de liberté  ème étage, ,11

 Appt n°6 - Casablanca ، 21111،

CASABLANCA MAROC

 COSMETIC AND HYGIENE

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

الحسن الت ني، 7 زنقة أحلد 

الطوكي، الط بق الت ني - 21271 

الدار البيض ء املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.485 81

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 17 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

7 زنقة أحلد  »ش رع الحسن الت ني، 

 21271  - الت ني  الط بق  الطوكي، 

»تجزئة  إلى  املغرب«  البيض ء  الدار 

 21241  - الولقة   ،124 رقم  حبيبة، 

الدار البيض ء املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم )95)85.

495I

hana compta maroc

» MA BEL CONST «
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hana compta maroc
 residence al wafa n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24111، el jadida maroc
» MA BEL CONST « شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم  1 
ش رع أحلد املج تي إق مة ألب 

الط بق األول رقم 8 مع رف - 71 21 
الدار البيض ء. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
565525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 11  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MA  «  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.» BEL CONST
ميعش   -  : غرض الشركة بإ1ج ز 

عق ري.
- أعل ل مختلفة.
- مف وض تج ري..

رقم   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ألب  إق مة  املج تي  أحلد  ش رع   1 
الط بق األول رقم 8 مع رف - 71 21 

الدار البيض ء. املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : رش  ي  1وسف  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد 1وسف رش  ي عيوانه(ا) 
  2 العل ر8   5 إق مة أم الربيع شقة 

1 241 الجد1د8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 1وسف رش  ي عيوانه(ا) 
  2 العل ر8   5 إق مة أم الربيع شقة 

1 241 الجد1د8 املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 14 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85121.
496I

hana compta maroc

».A S LIL BINAE «
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

hana compta maroc
 residence al wafa n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24111، el jadida maroc
» A S LIL BINAE.« شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 
أطلس عل ر8 45 الط بق 4 رقم 

6) مع رف - 71 21 الدار البيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
564 91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 A S  «  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.».LIL BINAE
ميعش   -  : غرض الشركة بإ1ج ز 

عق ري.
- أعل ل مختلفة أو البي ء.

- مف وض تج ري..

زنقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 (6 رقم   4 الط بق   45 أطلس عل ر8 
البيض ء  الدار   21 71  - مع رف 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد صالح جزيية : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 511  : جزيية  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  جزيية  صالح  السيد 
) الرقم 4 سيدي  تجزئة األم ن زنقة 
مومن 71 21 الدار البيض ء املغرب.

السيد عبد هللا جزيية عيوانه(ا) 
) الرقم 4 سيدي  تجزئة األم ن زنقة 
مومن 71 21 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

جزيية  عبد هللا  و  جزيية  السيد 
تجزئة  عيوانه(ا)  مشتركة  بصفة 
الرقم 4 سيدي مومن   ( األم ن زنقة 

71 21 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 41411.

497I

hana compta maroc

».KH-LIL BINAE «
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

hana compta maroc
 residence al wafa n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24111، el jadida maroc
» KH-LIL BINAE.« شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

أطلس عل ر8 45 الط بق 4 رقم 6) 
مع رف الدار البيض ء 71 21 الدار 

البيض ء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

564 9 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

KH- « : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.».LIL BINAE

ميعش   -  : غرض الشركة بإ1ج ز 

عق ري.

- أعل ل مختلفة أو البي ء.

- مف وض تج ري..
زنقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 (6 رقم   4 الط بق   45 أطلس عل ر8 

الدار   21 71 مع رف الدار البيض ء 

البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد صالح جزيية : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

251 حصة   : السيد أ1وب جزيية 

بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد أس مة جزيية : 251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  جزيية  صالح  السيد 

) الرقم 4 سيدي  تجزئة األم ن زنقة 

مومن 71 21 الدار البيض ء املغرب.

عيوانه(ا)  جزيية  أ1وب  السيد 

) الرقم 4 سيدي  تجزئة األم ن زنقة 

مومن 71 21 الدار البيض ء املغرب.

عيوانه(ا)  جزيية  أس مة  السيد 

) الرقم 4 سيدي  تجزئة األم ن زنقة 

مومن 71 21 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح جزيية و أ1وب جزيية 

تجزئة  عيوانه(ا)  جزيية  أس مة  و 

الرقم 4 سيدي مومن   ( األم ن زنقة 

71 21 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 41412.

498I

BOUKHRIS &ASSOCIES

بيرجي لوفرو املغرب
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

بيرجي لوفرو املغرب

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

شريك وحيد

رأسل له  511.111  رهم 

مقره  االآتل عي: مك تب رقم 2 مبنى 

ه ي طيك، بهو A، الط بق األول، 

الرب ط 

 RC RABAT 16145 

 – IF  9 9958  - ICE

112 116521111 2

بلقت�سى محضر الشريك الوحيد 

تقرر م    ،2122 1  شتيبر  املؤرخ في 

1لي:

- مع 1ية استق لة السيد لوايشير 

مه مهم  من  هوكز  ا ري ن  م ري  بيير 

كلسير.

آ ك  أنطوان  السيد  تعيين   -

ألكسيدر  1ليرآيي، آنسية فرنسية، 

املز ا  بت ريخ  11/197/ 1 بب ريس، 

بوسيجور  ش رع   5( ب  الس كن 

الح مل  فرنس ،  ب ريس،   75116

 ،15CH65914 عد   السفر  لجواز 

بصفته مسير آد1د للشركة.

ب لسجل  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية  املحكلة  لدى  التج ري 

ب لرب ط تحت عد  D1 1712 بت ريخ 

25 نونبر 2122.

ملخص قصد النشر

499I

MONDIALE GEST

Sté KESSALUM sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

MONDIALE GEST

 IMM 212 APT 11A PORTES DE

 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROC

Sté KESSALUM sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي مستو ع 

2 ازيكي   رقم 85 مراكش املغرب - 

41111 مراكش املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.42651

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم   2122 22  آيبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

 11.111« أي من  »1.111 2  رهم« 

عن  »241.111  رهم«  إلى   رهم« 

إ م ج احتي طي أو أرب ح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس امل ل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 162 14.

511I

COMPTE A JOUR

NADOEXCELLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

COMPTE A JOUR

 BP N° 517  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62111، NADOR

MAROC

NADOEXCELLANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

الحرشة بوعرك - 62111 الي ظور 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.(8865

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 14  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
وليد  و وش   (8) السيد  تفويت 
251 حصة اآتل عية من أصل 251 
1 سين ابن   (8) حصة لف ئد8 السيد 

صد1ق بت ريخ 14  آيبر 2122.
تفويت السيد (8) محلد بوشريف 
251 حصة اآتل عية من أصل 251 
حصة لف ئد8 السيد (8) محلد عوآ  

بت ريخ 14  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 5156.
511I

FIDELIO COMPTA

 CHELLALATE
 HYDROCARBURES

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

FIDELIO COMPTA
حي البطح ء، املركز التج ري ن  1ة، 
العل ر8 2، الط بق األول، الشقة ) ، 

91 21، الدار البيض ء املغرب
 CHELLALATE

 HYDROCARBURES
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 59، ش رع 
الزرقطوني، اق مة الورو ، الط بق 
9، رقم 26، - 21151 الدار البيض ء 

املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 849 9

الع م  الجلع  بلقت�سى 
22  آيبر  في  املؤرخ  اإلستثي ئي 
الشركة  رأسل ل  رفع  تم   2122
»911.111,11  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »111.111,11  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »1.111.111,11  رهم« 
الشركة  مع  1ون  مق صة  إآراء   :

املحد 8 املقدار و املستحقة.
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851925.

512I

FCF

KHEDIELEC

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FCF

 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 21 11، الدار البيض ء 

املغرب

KHEDIELEC شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مجلوعة 

التقدم GH2-7) الط بق الث ني 

سيدي البرنو�سي - 21611 

الدارالبيض ء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.454755

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 نونبر   21 في  املؤرخ 

املص  قة على :

1وسف   (8) السيد  تفويت 

حصة اآتل عية من   41 الخضيف 

 (8) حصة لف ئد8 السيد   111 أصل 

نونبر   21 بت ريخ  الخضيف  الحسن 

.2122

براهيم   (8) السيد  تفويت 

حصة اآتل عية من   61 الخضيف 

 (8) حصة لف ئد8 السيد   111 أصل 

الحسن الخضيف بت ريخ  1 أكتوبر 

.2122

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851762.

51 I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

AUTO ECOLE HADDA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
ش رع الحسن الث ني رقم )8 حي 
 avenue سيط  سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 2 551، سوق السبت املغرب
AUTO ECOLE HADDA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

موالي اسل عيل الرقم 77 الط بق 
الت ني تجزئة بني مو�سى سوق 

السبت - 551 2 سوق السبت 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
45 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AUTO :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.ECOLE HADDA
مدرسة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

لتعليم السي قة.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الط بق   77 الرقم  اسل عيل  موالي 
الت ني تجزئة بني مو�سى سوق السبت 

- 551 2 سوق السبت املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
   4  : ح  8  والشيخ  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد والشيخ آوا  :     حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد 1ون�سي عبد الرحيم :     

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  ح  8  والشيخ  السيد8 
2  سوق  الرقم   12 زنقة  حي الرآ ء 
السبت 551 2 سوق السبت املغرب.
عيوانه(ا)  آوا   والشيخ  السيد 
6) سوق  الرقم   12 زنقة  حي الرآ ء 
السبت 551 2 سوق السبت املغرب.
الرحيم  عبد  1ون�سي  السيد 
سوق   11 الرآ ء  حي  عيوانه(ا) 
السبت 551 2 سوق السبت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ح  8  والشيخ  السيد8 
2  سوق  الرقم   12 زنقة  حي الرآ ء 
السبت 551 2 سوق السبت املغرب

عيوانه(ا)  آوا   والشيخ  السيد 
6) سوق  الرقم   12 زنقة  حي الرآ ء 
السبت 551 2 سوق السبت املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوال  اليلة 
رقم  تحت   2122 22  آيبر  بت ريخ 

.  2
514I

FICAGEST

PETRA GOFOR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 41111 2، مراكش 

maroc
PETRA GOFOR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

مسلم تجزئة بوك ر الط بق الث لت 
الشقة 14 ب ب  ك لة مراكش - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 19 1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 11  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PETRA :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.GOFOR

استغالل   : غرض الشركة بإ1ج ز 

البحث واستخراج وتطوير الرواسب 

امليتج ت التعد1ن و امليتج ت الث نوية

والتعد1ن  الجيولوآية  الدراسة 

الجيولوجي

استرا  والتصد1ر لجليع البض ئع.

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الث لت  الط بق  بوك ر  تجزئة  مسلم 

 - مراكش  ب ب  ك لة   14 الشقة 

41111 مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : العوا   نوعل ن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد8 اميية وفيق : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العوا  عيوانه(ا)  السيد نوعل ن 

مراكش   88 رقم   ( الجيوبي  ازلي 

41111 مراكش املغرب.

عيوانه(ا)  وفيق  اميية  السيد8 

 4 رقم   8 عل ر8  مييس  اق مة 

مراكش   41111 مراكش  السلاللية 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

العوا  عيوانه(ا)  السيد نوعل ن 

مراكش   88 رقم   ( الجيوبي  ازلي 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم   1429.

515I
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RAIS AUDIT&CONSEIL

 SECURE REAL ESTATE
INVEST

تأسيس شركة املس هلة

SECURE REAL ESTATE INVEST
هـيئـة الـتوظـيـف الـجـلـ عي جـ ضـعـة 

لـلـقـ نـون رقم 71-14
رأس امل ل 11 .1 721.2  رهم

مقر ه  اال آتل  عي : الدا ر البيض  ء 
مجلع إق م ت م زوريل ، زاوية ش رع 

يعقوب امليصور 
و زنقة مورحيل، مع ريف 

إ عتل   من طرف الهيئة املغربية 
 » AMMC « لسوق الرس ميل

 2122/AG/SPI/127 تـحـت رقـم
بتـ ريـخ  2 سبتلبر 2122

MSIN GESTION : شــركـة الـتـدبـيـر
السجل التج ري : الدار البيض ء رقم 

565789
إ عـــال ن بـــتــأ سـيـس شــر كــة 

مـيجـز  توثيقي  عــقـد  بـلـقـتـ�سى 
ب لرب ط، بت  ريخ 22 نوقلبر2122، ثم 

تـأ ســيس شـركـة مليزاته  ك لت  لي :
 SECURE REAL  : التسلية 

ESTATE INVEST
الـتوظـيـف  هـيئـة   : الشــكل 
الـجـلـ عي العـقـ ري جـ ضـعـة لـلـقـ نـون 
كشركة  تأسيسه   ثم   ،14-71 رقم 
إ  متغير،  رأسل ل  ذات  مس هلة 
املغربية  الهيئة  طرف  من  عتل   
تحت   »  AMMC  « لسوق الرس ميل 
AG/SPI/127/2122بتـ ريـخ  2  رقم 

سبتلبر 2122
 MSIN الـتـدبـيـر:  شــركـة 

GESTION
الهد ف : هيئة التوظيف الجل عي 

العق ري 
الرئي�سي  اإلآتل عي  هدفه  
التي  عق رية  أصول  في  اإلستثل ر 
بهدف  بي ؤه   ثم  التي  أو  تستأآره  
تأآيره  و اللتي تلتلكه  بشكل مب شر 

أو غير مب شر 
الدا ر البيض    : املقر اال آتل  عي 
ء مجلع إق م ت م زوريل، زاوية ش رع 
مورحيل،  زنقة  و  امليصور  يعقوب 

مع ريف 

املـــــد 8 : 99 سية إ بتد ا ء من ت  ر 1خ 

تأ سيسه  النه  ئي.

 : الر أ سل  ل اإل آتل  عي األولي 

لــى  إ  مقـســم  رهم     721.2 1. 11

111   ر  ســهــم من فئة   7.212. 1 

هم لــلــســــهم مكــتـتـبـة بكــ  مـله . 

تــد بــــير الــشر كــة : 

1ـتكون املجـلس اإل  اري من :

السيد فؤا  الشكري

السيد عبد امليعم  1نية

السيد محلد املهدي الهلزي

السيد محلد ع في

ملثلة   ،MSIN GESTION شركة 

من طرف السيد محلد مري ن

متصرف  السيد ميتصر اعضيم، 

مستقل

اإل   ا ر 8 الــعــ  مـة : 

إ ن املــجــلس اإل   ا ري امليــعقــد 

قد  نوقلبر2122   22 1ــخ  أ1ض  بتــ  ر 

عين :

كــرئيــس  الشكري،  فؤا   السيد 

لـلجـــلس اإل   ا ر 8 ،

شركة MSIN GESTION، كلد 1ــر 

عــ م للشركة، ملثلة من طرف السيد 

محلد مري ن، معين كللثل  ائم.

مــد قـــقين الــحس  بــ  ت : 

 Fidaroc Grant Thornton

رشيد  السيـــد  طـرف  من  ملثـلة   ،

بومهراز

Audicis، ملثلة من طرف السيد 

محلد بومسل ر

تو زيع األ ر ب  ح : 

األرب ح حسب قوانين  توزيع  1تم 

هيئ ت التوظيف الجل عي العق ري.

ى  لد  ني  نو  الق   ع  ا  1د  اإل  ثـــم 

املــحــكــلة الــتــجــ  رية ب لد ا ر البيض  

تــحــت   2122 6)  سلبر  بت  ريــخ  ء، 

تسجيل  ثم  و   ،851411 عـــد   

الشركة ب لسجل التج ري تحت رقم 

.565789

 مقتطف من أ آل اال شه  ر

516I

س-اطلس

CLINIQUE TONIOMEDIC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

س-اطلس
الط بق االول الحي اال اري ش رع 

الط ئف رقم 41 ، 111 2، بني مالل 
املغرب

 CLINIQUE TONIOMEDIC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

2  الحي اال اري زنقة 1وسف ابن 
تش فين قصبة ت  لة - 51  2 

قصبة ت  لة املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2 1 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 26  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »1.811.111  رهم« 
 1.911.111« إلى  »111.111  رهم« 
تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  ت  لة  بقصبة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 215.

517I

حسب ت اليف االطليتيكي

شركة ديسكو
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

حسب ت اليف االطليتيكي
ش رع 1وسف ابن ت شفين الي ظور 
الي ظور، 111 8، الي ظور املغرب

شركة  يسكو شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
الحسن الث ني العروي الي ظور ش رع 

الحسن الث ني العروي الي ظور 
111 8 الي ظور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1  61

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 م ي   27 في  املؤرخ 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ  شركة  يسكو 
مقره   وعيوان  8.111.111  رهم 
الث ني  الحسن  ش رع  اإلآتل عي 
العروي الي ظور ش رع الحسن الث ني 
الي ظور   8 111 الي ظور  العروي 

املغرب نتيجة ل : غير مشغلة.
ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الي ظور  العروي   II الث ني  الحسن 

الي ظور 111 8 الي ظور املغرب. 
و عين:

و  التج ني  الح مدي  السيد(8) 
الي ظور   8 111 املغرب  عيوانه(ا) 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 26 1ونيو 

2122 تحت رقم 1519.
518I

حسب ت اليف االطليتيكي

شركة ديسكو
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

حسب ت اليف االطليتيكي
ش رع 1وسف ابن ت شفين الي ظور 
الي ظور، 111 8، الي ظور املغرب

شركة  يسكو شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : ش رع 
الحسن الث ني العروي الي ظور - 

111 8 الي ظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.1  61

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 م ي   27 في  املؤرخ 
شركة  يسكو شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 مبلغ رأسل له  8.111.111 
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 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
 - الي ظور  العروي  الث ني  الحسن 
الي ظور املغرب نتيجة لغير   8 111

مشغلة.
و عين:

التج ني  الح مدي  السيد(8) 
الث ني  الحسن  ش رع  عيوانه(ا)  و 
املغرب  الي ظور   8 111 العروي 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
ش رع  وفي   2122 م ي   27 بت ريخ 
 - الي ظور  العروي  الث ني  الحسن 

111 8 الي ظور املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ  2 1ونيو 

2122 تحت رقم 1519.
519I

موثق

إالف مرام ش.م.م ذات الشريك 
 ILAF MARAM SARL الوحيد

AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
448 ش رع محلد الخ مس وزنقة 
الون اق مة صوفي  الث نية الط بق 
الرابع رقم )) البيض ء ، 11 21، 

الدار البيض ء املغرب
إالف مرام ش.م.م ذات الشريك 

 ILAF MARAM SARL AU الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي الدار 

البيض ء 59 ش رع الزرقطوني إق مة 
الزهور الط بق الث من الرقم 24 - 

21511 الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
566 1 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
إالف   : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م  مرام 

.ILAF MARAM SARL AU
اإلنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 

العق ري.
الدار   : االآتل عي  املقر  عيوان 
59 ش رع الزرقطوني إق مة  البيض ء 
 -  24 الرقم  الث من  الط بق  الزهور 

21511 الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : بلعلري  ف 1ز8  الشركة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 1111  : بلعلري  ف 1ز8   8 السيد 

بقيلة 111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  بلعلري  ف 1ز8  السيد8 
2 ش  1  ط   21 تجزئة األم ن م.س 
 21451 البيض ء  الدار  السبع  عين 

الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بلعلري  ف 1ز8  السيد8 
2 ش  1  ط   21 تجزئة األم ن م.س 
 21451 البيض ء  الدار  السبع  عين 

الدار البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851119.
511I

حسب ت اليف االطليتيكي

شركة امزيان للجدمات
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

حسب ت اليف االطليتيكي
ش رع 1وسف ابن ت شفين الي ظور 
الي ظور، 111 8، الي ظور املغرب
شركة امزي ن للجدم ت شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي بي سيدل 
لوط  الي ظور بي سيدل لوط  

الي ظور 111 8 الي ظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.18925

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2121 أكتوبر   (6 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
مبلغ  للجدم ت  امزي ن  شركة 
9.111.111  رهم وعيوان  رأسل له  
لوط   سيدل  بي  اإلآتل عي  مقره  
الي ظور  لوط   سيدل  بي  الي ظور 
 : ل  نتيجة  املغرب  الي ظور   8 111

عدم تشغيله .
و حد  مقر التصفية ب بي سيدل 
لوط  الي ظور املغرب 111 8 الي ظور 

املغرب. 
و عين:

و  امحلد  امزي ن  السيد(8) 
عيوانه(ا) حي العل ل روي�سي رقم 14 
الي ظور   8 111 الي ظور  ازغيغ ن 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ  2 غشت 

2121 تحت رقم 745 .
5((I

INFOPLUME

SABADAM CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

INFOPLUME
149 ش رع محلد الخ مس اق مة 

ميلوزا ) رقم 7) ، 91111، طيجة 
املغرب

SABADAM CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 6 ش رع 
انط كي - 91111 طيجة املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.78(8(
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
9)  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

شريفة السوني كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 78 261924-15.

512I

ALPHAMAX

COIN BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

COIN BUILDING
رقم 77 زنقة محلد سليحة 11 

الط بق 11 رقم 57 ، 21111، الدار 
البيض ء املغرب

COIN BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 77 
زنقة محلد سليحة 11 الط بق 11 
رقم 57 - 21111 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

56655 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 COIN  : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.BUILDING
الترويج   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

للعق ر
وأعل ل البي ء املتيوعة..

 77 رقم   : عيوان املقر االآتل عي 
 11 الط بق   11 زنقة محلد سليحة 

رقم 57 - 21111 البيض ء املغرب.
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أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد هش م املعتصم ب هلل : 41  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد عبد الجليل تيورجي : 1   

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

   1  : لبيري  أمين  السيد محلد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ب هلل  املعتصم  هش م  السيد 

عيوانه(ا) 2 1 شقة 9 ش رع الحسن 

الجد1د8   24111 الجد1د8  الث ني 

املغرب.

تيورجي  الجليل  عبد  السيد 

 (7 إق مة ليش لي  وبلكس  عيوانه(ا) 

مركز سيدي بوزيد الجد1د8 24111 

الجد1د8 املغرب.

لبيري  أمين  محلد  السيد 

بوسله م  موالي  زنقة  عيوانه(ا)    

الجد1د8 24111 الجد1د8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ب هلل  املعتصم  هش م  السيد 

عيوانه(ا) 2 1 شقة 9 ش رع الحسن 

الجد1د8   24111 الجد1د8  الث ني 

املغرب

تيورجي  الجليل  عبد  السيد 

 (7 إق مة ليش لي  وبلكس  عيوانه(ا) 

مركز سيدي بوزيد الجد1د8 24111 

الجد1د8 املغرب

لبيري  أمين  محلد  السيد 

بوسله م  موالي  زنقة  عيوانه(ا)    

الجد1د8 24111 الجد1د8 املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 11851654.

51 I

LZ EXPERTS

EBM SOLUTIONS
شركة املح صة
تأسيس شركة

LZ EXPERTS

 rue Ibn Al Moualim ، 21151، ,4

Casablanca Maroc

EBM SOLUTIONS شركة املح صة

وعيوان مقره  اإلآتل عي 28 ش رع 

الجيش امللكي الط بق الث لث 

، الشقة رقم 1  21111 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة املح صة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

565145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   18

ب ملليزات  املح صة  لشركة  األس �سي 

الت لية:

شكل الشركة : شركة املح صة.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EBM  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.SOLUTIONS

أنشطة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

 عم الشرك ت.

عيوان املقر االآتل عي : 28 ش رع 

 ، الث لث  الط بق  امللكي  الجيش 

الشقة رقم 1  21111 الدار البيض ء 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 511.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

حصة   511  : بي ني  السيد ر�سى 

بقيلة 111  رهم للحصة.

 SIHAR INVEST SARL الشركة 

111  رهم  بقيلة  حصة   : 4.511

للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  بي ني  ر�سى  السيد 
 (9 رقم   2 زنقة  مي م ر  تجزئة 

البيض ء  الدار   21151 ك ليفورني  

املغرب.

 SIHAR INVEST SARL الشركة 
امللكي  الجيش  ش رع   28 عيوانه(ا) 
 29 رقم  الشقة   ، الث لث  الط بق   ،

21111 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بي ني  ر�سى  السيد 
 (9 رقم   2 زنقة  مي م ر  تجزئة 
البيض ء  الدار   21151 ك ليفورني  

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
 آيبر 2122 تحت رقم 11849611.

514I

louardi compta

 DAR EL FASSI
AMEUBLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتل عي للشركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عب س املسعدي مكتب 

رقم 5 املد1ية الجد1د8 ف س ، 
1111 ، ف س املغرب

 DAR EL FASSI AMEUBLEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

عالل الف �سي تجزئة الوف  محل   
مراكش - 4155 مراكش املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.7495 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 17  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
الوف   تجزئة  الف �سي  عالل  »ش رع 
مراكش   4155  - مراكش  محل   
املغرب« إلى »54 طريق عين الشقف 
س يس ف س - 1151  ف س املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 9 54.

5(5I

مكتب املح سبة

TRANSPORTE FIKRI-DAYA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املح سبة
ش رع عبد الخ لق الطريس رقم 21 
الط بق الث لث ، 62111، الي ظور 

املغرب
 TRANSPORTE FIKRI-DAYA

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 581 ش رع 
املسير8 الط بق الث ني عل ر8 رقم  1 

- 62111 الي ظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
25169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 11  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.TRANSPORTE FIKRI-DAYA
اليقل   ((  : غرض الشركة بإ1ج ز 
لحس ب  للبض ئع  والدولي  الوطني 

الغير
2)استيرا  وتصد1ر.

 581  : االآتل عي  املقر  عيوان 
عل ر8  الث ني  الط بق  املسير8  ش رع 

رقم  1 - 62111 الي ظور املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : القدوري  السيد محلد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 1111  : القدوري  محلد  السيد 

بقيلة 111  رهم.
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والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محلد القدوري عيوانه(ا) 
الي ظور   62111 عريض  1  حي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد القدوري عيوانه(ا) 
الي ظور   62111 عريض  1  حي 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 5)  آيبر 

2122 تحت رقم 5111.

5(6I

اإلتل نية املغربية لتصحيح الحس ب ت والتصريح ت 

الضريبية

 مطاحن شبش
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

اإلتل نية املغربية لتصحيح 
الحس ب ت والتصريح ت الضريبية

 11 ش رع محلد الخ مس 
BP2447،  1111، ف س املغرب

 مط حن شبش شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار وال  

املعطي لعج آر8 عل لة موالي 
يعقوب ف   وار وال  املعطي لعج آر8 

عل لة موالي يعقوب ف  1111  
ف س املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 71 9

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مط حن شبش مبلغ رأسل له  11.111 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
وال  املعطي لعج آر8 عل لة موالي 
يعقوب ف   وار وال  املعطي لعج آر8 
  1111 ف   يعقوب  موالي  عل لة 
 période de : ف س املغرب نتيجة ل 
.sécheresse et manque du travail

ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 
وال  املعطي لعج آر8 عل لة موالي 
املعطي  وال   ف س  وار  يعقوب 
لعج آر8 عل لة موالي يعقوب ف س 

1111  ف س املغرب. 
و عين:

السيد(8) محلد آوا  و عيوانه(ا) 
عل لة  لعج آر8  املعطي  وال    وار 
ف س    1111 ف س  يعقوب  موالي 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 
املتعلقة ب لتصفية :  وار وال  املعطي 
لعج آر8 عل لة موالي يعقوب ف س

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 7128.
5(7I

مكتب املح سبة

EL ALLATI CAR RENTAL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املح سبة
ش رع عبد الخ لق الطريس رقم 21 
الط بق الث لث ، 62111، الي ظور 

املغرب
EL ALLATI CAR RENTAL شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

وا  زيز العروي - 62551 الي ظور 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.24555
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 EL ALLATI CAR الوحيد  الشريك 
 111.111 رأسل له   مبلغ   RENTAL
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 
الي ظور   62551  - العروي  زيز  وا  
املغرب نتيجة ل : املي فسة الشرسة.

و حد  مقر التصفية ب زنقة وا  
زيز العروي - 62551 الي ظور املغرب. 

و عين:
و  العالطي  عزالد1ن  السيد(8) 
عيوانه(ا) ش رع املسير8 الخضراء رقم 
الي ظور املغرب   62551 العروي   14

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 9)  آيبر 

2122 تحت رقم 5141.

5(8I

etablissement darwinier

BM DE COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

etablissement darwinier
 HAY EL MASSIRA 12 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 21 DAKHLA ،
7 111، dakhla maroc

BM DE COMMERCE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي لرحلة 
) زنقة رقم 9) االق مة رقم 9) 

الداجلة. - 111 7 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2    
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BM DE :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.COMMERCE
ت آر   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
تجهيز األسل ك واملح فظة  ؛  أسل ك 

عليه .

لرحلة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 (9 رقم  االق مة   (9 رقم  زنقة   (

الداجلة. - 111 7 الداجلة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : مس عد  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 511  : بنز1ن  بوسله م  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  مس عد  محلد  السيد 
رقم   (9 رقم  زنقة   ( الرحلة 

  الداجلة 111 7 الداجلة املغرب.

عيوانه(ا)  بنز1ن  بوسله م  السيد 

الداجلة   1129 رقم  السالم  حي 

111 7 الداجلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  مس عد  محلد  السيد 
رقم   (9 رقم  زنقة   ( الرحلة 

  الداجلة 111 7 الداجلة املغرب

عيوانه(ا)  بنز1ن  بوسله م  السيد 

الداجلة   1129 رقم  السالم  حي 

111 7 الداجلة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 29 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 

نونبر 2122 تحت رقم 2146/2122.

5(9I

مكتب املح سبة

EL ALLATI CAR RENTAL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املح سبة

ش رع عبد الخ لق الطريس رقم 21 
الط بق الث لث ، 62111، الي ظور 

املغرب

EL ALLATI CAR RENTAL شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
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وعيوان مقره  اإلآتل عي : زنقة 
وا  زيز العروي - 62551 الي ظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.24555

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
شركة   EL ALLATI CAR RENTAL
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 
الي ظور   62551  - العروي  زيز  وا  

املغرب نتيجة الملي فسة الشرسة.
و عين:

و  العالطي  عزالد1ن  السيد(8) 
عيوانه(ا) ش رع املسير8 الخضراء رقم 
الي ظور املغرب   62551 العروي   14

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 12  آيبر 2122 وفي زنقة وا  
زيز العروي - 62551 الي ظور املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 5154.

521I

مكتب املح سبة

MONHIM TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املح سبة
ش رع عبد الخ لق الطريس رقم 21 
الط بق الث لث ، 62111، الي ظور 

املغرب
MONHIM TELECOM شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي املط ر 
رقم القطعة 8) رقم التجزئة 25 - 

62111 الي ظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.22167

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 
 MONHIM الوحيد  الشريك  ذات 
TELECOM مبلغ رأسل له  111.111 
اإلآتل عي حي   رهم وعيوان مقره  
رقم التجزئة   (8 املط ر رقم القطعة 
الي ظور املغرب نتيجة   62111  -  25

ل : املي فسة الشرسة.
و حد  مقر التصفية ب حي املط ر 
 -  25 رقم التجزئة   (8 رقم القطعة 

62111 الي ظور املغرب. 
و عين:

و  ورشيش  غزالن  السيد(8) 
حي الشف عة زنقة الرش    عيوانه(ا) 
رقم  1 11111 سال املغرب كلصفي 

(8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 9)  آيبر 

2122 تحت رقم 5142.

521I

FACE FIDUCIAIRE

TEMPLE DU SOLEIL ROUGE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
219 ش رع مصطفى املعني الط بق 

الث لث رقم 6 ، 1 211، الدار 
البيض ء املغرب

 TEMPLE DU SOLEIL ROUGE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 211 ش رع 
مصطفي املع ني ط 2 ش 9 - 1 211 

الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
565621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 16  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.TEMPLE DU SOLEIL ROUGE
مشغل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
؛ت آر أو  ؛م سك ق عة ش ي  مطعم 

وسيط لإلستيرا  والتصد1ر.
عيوان املقر االآتل عي : 211 ش رع 
مصطفي املع ني ط 2 ش 9 - 1 211 

الدارالبيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 WU HAIRUI : 1.111 السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)   WU HAIRUI السيد 
 CHINE 5 1111 GUANGXI

.CHINE
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)   WU HAIRUI السيد 
CHINE 5 111 GUANGXI CHINE
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 14 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.

522I

AZZIZWA TRAVAUX

AZZIZWA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

AZZIZWA TRAVAUX
 N° 1259 LOT MLY ALI CHRIF
TAOURIRT ، 61811، ت وريرت 

املغرب

AZZIZWA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : تجزئة 
موالي علي الشريف رقم 1259 

ت وريرت - 61811 ت وريرت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.19745

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
6) فبرا1ر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات   AZZIZWA TRAVAUX
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  211.111  رهم 
اإلآتل عي تجزئة موالي علي الشريف 
 61811  - ت وريرت   1259 رقم 
لبسبب  نتيجة  املغرب  ت وريرت 
الخس ئر التوالية على الشركة وتأكد 

عجزه  عن االستلرار.
و عين:

عزي عالل و عيوانه(ا)  السيد(8) 
رقم 65  تجزئة موالي علي الشريف 
املغرب  ت وريرت   61811 ت وريرت 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
رقم  وفي   2122 فبرا1ر   (6 بت ريخ 
الشريف  علي  موالي  تجزئة   1259

ت وريرت - 61811 ت وريرت املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 979).
52 I

centre d’affaires sicilia

Z.F DROGUERIE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

centre d’affaires sicilia
vn safi ، 46111، safi maroc

Z.F DROGUERIE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : الحي 
الصي عي ك وكي - 46111 اسفي 

املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التج ري : 
.11621

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 
شركة ذات   Z.F DROGUERIE حل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
الحي الصي عي ك وكي - 46111 اسفي 

املغرب نتيجة لعدم توفر العلل.
و عين:

ازلوغي  الزهراء  ف طلة  السيد(8) 
حي اموني   11 بلوك   9( و عيوانه(ا) 
 (8) كلصفي  املغرب  اسفي   46111

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
الحي  وفي   2122 11  آيبر  بت ريخ 
اسفي   46111  - ك وكي  الصي عي 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1217.
524I

FINAUDIT

POLYCHROM
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 21 11،

CASABLANCA MAROC
POLYCHROM شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 21 ش رع 
تيزي أوسلي ش رع النت ن س عين 
السبع الدار البيض ء 26،طريق 

مرس سلط ن الط بق االول الشقة 
رقم   الدار البيض ء. 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.55995

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1 غشت 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

»21 ش رع تيزي أوسلي ش رع النت ن س 
26،طريق  عين السبع الدار البيض ء 
الشقة  االول  الط بق  مرس سلط ن 
الدار   21111 الدار البيض ء.  رقم   
»امليطقة  إلى  املغرب«  البيض ء 
سيدي   21 الصي عية موريت ني  رقم 
 21111  - الدار البيض ء   ، البرنو�سي 

الدار البيض ء املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852119.
525I

louardi compta

 BOULANGERIE PATISSERIE
TALLIH

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

louardi compta
رقم 26 زنقة عب س املسعدي مكتب 

رقم 5 املد1ية الجد1د8 ف س ، 
1111 ، ف س املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE
TALLIH شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 21 
زنقة )) سيدي بوضهر املرآة ف س 

- 1121  ف س املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.67565

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 
 BOULANGERIE PATISSERIE حل 
مسؤولية  ذات  شركة   TALLIH
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
 (( زنقة   21 رقم  اإلآتل عي  مقره  
سيدي بوضهر املرآة ف س - 1121  
في  لصعوبة  نتيجة  املغرب  ف س 

التلويل.
و عين:

طليح و عيوانه(ا)  وف ء  السيد(8) 
املرآة  حي   (( زنقة  مكرر  رقم  1 
ف س املغرب كلصفي    1121 ف س 

(8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي رقم 21  9)  آيبر 2122  بت ريخ 
زنقة )) سيدي بوضهر املرآة ف س - 

1121  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5451/122.
526I

bemultico بيلولتيكو

CMGTR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

bemultico بيلولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -مكي س ، 51161، مكي س 
مكي س

CMGTR شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مكتب 8  
الط بق 16 زاوية طرف 1ة علي شريف 

مكي س - 51111 مكي س املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.54925

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »1.111.111  رهم« 
»1.111.111  رهم« إلى »2.111.111 
تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 1 45.
527I

bemultico بيلولتيكو

CMGTR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

bemultico بيلولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -مكي س ، 51161، مكي س 
مكي س

CMGTR شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي محل في 
رقم 8 زنقة ميلوزا امليظر الجليل 
مكي س - 51111 مكي س املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.54925

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
زنقة ميلوزا امليظر   8 »محل في رقم 
مكي س   51111  - مكي س  الجليل 
 16 الط بق    8 »مكتب  إلى  املغرب« 
 - زاوية طرف 1ة علي شريف مكي س 

51111 مكي س املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 1 45.
528I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

RADOUANE ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N،  1111، FES

MAROC
RADOUANE ISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : ش رع 

االسل عيلية حي برازيلية تجزئة ام ن 
بلوك 14 مونفلوري ف س - 1111  

ف س املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
. 5119

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 19  آيبر  في  املؤرخ 
شركة   RADOUANE ISKANE حل 
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مبلغ  املحدو 8  املسؤولية  ذات 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي ش رع االسل عيلية 
 14 بلوك  ام ن  تجزئة  برازيلية  حي 
ف س    1111  - ف س  مونفلوري 
املغرب نتيجة لتوقف نش ط الشركة.

و عين:
و  ن آم  الرحل ن  عبد  السيد(8) 
تجزئة  شقة     41 عل ر8  عيوانه(ا) 
ف س    1111 ف س  زواغة  مبروكة 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
ش رع  وفي   2122 19  آيبر  بت ريخ 
االسل عيلية حي برازيلية تجزئة ام ن 
  1111  - مونفلوري ف س   14 بلوك 

ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5469.
529I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ENAJM ERRACHID ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N،  1111، FES

MAROC
 ENAJM ERRACHID ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : الط بق 
االول رقم ) حي   بلوك   حي وا  
ف س ف س - 1111  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.45649
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 19  آيبر  في  املؤرخ 
 ENAJM ERRACHID ISKANE حل 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 مبلغ 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي الط بق االول رقم 
) حي   بلوك   حي وا  ف س ف س - 
ف س املغرب نتيجة لتوقف    1111

نش ط الشركة.
و عين:

و  ن آم  الرحل ن  عبد  السيد(8) 
تجزئة  شقة     41 عل ر8  عيوانه(ا) 
ف س    1111 ف س  زواغة  مبروكة 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي الط بق   2122 19  آيبر  بت ريخ 
بلوك   حي وا   حي     ( االول رقم 

ف س ف س - 1111  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5471.
5 1I

BASMA FUD

S.T.C.H
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

BASMA FUD
 RDC DERB LAAYOUNE EL  4

 ALIA MOHAMMEDIA ، 21811،
MOHAMMEDIA MAROC

S.T.C.H شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ٤٩ 

زنقة  ي ك ف الصخور السو اء 
الدارالبيض ء -  1 21 الدارالبيض ء 

املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.148 81

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 11  آيبر 2122 تم تعيين 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

الشريف رضوان كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 4  851.
5 1I

PROMO SENS

CALISTA HOSPITALITY

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

CALISTA HOSPITALITY

12 ش رع محلد  1وري ، 21111، 

الدارالبيض ء املغرب

CALISTA HOSPITALITY شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 12 ش رع 

محلد  1وري  1 زنقة احلد 

املج طي اق مة لزالب الط بق األول 

رقم 8 21111 الدارالبيض ء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.4 9819

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :

حب  محلد   (8) السيد  تفويت 

حصة   411 الصفريوي  امللوك 

حصة   411 أصل  من  اآتل عية 

لف ئد8 السيد (8) ف رس الحور بت ريخ 

11  آيبر 2122.

ج لد  محلد   (8) السيد  تفويت 

حصة   411 الصفريوي  امللوك  حب 

حصة   411 أصل  من  اآتل عية 

لف ئد8 السيد (8) ف رس الحور بت ريخ 

11  آيبر 2122.

حب  عثل ن   (8) السيد  تفويت 

حصة   211 الصفريوي  امللوك 

حصة   211 أصل  من  اآتل عية 

لف ئد8 السيد (8) ف رس الحور بت ريخ 

11  آيبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851528.

5 2I

BCBEL

DARLBLANCA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BCBEL

 625Bd. Mohammed V 2ème

 étage bureau N° 2 ، 21 11،

Casablanca Maroc

DARLBLANCA شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 625 ش رع 

محلد الخ مس مكتب رقم 2  - 

11 21 الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.414 15

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 14  آيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 DARLBLANCA الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسل له  11.111  رهم وعيوان 

ش رع محلد   625 مقره  اإلآتل عي 

 21 11  -   2 رقم  مكتب  الخ مس 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيض ء 

التصفية الس بقة ألوانه .

 625 ب  التصفية  مقر  حد   و 

ش رع محلد الخ مس مكتب رقم 2  

- 11 21 الدارالبيض ء املغرب. 

و عين:

السيد(8) وليد بلك س و عيوانه(ا) 
12 زنقة شطوبريوند 91611 س فيني 

سيراورج فرنس  كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

 625  : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

ش رع محلد الخ مس مكتب رقم 2  

الدارالبيض ء 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 965)85.

5  I
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NOTAIRE BOULGHODAN MOHAMED

UP PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NOTAIRE BOULGHODAN
MOHAMED

الحي اال اري، عل ر8 انط لي  الي ظور 
، 62111، الي ظور املغرب

UP PROMO شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 581، 
ش رع املسير8، الطبق الث ني، الشقة 
رقم  1 الي ظور - 62111 الي ظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
25171

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 UP  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.PROMO
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري
مق ول بي ء.

 ،581  : االآتل عي  املقر  عيوان 
الشقة  الطبق الث ني،  ش رع املسير8، 
الي ظور   62111  - الي ظور  رقم  1 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

11 .5 21.6  رهم، مقسم ك لت لي:
 216 5  : -السيد علي الص لحي 

حصة عينية بقيلة 111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد علي الص لحي عيوانه(ا) حي 
الي ظور   (( رقم   2 ع ريض سكتور 

62111 الي ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي الص لحي عيوانه(ا) حي 
الي ظور   (( رقم   2 ع ريض سكتور 

62111 الي ظور املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 9)  آيبر 

2122 تحت رقم  514.
5 4I

ADVOLIS

TRACONFOR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI, EME ETAGE OUJDA،
61111، oujda MAROC

TRACONFOR شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة سعد 
زغلول الط بق األر�سي - 61111 

وآد8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

41 49
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.TRACONFOR
مق ول   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

األشغ ل املختلفة أو البي ء.
زنقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
سعد زغلول الط بق األر�سي - 61111 

وآد8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

الشركة:  رأسل ل  مبلغ 
111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:

السيد الرزقي ا ريس : 511 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة.

 511  : الق  ر  عبد  رزقي  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  ا ريس  الرزقي  السيد 
حي الحسني الزغ ميم الخيلة 2 رقم 

  61111 وآد8 املغرب.
السيد رزقي عبد الق  ر عيوانه(ا) 
 16 رقم  مكة  فتح  زنقة  اليصر  حي 

61111 وآد8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ا ريس  الرزقي  السيد 
حي الحسني الزغ ميم الخيلة 2 رقم 

  61111 وآد8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم  218.
5 5I

YDC

YDC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YDC
265 ش رع الزرقطوني الط بق 9 

الرقم 92 الدار البيض ء ، 21111، 
casablanca maroc

YDC شركة ذات مسؤولية محدو 8 
ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 265 ، 
ش رع محلد الزرقطوني ، الط بق 
الت سع ، رقم 92 ، الدار البيض ء - 

21111 الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
565821

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.YDC :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

غرض الشركة بإ1ج ز : استش رات 

االستراتيجية   , املعلوم ت  نظ م  في 

والتيظيم في تكيولوآي  املعلوم ت أو 

أي مج ل آجر ؛

واملشور8  الخدم ت  تقد1م   -

والتدقيق في هيدسة الح سب ت.

اإلنت ج   ، التطوير   ، التصليم   -

 ، التسويق   ، التشغيل   ، النشر   ،

الصي نة

وإ ار8 أي برن مج بدون قيو  على 

املج ل.

معلوم ت  نظ م  أي  تطوير   -

املصرفية  لألعل ل  مخصص 

الصي عية  املهن  وآليع  والتأمينية 
األجرى

- شراء وبيع املعدات.

التدريب في مج ل الكلبيوتر أو   -

أي مج ل آجر..

 ،  265  : االآتل عي  املقر  عيوان 

الط بق   ، الزرقطوني  محلد  ش رع 
 - الدار البيض ء   ،  92 رقم   ، الت سع 

21111 الدار البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 111  : الديغو�سي  السيد 1وسف 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الديغو�سي  1وسف  السيد 
زنقة ريستييك   رج أ ط 2  عيوانه(ا) 

شقة 5 القواعد ) حي السالم 21111 

الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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الديغو�سي  1وسف  السيد 
زنقة ريستييك   رج أ ط 2  عيوانه(ا) 

شقة 5 القواعد ) حي السالم 21111 

الدار البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.

5 6I

فيد1ت كو ش م م

 STE AYARIF IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيد1ت كو ش م م

ش رع موالي علي الشريف رقم  1 

لعري الشيخ ، 62111، الي ظور 

املغرب

 STE AYARIF IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

لعرا�سي - 62111 الي ظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(6969

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر   2122 27  آيبر  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 STE AYARIF ذات الشريك الوحيد 

رأسل له   مبلغ   IMPORT EXPORT

مقره   وعيوان  111.111,11  رهم 

 62111  - لعرا�سي  حي  اإلآتل عي 

ضعف   : ل  نتيجة  املغرب  الي ظور 

النش ط التج ري.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

لعرا�سي - 62111 الي ظور املغرب. 

و عين:

و  الط لبي  سليلة  السيد(8) 

 8( رقم  طوكيو  ش رع  عيوانه(ا) 

الط بق الث لث شقة رقم )) 62111 

الي ظور املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 5181.

5 7I

ALPHAMAX

ALPHAMAX
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALPHAMAX
رقم 77 زنقة محلد سليحة 11 

الط بق 11 رقم 57 ، 21111، الدار 
البيض ء املغرب

ALPHAMAX شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 77 
زنقة محلد سليحة 11 الط بق 11 
رقم 57 البيض ء - 21111 البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
556755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ALPHAMAX
ص نع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االث ث املعدنية و الحد1د1ة.
 77 رقم   : عيوان املقر االآتل عي 
 11 الط بق   11 زنقة محلد سليحة 
البيض ء   21111  - البيض ء   57 رقم 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد الحسين اسكدران : 1.111 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

اسكدران  الحسين  السيد 
 21 رقم  السبيت  آي ن  عيوانه(ا) 
ط 2 ش 2 سيدي حج ج وا  حص ر 
البيض ء  تيط مليل البيض ء 21111 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
اسكدران  الحسين  السيد 
 21 رقم  السبيت  آي ن  عيوانه(ا) 
ط 2 ش 2 سيدي حج ج وا  حص ر 
البيض ء  تيط مليل البيض ء 21111 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

شتيبر 2122 تحت رقم 11 9 8.
5 8I

ب ال كونس لتييغ

فراترن لالشغال
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

ب ال كونس لتييغ
7) ري ض ويسالن ) مكي س ، 

51181، مكي س املغرب
فراترن لالشغ ل شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 9   ش رع 

الحسن الث ني - 1 111 الرب ط 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1  415
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل  املؤرخ في 24 م رس 2122 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ  لالشغ ل  فراترن 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 

9   ش رع الحسن الث ني  اإلآتل عي 
 : الرب ط املغرب نتيجة ل   111 1  -
ميذ  الشركة  مع مالت  رقم  انعدام 

تأسيسه .
و حد  مقر التصفية ب 7) ري ض 
مكي س   51181 وسالن   ( وسالن 

املغرب. 
و عين:

و  ميصف  مريم  السيد(8) 
عيوانه(ا) 7) ري ض وسالن ) 51181 
مكي س املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 11771.
5 9I

FICASUD

LE GRAND PROMOTEUR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 6(

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 41111، MARRAKECH

MAROC
 LE GRAND PROMOTEUR

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : محل رقم 
6 - عل ر8 رقم 8 - الط بق االر�سي 
- تجزئة أمالك - قبيلة أوال  الح ج 

 و س يس آي ن ف س طريق إ1لوزار 
ف س - 1151  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.5(897
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   18 املؤرخ في 
LE GRAND PROMOTEUR شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسل له  11.111  رهم 
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وعيوان مقره  اإلآتل عي محل رقم 
 - الط بق االر�سي   -  8 - عل ر8 رقم   6
تجزئة أمالك - قبيلة أوال  الح ج  و 
إ1لوزار  طريق  ف س  آي ن  س يس 
ف س املغرب نتيجة    1151  - ف س 
لطبق  للبيد 42 من الق نون االس �سي 

للشركة.
و عين:

و  الشرا1بي  لطفي  السيد(8) 
ملر الرميت ج 21111   ،14 عيوانه(ا) 
 (8) كلصفي  املغرب  البيض ء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 18 نونبر 2122 وفي محل رقم 
 - الط بق االر�سي   -  8 - عل ر8 رقم   6
تجزئة أمالك - قبيلة أوال  الح ج  و 
إ1لوزار  طريق  ف س  آي ن  س يس 

ف س - 1151  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5481/122.
541I

STE AUCOGEST SARL

MERBAH TRADIV
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE  919 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86 61، INEZGANE

MAROC
MERBAH TRADIV شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 74 

الشقة رقم 12 بلوك 111 الدشير8 - 
61 86 انزك ن املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.11897
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
 111 بلوك   12 الشقة رقم   74 »رقم 
الدشير8 - 61 86 انزك ن املغرب« إلى 

»رقم 19 زنقة 15  حي املرس تجزئة 
انزك ن   86 61  - أبو ط رق الدشير8 

املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2571/2122.
541I

FIDUCIARE COMPTABLITE

FERKATY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األربع ء الغرب ، 11 14، 

سوق األربع ء الغرب املغرب
FERKATY TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي هيد 

مجلوعة البطح ء رقم 916 - 
11 14 سوق األربع ء الغرب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.27681
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 26  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 FERKATY TRANS الشريك الوحيد 
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
هيد  حي  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
مجلوعة البطح ء رقم 916 - 11 14 
سوق األربع ء الغرب املغرب نتيجة ل 

: عدم تحقيق األهداف املسطر8.
و حد  مقر التصفية ب حي هيد 
مجلوعة البطح ء رقم 916 - 11 14 

سوق األربع ء الغرب املغرب. 
و عين:

و  الفرك تي  أحلد  السيد(8) 
عيوانه(ا) حي هيد مجلوعة البطح ء 
األربع ء  سوق   14 11  916 رقم 

الغرب املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
الغرب  االربع ء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2122 27  آيبر  بت ريخ 

.588/2122

542I

FIDUCIAIRE BAMMOU

HYPOTHESE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

  6, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N14 ، 14111،

KENITRA Maroc
HYPOTHESE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

االستقالل و ش رع املرسة اق مة لبرال 
أ مكتب رقم 18 - 14111 القييطر8 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
67775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 22  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.HYPOTHESE
-ميتج   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االفالم السييل ئية.
-تيضيم املي سب ت.
-تدبير االستش رات..

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
االستقالل و ش رع املرسة اق مة لبرال 
القييطر8   14111 -  18 أ مكتب رقم 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد محى بلكومي : 1.111 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  بلكومي  محى  السيد 
الشهداء  س حة   51 رقم   9 زنقة 

14111 القييطر8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  قيير  ا1وب  السيد 

اسب ني  14111 القييطر8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 5265.
54 I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

LES EDITIONS EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 11 RCE EL HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

 1111، FES MAROC
LES EDITIONS EXPRESS شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي محل 

تج ري رقم 4  ش رع الحسن الث ني 
ف س - 1111  ف س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.8654
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1  آيبر 2122 تقرر حل 
 LES شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
EDITIONS EXPRESS مبلغ رأسل له  
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
اإلآتل عي محل تج ري رقم 4  ش رع 
ف س    1111  - الحسن الث ني ف س 

املغرب نتيجة ل : تصفية مسبقة.
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محل  ب  التصفية  مقر  حد   و 

ش رع الحسن الث ني    4 تج ري رقم 

ف س - 1111  ف س املغرب. 

و عين:

و  بي ني  الد1ن  بدر  السيد(8) 
عيوانه(ا) رقم 5 زنقة االم م الش طبي 

ف س  الدك رات  لبيط    ( الط بق 

 (8) كلصفي  املغرب  ف س    1111

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5 71.

544I

NKH CONSULTING SARL

RAVAL OC
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12111، TEMARA

MAROC

RAVAL OC شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي شقة 4 

ط بق أول إق مة ق  ر مرس الخير 

تل ر8 تل ر8 12125 تل ر8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2528/1 8121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  1  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RAVAL :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.OC

اإلنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 
العق ري و أشغ ل مختلفة.

 4 شقة   : عيوان املقر االآتل عي 
الخير  مرس  ق  ر  إق مة  أول  ط بق 

تل ر8 تل ر8 12125 تل ر8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  محسن  لحيفر  السيد 
فرنس   أليز    1111 اندر  زنقة   (66

12111 أليز فرنس .
السيد8 لحيفر احس ن عيوانه(ا) 
ح.ي.م الرب ط   664 رقم   ( أمل   5 ج 

11111 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  محسن  لحيفر  السيد 
فرنس   أليز    1111 اندر  زنقة   (66

12111 أليز فرنس 
السيد8 لحيفر احس ن عيوانه(ا) 
ح.ي.م الرب ط   664 رقم   ( أمل   5 ج 

11111 الرب ط املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بتل ر8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 9617.
545I

LAVANDULA IMMOBILIER

لبندولة ا يموبلير
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAVANDULA IMMOBILIER
 LOT LOTIBER AV MIDAR ، 84

9 111، TETOUAN MAROC
لبيدولة ا 1لوبلير شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 84 تجزئة 
لوتيبرش رع ميدار- تطوان - 111 9 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 26 1

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتض ء بلختصر تسليته  : لبيدولة 

ا 1لوبلير .
غرض الشركة بإ1ج ز : - التطوير 

العق ري
أعل ل بي ء متيوعة.

اعل ل الومييوم.
السب كة الصحية

نج ر8 معدنية
آليع أعل ل الده ن والتزآيج

أعل ل غسيل الجير
أعل ل الكهرب ء

أعل ل السب كة وتركيب مواسير 
املي ه.

وتحقيق  وتطويره   األرض  حي ز8 
للهيدسة  التقسيم  عللي ت  آليع 
واليج ر8  والطالء  والسب كة  املدنية 

والتزآيج.
آليع العق رات املبنية أو  اقتي ء 

املزمع بي ؤه  واستئج ره  وبيعه .
استيرا  وتسويق آليع امليتج ت 
واملعدات  واأل وات  البي ء  ومعدات 
اليقل  الكهرب ئية ومعدات  واأل وات 
، إلخ. أو أي ميتوج أو م  8 أجرى قد 

تهم الشركة.
بي ء املس كن االآتل عية.

املع مالت  آليع   ، ع م  وبشكل 
التج رية أو العق رية أو امل لية املتعلقة 
، بشكل مب شر أو غير مب شر ، بأحد 
قد  التي  و   ، أعاله  املذكور8  األشي ء 

تعززمن تطوير الشركة...
عيوان املقر االآتل عي : 84 تجزئة 
 9 111  - تطوان  لوتيبرش رع ميدار- 

تطوان املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : الي جي  ن  1ة  السيد8 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  الي جي  ن  1ة  السيد8 
ش رع عرب و8 رقم 28 ط بق 4 كويلل  

111 9 تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الي جي  ن  1ة  السيد8 
ش رع عرب و8 رقم 28 ط بق 4 كويلل  

111 9 تطوان املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بتطوان بت ريخ  1  آيبر 

2122 تحت رقم  248.
546I

YOUNESS BENMOUSSA

MONERA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15411
MONERA SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي  2 ش رع 

أنوال إق مة فلوري )) مكتب 
رقم 4 ميلوز8 القييطر8. - 14111 

القييطر8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
89485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2121  1  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MONERA SERVICE
االشغ ل   : غرض الشركة بإ1ج ز 
معدات  تج ر8  البي ء/  او  املختلفة 

البي ء..
عيوان املقر االآتل عي :  2 ش رع 
أنوال إق مة فلوري )) مكتب رقم 4 
ميلوز8 القييطر8. - 14111 القييطر8 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : توفيق  احيزون  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد احيزون توفيق عيوانه(ا) 
تيفلت   9151 رقم   9 م  الرش    حي 

15411 تيفلت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احيزون توفيق عيوانه(ا) 
تيفلت   9151 رقم   9 م  الرش    حي 

15411   تيفلت املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (8 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2121 تحت رقم -.

547I

YOUNESS BENMOUSSA

 THE HARD ECLAIRE
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15411
 THE HARD ECLAIRE SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  2 ش رع 
أنوال إق مة فلوري )) مكتب

رقم 4 ميلوز8 القييطر8. - 14111 

القييطر8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

89484

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2121 شتيبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 THE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.HARD ECLAIRE SERVICE

االشغ ل   : غرض الشركة بإ1ج ز 

ك ميرات  تتبيث  البي ء/  او  املختلفة 

املراقبة/ التج ر8..

عيوان املقر االآتل عي :  2 ش رع 

أنوال إق مة فلوري )) مكتب رقم 4 

ميلوز8 القييطر8. - 14111 القييطر8 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : توفيق  احيزون  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد احيزون توفيق عيوانه(ا) 
 15411  9151 رقم   9 حي الرش   م 

تيفلت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احيزون توفيق عيوانه(ا) 
 15411  9151 رقم   9 حي الرش   م 

تيفلت املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2121 تحت رقم -.

548I

 Buerau Loutfi Best Soloution Comptabel 

Agree

سكيبو تور
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

 Loutfi faissal travaux
comptables et travaux divers

 El hay el jadid ne 46 goulmima
 Tashilat el hay el jadid

goulmima، 1، Goulmima Maroc
سكيبو تور شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 25 ش ريع 
الزرقطوني الط بق االول رقم 12 

الرشيد1ة 52111 الرشيد1ة املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.15119

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 22  آيبر 2122 تم تعيين 
مسير آد1د للشركة السيد(8) لطفي 

فيصل كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 
 آيبر 2122 تحت رقم 1112/2122.

549I

MACOSIS CONSULTING

WAAL DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ،  1111، FES

MAROC
WAAL DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 59 بجق 

عييو آ مع االندلس الط بق الث ني - 
1111  ف س املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.56919

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   WAAL DISTRIBUTION
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي 59 بجق عييو آ مع 
  1111  - الث ني  الط بق  االندلس 
صعوب ت   : ل  نتيجة  املغرب  ف س 

م لية.
59 بجق  و حد  مقر التصفية ب 
 - عييو آ مع االندلس الط بق الث ني 

1111  ف س املغرب. 
و عين:

و  برك ث  مصطفى  السيد(8) 
عييو  بجق  59  رب  رقم  عيوانه(ا) 
آ مع االندلس 1111  ف س املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5472.
551I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 ALPHA COMPLIANCE
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 21611،

Casablanca Maroc
 ALPHA COMPLIANCE

CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي القدس 
زنقة 6 رقم 45 الط بق السفلي 

سيدي البرنو�سي - 21611 الدار 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 
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رقم التقييد في السجل التج ري : 
566175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  1  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ALPHA :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.COMPLIANCE CONSULTING
نش ط   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
التدقيق  مج الت  في  جدمي 
في  والدعم  والتدريب  واالستش رات 

مختلف املهن اإل ارية.
تقييم تيظيم وإآراءات وعللي ت 

الشرك ت..
حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الط بق   45 رقم   6 زنقة  القدس 
 21611  - البرنو�سي  السفلي سيدي 

الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 111  : بوه وي  ع ئشة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
: 451 حصة  السيد8 مريم رقيب 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد حلز8 اكوش ر : 451 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد8 ع ئشة بوه وي عيوانه(ا) 
 (8 الشقة   8 عل ر8  الهدى  اق مة 

االز ه ر 41111 مراكش املغرب.
عيوانه(ا)  رقيب  مريم  السيد8 
البلد1ة سيدي عثل ن   77 زنقة    5

21711 الدار البيض ء املغرب.
عيوانه(ا)  اكوش ر  حلز8  السيد 
 5 بلوك  ا  ميطقة  الشب ب  اق مة 
السبع  2125  عين   7 ا رقم  عل ر8 

الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد8 ع ئشة بوه وي عيوانه(ا) 

 (8 الشقة   8 عل ر8  الهدى  اق مة 

االز ه ر 41111 مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851121.

55(I
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NERCOSSE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 21611،

Casablanca Maroc

NERCOSSE CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : تجزئة 

ع 1د8 الط بق السفلي عل رC 8 او 

  سيدي مومن - 21411 الدار 

البيض ء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.466125

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   11 املؤرخ في 

ذات  شركة   NERCOSSE CAR

رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

الط بق  ع 1د8  تجزئة  اإلآتل عي 

السفلي عل رC 8 او   سيدي مومن - 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21411

لعدم تحقيق اي نش ط.

و عين:

السيد(8) ثورية موتيق و عيوانه(ا) 

 ((9 رقم    4 زنقة  الور 8  تجزئة 

الدار البيض ء   21411 سيدي مومن 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

تجزئة  وفي   2122 نونبر   11 بت ريخ 

سيدي   ((9 رقم    4 زنقة  الور 8 

مومن - 21411 الدار البيض ء املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 5)7)85.

552I

Sayarh & Menjra

TAPTAP SEND MOROCCO

إعالن متعد  القرارات

Sayarh & Menjra

 Zerktouni Casablanca، 52

21111، Casablanca Maroc

 TAPTAP SEND MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: زنقة 

سلية ، اق مة شهرزا    ، الط بق 

الخ مس ، رقم 22 - - الدار البيض ء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.521757

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 

إقرار ب ستق لة السيد سكوت  م 1لي: 

مه مه  من  ليدل  ريلوند   وغالس 

كلسير للشركة

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

فريد1ريك  توم س  السيد  مك فأ8 

ارنولد ستينهوس بصفته مسيرا ث نًي  

للشركة 

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 1: الذي 1يص على م 1لي: 

1

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 7 8518.

55 I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LES MOULINS AL ALIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°19 ، 92111،

LARACHE MAROC
LES MOULINS AL ALIA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي املركب 

السكني الزهراء 2 الوحد8 ) املتجر 
رقم ) - 92151 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LES  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MOULINS AL ALIA
- مطحية   : غرض الشركة بإ1ج ز 

صي عية و بيع الدقيق
االستغالل,  التسيير,  اإلنش ء,   -
األصول  لجليع  الشراء,  الكراء, 

التج رية
العللي ت  آليع  علوم   و 
التج رية, الصي عية, امل لية, العق رية, 
أو غير العق رية التي له  عال قه مب شر8 
ب ألهداف أعاله و التي بإمك نه  تطوير 
أهداف الشركة, و كذلك كل مس هلة 
مب شر8 أو غير مب شر8 تحت أي صفة 
في الشرك ت التي له  أهداف مل ثلة..

املركب   : االآتل عي  املقر  عيوان 
املتجر   ( الوحد8   2 السكني الزهراء 
رقم ) - 92151 القصر الكبير املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 511.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   800

السيد عبد السالم قيدي : 111.  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

411 حصة   : قيدي  السيد8 وف ء 

بقيلة 111  رهم للحصة.

: 411 حصة  السيد8 مي ل قيدي 

بقيلة 111  رهم للحصة.

حصة   411  : قيدي  السيد عالء 

بقيلة 111  رهم للحصة.

: 411 حصة  قيدي  السيد8 هي ء 

بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد محلد قيدي : 411 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

قيدي  السالم  عبد  السيد 

عيوانه(ا) تجزئة املغرب الجد1د رقم 

1622 92111 العرائش املغرب.

عيوانه(ا)  قيدي  وف ء  السيد8 

 1622 رقم  الجد1د  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

عيوانه(ا)  قيدي  مي ل  السيد8 

 1622 رقم  الجد1د  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

عيوانه(ا)  قيدي  عالء  السيد 

 1622 رقم  الجد1د  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

عيوانه(ا)  قيدي  هي ء  السيد8 

 1622 رقم  الجد1د  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

عيوانه(ا)  قيدي  محلد  السيد 

 1622 رقم  الجد1د  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

قيدي  السالم  عبد  السيد 

عيوانه(ا) تجزئة املغرب الجد1د رقم 

1622 92111 العرائش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لعرائش بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 7)9.

554I

comptacontrole

O & M STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

مكتب املح سبة كونت  كونترول 
ش.م.م

تأسيس الشرك ت
الستش ر8 الق نونية و الجب ئية

التصريح ت الضريبية و االآتل عية
 راسة املش ريع و ملف ت القروض
2 زاوية ش رع ف س و ش رع وا  

الذهب عل ر8 الصف ء رقم -1طيجة
 تأسيس شركة

 O&M STYLE SARL 
شركة محدو 8 املسؤولية رأسل له  

111.111,11  رهم
رقم التقييد في السجل التج ري 

11846 
عقد   / عرفي  عقد  بلقت�سى 
 22/16/2121 ب  في  مؤرخ  موثق 
لشركة  األس �سي  الق نون  إعدا   تم 
املحدو 8.«ب ملليزات  املسؤولية  ذات 

الت لية: 
O&M STYLESARL :التسلية

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 
املحدو 8.

اعل ل  بإ1ج ز:  االآتل عي  غرض 
النسيج بصفة ع مة.

111.111,11  رهم  امل ل:  رأس 
فئة  من  حصة   1111 على  مقسلة 

111,11  رهم لكل واحد8
من  ابتداء  سية   99 املد8: 

التأسيس النه ئي.
 , الط بق األول   : املقر االآتل عي 
قطعة رقم  5  , امليطقة الصي عية 

كزن 1ة -طيجة 
الحصص اليقد1ة : 111.111,11 

 رهم
1111 حصة   : الحصص العينية 

من فئة 111,11  رهم
الشخصية  الشرك ء  أسل ء 

والع ئلية وعي وينهم :
لـبط قة  الح مل  علر  الذويب   -  
التـعـريـف الوطيية رقم K  11116 و 
الق طن بحومة اظهر الحل م زنقة 4 

رقم 5  طيجة.

لـبط قة  الح مل  نج 8  -بوليفة 
KA15649و  التـعـريـف الوطيية رقم 
الق طية ب مليطقة الصي عية القطعة 

رقم 6)5 اكزن 1ة طيجة.
توزيع األنصبة على الشرك ء:

 111,11 فئة  من  حصة   511  -
 رهم للسيد الذويب علر.

 111,11 فئة  من  حصة   511  -
 رهم للسيد8 بوليفة نج 8. 

الشركة  مسيري  أسل ء   
وعي وينهم:  والع ئلية  الشخصية 
السيد الذويب علر الح مل لـبط قة 
 K 11116 رقم  الوطيية  التـعـريـف 
والق طن بحومة اظهر الحل م زنقة 4 

رقم 5  طيجة.
تم اإل1داع الق نوني بطيجة بت ريخ 

 2121/17/1 تحت رقم 6551
555I

STE DECOLOCO

DECOLOCO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

STE DECOLOCO
وآد8 ، 61111، وآد8 املغرب

DECOLOCO شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
الزرقطوني عل ر8 2  الشقة رقم 

29 الط بق ) طيجة - 91111 طيجة 
املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.41  1
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تحويل  نونبر 2122   (( املؤرخ في 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
الشقة    2 »ش رع الزرقطوني عل ر8 
 91111  - طيجة   ( الط بق   29 رقم 
اليجد  »تجزئة  إلى  املغرب«  طيجة 
سيدي 1حيى   55 ش رع  آلة رقم   (

وآد8 - 61111 وآد8 املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
6)  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2115.

556I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

GRO CIM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 8 -LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26211، BERRECHID MAROC
GRO CIM شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
 RUE وعيوان مقره  اإلآتل عي
 194 N°58 HAY MOULAY

 ABDELLAH-CASABLANCA -
.21481 CASABLANCA MAROC

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 111 5
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 1ونيو   (5 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »1.111.111  رهم« 
 1.411.111« إلى  »411.111  رهم« 
مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 
مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 16 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1وليوز 2122 تحت رقم 194 2.
557I

aice compta

SCIELGAB
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa   bloc d n 199 ، 21191،

casablanca maroc
SCIELGAB شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 
كلليلة إق مة لوفر رقم  65 

الط بق الرابع الشقة )) - 21221 
الدارالبيض ء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
566 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SCIELGAB
الترويج   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

العق ري.
زنقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
رقم  65  لوفر  إق مة  كلليلة 
 21221  -  (( الشقة  الرابع  الط بق 

الدارالبيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:
الشركة SAEGA MA : 999 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 (  : السيد عبد الق  ر الكعلوش 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)   SAEGA MA الشركة 
رقم  65  لوفر  إق مة  كلليلة  زنقة 
 21221  (( الشقة  الرابع  الط بق 

الدارالبيض ء املغرب.
الكعلوش  الق  ر  عبد  السيد 
بوطو  مكوكو  زنقة   112 عيوانه(ا) 
بوطو برازفيل 21111 برازفيل ك نكو.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

الكعلوش  الق  ر  عبد  السيد 
بوطو  مكوكو  زنقة   112 عيوانه(ا) 
بوطو برازفيل 21111 برازفيل ك نكو

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85157.

558I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

STRAGELEC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA -MARRAKECH 871

 ، 41111، MARRAKECH
MAROC

STRAGELEC شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الرقم 8 
 وار النزالة الجل عة القروية نزالة 
العضم سيدي بوعثل ن ابن آرير - 

151 4 ابن آرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2114 1وليوز   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.STRAGELEC
-1مق ول   : غرض الشركة بإ1ج ز 

التركيب ت الكهرب ئية
-2مق ول أعل ل البي ء.

 8 الرقم   : عيوان املقر االآتل عي 
نزالة  القروية  الجل عة  النزالة   وار 
 - العضم سيدي بوعثل ن ابن آرير 

151 4 ابن آرير املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 111  : الحسن  وهراني  السيد 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد وهراني الحسن عيوانه(ا) 

الرقم 8  وار النزالة الجل عة القروية 

ابن  بوعثل ن  سيدي  العضم  نزالة 

آرير 151 4 ابن آرير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وهراني الحسن عيوانه(ا) 

الرقم 8  وار النزالة الجل عة القروية 

ابن  بوعثل ن  سيدي  العضم  نزالة 

آرير 151 4 ابن آرير املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب بن آرير بت ريخ 18 غشت 

2114 تحت رقم 249.

559I

Bureau de La competences consultation

STE G.A.H DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 1 

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

71111، العيون املغرب

STE G.A.H DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
الراحة رقم 1178 - 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

44151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 26  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.G.A.H DIVERS

تقد1م   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
جدم ت الخ صة ب ملق هي واملط عم، 
والتشيد  البي ء   ، الع مة  التج ر8 
جدم ت  والتصد1ر،  اال1را  

متيوعة....
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
العيون   71111  -  1178 الراحة رقم 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
  41  : العرابي  اكليليية  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
حصة     1  : ملن  السيد حلدي 

بقيلة 111  رهم للحصة.
حصة     1  : السيد عبداتي ملن 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العرابي  اكليليية  السيد8 
العيون   71111 العيون  عيوانه(ا) 

املغرب.
عيوانه(ا)  ملن  حلدي  السيد 

العيون 71111 العيون املغرب.
عيوانه(ا)  ملن  عبداتي  السيد 

العيون 71111 العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اكليليية العرابي عيوانه(ا) 

العيون 71111 العيون املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 644/2122 .

561I

CCGM

سيطا ديكور
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CCGM
 PLACE MOHAMED V IMM 1 
 APPT   2eme ETG ، 26111،

SETTAT MAROC
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سيط   1كور شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 5) زنقة 

اغلو سيدي عبد الكريم - 26111 

سط ت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.298 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
(8) رشيد لحسوك  تفويت السيد 

أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111
1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) ط رق 

لحسوك بت ريخ 11  آيبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بسط ت بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 1411.

56(I

CCGM

ايكولوجي ترا
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CCGM

 PLACE MOHAMED V IMM 1 

 APPT   2eme ETG ، 26111،

SETTAT MAROC

ا1كولوجي ترا شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مرآب 

1215 تجزئة مجلع الخير - 26111 

سط ت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4715

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
(8) رشيد لحسوك  تفويت السيد 

أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111
1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) ط رق 

لحسوك بت ريخ 11  آيبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بسط ت بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 1412.

562I

MEGAINDUS

MEGAINDUS 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

MEGAINDUS
12 تجزئة البيك الشعبي، الط بق 

األر�سي ، 91111، طيجة املغرب
ذات  شركة   MEGAINDUS  
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد
 12 اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
الط بق  الشعبي،  البيك  تجزئة 

األر�سي - 91111 طيجة املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.86421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12  آيبر 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
الط بق  الشعبي،  البيك  تجزئة   12«
إلى  - 91111 طيجة املغرب«  األر�سي 
»تجزئة فلورنسي  2، القطعة رقم 56 

بيد1ب ن - 91111 طيجة املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
1ي 1ر   16 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2121 تحت رقم 7959 2.

56 I

Etude Maître fouzia lyazidi

CARRERA BARBERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 (في طور التصفية)
CARRERA BARBERS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي املركز 
التسويقي آوهر8 الحد1قة املحل 

رقم 5 املحلد1ة املغرب 28811.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.27887

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   12 املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
 CARRERA BARBERS SARL
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
املركز  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
التسويقي آوهر8 الحد1قة محل رقم 

5 - املحلد1ة املغرب 28811.
في حل  رغبة الشرك ء   : نتيجة ل 
الشركة حبي  وا1ق ف الشراكة بينهم.

اق مة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
عل ر8  1  املجلوعة    م نسب ي 
 - امليصورية   (( شقة   2 الط بق 

28811 املحلد1ة املغرب. 
و عين:

كريم ا1تعبد الواحد و  السيد(8) 
اق مة م نسب ي املجلوعة  عيوانه(ا) 
 (( شقة   2 الط بق  عل ر8  1    
املحلد1ة املغرب   28811 امليصورية 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب ملحلد1ة بت ريخ 21 أبريل 

2121 تحت رقم 1176.

564I

GROUPE BOUCHEHDA

BISEP
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTIME IMPORT EXPORT
ش رع ط رق بوهدلي ت هلة ت ز8 ، 

11 5 ، ت هلة املغرب
 ULTIME IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
ط رق بوحدلي ت هلة ت ز8 - 11 5  

ت هلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التج ري : 

617 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2121 1ونيو   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ULTIME IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإ1ج ز : -االستيرا  

والتصد1ر (ت آر أو وسيط)

-نقل البض ئع

-مختلف األعل ل والبي ء.

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 

  5 11  - ت ز8  ت هلة  بوحدلي  ط رق 

ت هلة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد زغو  نجيم : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  نجيم  زغو   السيد 

ش رع الداجلة 11 5  ت هلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  نجيم  زغو   السيد 

ش رع الداجلة 11 5  ت هلة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بت ز8 بت ريخ - تحت رقم -.

565I
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PSYMOR

PSYMOR

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PSYMOR

رقم 5) عل ر8 البست ن G4 حي 

سعيد حجي سال ، 11161، سال 

املغرب

PSYMOR شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 5) 

عل ر8 البست ن G4 حي سعيد حجي 

سال - 11161 سال املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 1419

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 15  آيبر 2122 تقرر حل 

مسؤولية  ذات  شركة   PSYMOR

محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

11.111,11  رهم وعيوان  رأسل له  

عل ر8   (5 رقم  اإلآتل عي  مقره  

سال  حجي  سعيد  حي   G4 البست ن 

لعدم  نتيجة  املغرب  سال   11161  -

نج ح املشروع.

و عين:

و  أآغوغ  فتيحة  السيد(8) 

أق مة  عل ر8      9 شقة  عيوانه(ا) 

املغرب  سال   11161 سال  العرصة 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

رقم  وفي   2122 15  آيبر  بت ريخ 

 - سال  العرصة  أق مة  عل ر8      9

11161 سال املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تحت رقم 41215.

566I

علر بلغريب

ACH.M.AZ-IMMOBILIER
إعالن متعد  القرارات

علر بلغريب
75 ش رع الحسيلة مك تب االطلس 

الط بق الث لث املكتب 21 ، 1111 ، 
ف س املغرب

ACH.M.AZ-IMMOBILIER »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 8 
زنقة ليلون إق مة البست ن ط بق 

سفلي نرآس  ف س - 1111  ف س 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: : 

. 7885
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 18  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
-تلد1د صالحي ت توقيع املسير وذلك 
آليع  لتيفيذ  تفويض  ميحه   : ب 
عللي ت بيع وشراء متعلقة ب لعق رات 
الرئي�سي  الغرض  تحقيق  اآل  من 

للشركة.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :26 رقم  بيد 
م 1لي: وعليه فقد تم تعد1ل الفصل 
الق نون  من  وعشرون  الس  س 

األس �سي للشركة 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 6989/2122.
567I

fiduciaire douiri

 AERON MEDICAL
TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تحويل الشكل الق نوني للشركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11111، SALE

MAROC

 AERON MEDICAL
TECHNOLOGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
و عيوان مقره  االآتل عي عل ر8 
1  شقة رقم 8 زنقة موالي أحلد 
لوكيلي حس ن الرب ط - 11121 

الرب ط.
تحويل الشكل الق نوني للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.162151

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 19 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 4 17 1.
568I

fiduciaire douiri

 AERON MEDICAL
TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تفويت حصص

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11111، SALE

MAROC
 AERON MEDICAL

TECHNOLOGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي عل ر8 1  
شقة 8 زنقة موالي احلد لوكيلي 

حس ن الرب ط - 11121 الرب ط سال.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.162151

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 نونبر   19 في  املؤرخ 

املص  قة على :
تفويت السيد (8) محلد الحسيني 
511 حصة اآتل عية من أصل 511 
ف طلة   (8) السيد  لف ئد8  حصة 

املرخي بت ريخ 19 نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 4 17 1.

569I

ALLEGEANCE CONSULTING

BADES CITY
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وف 8 شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
س حة الرو ني تق طع ش رع ط نط ن 
و ش رع لبي ن اق مة لينى رقم )5&51 

، 91111، طيجة املغرب
BADES CITY شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع أبو 
 او  الظ هري اق مة الحد1قة رقم 

8 - 91111 طيجة املغرب.
وف 8 شريك

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 1149

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1 نونبر 2122 تم اإلعالم 
و  اال ري�سي  احلد  الشريك  بوف 8 
 
ً
تبع  الورثة  على  حصصه  توزيع 
شتيبر   27 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2121 ب لشكل األتي :
السيد(8) محلد اال ري�سي ، 5,47 

حصة.
 5,47  ، انس اال ري�سي  السيد(8) 

حصة.
 ، اال ري�سي  حفصة  السيد(8) 

 2,7 حصة.
السيد(8) ع ئشة اال ري�سي ،  2,7 

حصة.
 2,7  ، نعلة اال ري�سي  السيد(8) 

حصة.
 2,7  ، كوثر اال ري�سي  السيد(8) 

حصة.
  ,12  ، لعرو�سي  وف ء  السيد(8) 

حصة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
6)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261715.

571I
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ALLEGEANCE CONSULTING

BADES CITY
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

س حة الرو ني تق طع ش رع ط نط ن 

و ش رع لبي ن اق مة لينى رقم )5&51 

، 91111، طيجة املغرب

BADES CITY شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع أبو 

 او  الظ هري اق مة الحد1قة رقم 

8 - 91111 طيجة املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 1149

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تعيين   2122 نونبر  املؤرخ في  1 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

اال ري�سي محلد كلسير آجر

تبع  لوف 8 املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

6)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261715.

57(I

ALLEGEANCE CONSULTING

FELL KADI FASHION
إعالن متعد  القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING

س حة الرو ني تق طع ش رع ط نط ن 

و ش رع لبي ن اق مة لينى رقم )5&51 

، 91111، طيجة املغرب

FELL KADI FASHION »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: زإ املجد 

قطعة   1 - 91111 طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.651 5

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 9)  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

الذي  حصص:  -1هبة  رقم  قرار 
وهب السيد بوزيد  1يص على م 1لي: 
حصة اآتل عية لف ئد8   51 حسين 

السيد بوزيد مصطفى 
قرار رقم -2استق لة مسير : الذي 
السيد  استق لة  م 1لي:  على  1يص 

بوزيد حسين من مه مه في الشركة 
الذي   : مسير  - تعيين  رقم  قرار 
1يص على م 1لي: تعيين السيد بوزيد 

مصطفى كلسير وحيد لشركة 
قرار رقم -4تحويل الشركة : الذي 
الشركة  تحويل  م 1لي:  على  1يص 
من شركة  ات املسؤولية املحدو 8 
املحدو 8  املسؤولية  الىشركة  ات 

 ات الشريك الوحيد 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي  6و7:  رقم  بيد 
م 1لي: وهب السيد بوزيد حسين 51 
حصة اآتل عية لف ئد8 السيد بوزيد 

مصطفى 
على  1يص  الذي   :12 رقم  بيد 
استق لة السيد بوزيد حسين  م 1لي: 

من مه مه في الشركة 
على  1يص  الذي   :12 رقم  بيد 
تعيين السيد بوزيد مصطفى  م 1لي: 

كلسير وحيد لشركة 
على  1يص  الذي   :(7 رقم  بيد 
م 1لي: تحويل الشركة من شركة  ات 
الىشركة  ات  املحدو 8  املسؤولية 
الشريك  املحدو 8  ات  املسؤولية 

الوحيد 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 6 2611.
572I

االعالن ت اال ارية للشرك ت املغربية

GADIROYS
إعالن متعد  القرارات

ش م م » GADIROYS « شركة
رقم السجل التج ري : 625 5
بلقت�سى محضر الجلع الع م 

االستثي ئي املؤرخ في  2122/12/1 
قرر م  1لي:

- فسخ مسبق للشركة؛

- استق لة السيد فك ك 1ونس من 

مه مه كلسير للشركة؛

1ونس  فك ك  السيد  تعيين   -

كلصفي للشركة؛

- تحد1د مقر التصفية في العيوان 

الت لي: رقم 1525 مكتب رقم 15 حي 

السالم اك  1ر؛

ثم اال1داع الق نوني لدى املحكلة 

 27/12/2122 في  بأك  1ر  التج رية 

تحت عد  119824.

57 I

Advance Center

COLDFIRE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتل عي للشركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

11121، Rabat Maroc

COLDFIRE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي فيال 9ك4 

زنقة اليجد حي الري ض الرب ط - 

11111 الرب ط املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.149 89

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 11 1وليوز 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

زنقة اليجد حي الري ض  9ك4  »فيال 

إلى  الرب ط املغرب«   11111 - الرب ط 

» شقة ع رية رقم 11 الدور الرابع ،4 

 - الرب ط  أكدال  الويدان  بين  ش رع 

11191 الرب ط املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1659 1.

574I

Advance Center

TALMI BETON SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

11121، Rabat Maroc

TALMI BETON SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي فيال 9ك4 
زنقة اليجد حي الري ض الرب ط - 

11111 الرب ط املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(56867

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 14 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
زنقة اليجد حي الري ض  9ك4  »فيال 

إلى  الرب ط املغرب«   11111 - الرب ط 

»ب«محل  أحسن  ارعل ر8  »إق مة 
رقم 5 أكدال الرب ط - 11191 الرب ط 

املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1658 1.

575I

االعالن ت اال ارية للشرك ت املغربية

CASH WAY

إعالن متعد  القرارات

ش م م » CASH WAY « شركة
رقم السجل التج ري : 7 479

الع م  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 21/12/2122 في  املؤرخ  االستثي ئي 

تم تقرير م  1لي:

تصفية  تقرير  على  املص  قة   -

الشركة؛

النه ئي  الحس ب  فحص   -

للتصفية واملص  قة عليه؛

السيد  الشركة  مصفي  إبراء   -

مه مه  من  وإعف ؤه  كل ل  بط حي 

وإقف ل مسطر8 التصفية؛
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ب ملحكلة  الق نوني  اال1داع  تم 

 27/12/2122 في  بأك  1ر  التج رية 

تحت عد  119825.

576I

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE ET

GARDIENNAGE SARL

 SOCIETE ORIENTAL

 SECURITE ET

GARDIENNAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE

ET GARDIENNAGE SARL

حي التقدم 2 عل ر8التيلية بلوك 

ب2 رقم 7 ، 61111، وآد8 املغرب

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE

ET GARDIENNAGE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي 

التقدم 2 عل ر8 التيلية بلوك ب2 

رقم 7 - 61111 وآد8 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 462 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في  1 أكتوبر 2122 تقرر حل 

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE

شركة   ET GARDIENNAGE SARL

مبلغ  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

وعيوان  91.111  رهم  رأسل له  

 2 التقدم  حي  اإلآتل عي  مقره  

 -  7 رقم  ب2  بلوك  التيلية  عل ر8 

61111 وآد8 املغرب نتيجة لتوقيف 

النش ط.

و عين:

السيد(8) م لكة مريمي و عيوانه(ا) 

حي الحسني الوف ق ب6 رقم 61111 

وآد8 املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بت ريخ 11 نونبر 2122 وفي حي التقدم 

 -  7 رقم  عل ر8 التيلية بلوك ب2   2

61111 وآد8 املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2194.
577I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

JAMI SKIN CLINC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 112 ،  1111،
FES MAROC

JAMI SKIN CLINC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 2  ش رع 
آب ل ت زكة رقم 15 اكدال الرب ط - 

11111 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.119215

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
9)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
 JAMI 8 شركة ذات املسؤولية املحدو
مبلغ رأسل له    SKIN CLINC SARL
مقره   وعيوان  11.111   رهم 
اإلآتل عي 2  ش رع آب ل ت زكة رقم 
تطوان   11111  - اكدال الرب ط   15

املغرب نتيجة ل : آ ئحة كورون .
و حد  مقر التصفية ب 2  ش رع 
 - اكدال الرب ط  آب ل ت زكة رقم 15 

11111 الرب ط املغرب. 
و عين:

لبنى علوي و عيوانه(ا)  السيد(8) 
65 زنقة اوال  حدو بئر ق سم السو�سي 
 (8) الرب ط املغرب كلصفي   11111

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 2  ش رع 

آب ل ت زكة رقم 15 اكدال الرب ط

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 11794.

578I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

STE SODRIWA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Entreprise assisstance*

’*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

61111، oujda maroc

 STE SODRIWA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

بيخيران زنقة س 6 رقم    كراج 

وآد8 - 61111 وآد8 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 149 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   17 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 STE SODRIWA الوحيد  الشريك 

TRAVAUX مبلغ رأسل له  111.111 

اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
رقم      6 زنقة س  بيخيران  تجزئة 

وآد8 املغرب   61111  - كراج وآد8 

نتيجة ل : مش كل م لية

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
كراج  رقم      6 س  زنقة  بيخيران 

وآد8 - 61111 وآد8 املغرب. 

و عين:

و  آيالل  1وسف  السيد(8) 

 6 تجزئة بيخيران زنقة س  عيوانه(ا) 
رقم    وآد8 61111 وآد8 املغرب 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2167.

579I

MA-LEX

AMARTY SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MA-LEX

 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19

 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19،

91111، TANGER MAROC

AMARTY SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع علر 

بن الع ص رقم 29 الط بق الث لث 
رقم 26 طيجة - 91111 طيجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.111179

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 1ونيو   11 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 AMARTY الوحيد  الشريك  ذات 

 111.111 رأسل له   مبلغ   SERVICE

اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 

ش رع علر بن الع ص رقم 29 الط بق 

 91111  - طيجة   26 رقم  الث لث 

طيجة املغرب نتيجة ل : عجز.

و حد  مقر التصفية ب ش رع علر 

الث لث  الط بق   29 رقم  الع ص  بن 
طيجة   91111  - طيجة   26 رقم 

املغرب. 

و عين:

و  العلرتي  عزيز  السيد(8) 

زنقة  سعيد  بني  حي  عيوانه(ا) 

املغرب  طيجة   91111 طيجة   96

كلصفي (8) للشركة.



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   806

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم  26117.
581I

االعالن ت اال ارية للشرك ت املغربية

 BATI CONSULT DESIGN ET
CONSTRUCTION

إعالن متعد  القرارات

 STE BATI CONSULT DESIGN ET
 CONSTRUCTION SARL

العيوان : حي توكل ن أورير أك  1ر. 
- تغيير في شركة ذات مسؤولية 

محدو 8
- محضر الجلع الع م االستثي ئي

في  محرر  عرفي  عقد  بلوآب 
2122،تم  21  آيبر  بت ريخ  أك  1ر 
لشركة  االستثي ئي  الع م  الجلع 
 BATI CONSULT DESIGN ET

CONSTRUCTION، و املتعلق ب : 
حصة   511 م ئة  -تفويت جلس 
و ب ن  1 سين  السيد  من  اآتل عية 

إلى السيد محلد أجراز. 
–تفويت جلس م ئة 511 حصة 
عبد  ضيفي  السيد  من  اآتل عية 

الحليم الى السيد أ1وب أجراز. 
- استق لة املسير1ن السيد 1 سين 

و ب ن و السيد ضيفي عبد الحليم 
و  أجراز  محلد  السيد  تعيين   -
ملد8  للشركة  مسير1ن  أجراز  أ1وب 
غير محد 8 مع آليع الصالحي ت في 

توقيع ت ميفصلة.
االآتل عي:  الرأسل ل 
ألف  رهم)  مئة   111.111.11(
حصة   (1111) ألف  على  مقسلة 
اآتل عية بل ئة  رهم للحصة تنسب 

إلى كل شريك.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  -تم 
26  آيبر  بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 
,رقم   ((98(7 رقم  تحت   2122

التسجيل ب لسجل التج ري48155.
58(I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

SAIDIA AQUA CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 Entreprise assisstance*

’*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

61111، oujda maroc

SAIDIA AQUA CLUB شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 95 زنقة 
رقم ) تجزئة ابن جلدون وآد8 - 

61111 وآد8 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.28175

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 م ي   24 في  املؤرخ 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   SAIDIA AQUA CLUB
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  

 ( رقم  زنقة   95 اإلآتل عي  مقره  

 61111  - ابن جلدون وآد8  تجزئة 

وآد8 املغرب نتيجة ل : مش كل م لية

.
زنقة   95 و حد  مقر التصفية ب 
 - وآد8  جلدون  ابن  تجزئة   ( رقم 

61111 وآد8 املغرب. 

و عين:

و  نجيب  محلد  السيد(8) 

ش رع  جلدون  ابن  تجزئة  عيوانه(ا) 
وآد8  رقم  5  سلط ن  بن  زا1د 

 (8) كلصفي  املغرب  وآد8   61111

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

1ونيو   21 بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 918.

582I

SOFINACTE

DEAL CALL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

إنش ء فرع ت بع للشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ،  1111، FES

MAROC
DEAL CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي مك تب 

املد1ية   زنقة أصيلة ش رع الجيش 
امللكي الط بق الرابع مك تب رقم 

51-)5-52-54 و 56 - 1111  ف س 
املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.56(((
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 نونبر   28 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  ت بع  فرع  إنش ء 
عق ري  رسم  ث لث  مكتب  التسلية 
و الك ئن ب لعيوان  رقم 145714/17 
تجزئة  األول  الط بق  ث لث  مكتب 
 - ت شفين  بن  1وسف  س حة  وليلي 
من  املسير  و  املغرب  ف س    1111

طرف السيد(8) كوهن ج لد.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5449.
58 I

GHALIME MARIAM

SOCIETE MIRI YASSIR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25111،
KHOURIBGA MAROC

SOCIETE MIRI YASSIR شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي مستو ع 
56) 1 سليية ) مستو ع 56) 

1 سليية ) 25111 جريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.6559

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 SOCIETE MIRI الوحيد  الشريك 
 111.111 رأسل له   مبلغ   YASSIR
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
مستو ع   ( 1 سليية   (56 مستو ع 
جريبكة   25111  ( 1 سليية   (56
نش ط  توقيف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حد  مقر التصفية ب مستو ع 
جريبكة   25111  -  ( 1 سليية   (56

املغرب. 
و عين:

و  مرنوي  محلد  السيد(8) 
 25111  ( 1 سليية   (56 عيوانه(ا) 
جريبكة املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخريبكة بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 649.
584I

KAISOUM CARS

KAISOUM CARS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

KAISOUM CARS
اوم  حلدان نزاال طريق 6 رقم 

116بني مالل ، 111 2، بني مالل 
املغرب

KAISOUM CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي اوال  
حلدان نزاال طريق 6 رقم 116 بني 

مالل - 111 2 بني مالل املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة
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رقم التقييد في السجل التج ري 
.8629

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
9)  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

البرغوثي ف  ي كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 11 1.

585I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

APO CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

ش رع املوحد1ن تجزئة االمير8 
الط بق االول رقم 12،الفييدق ، 

111 9، الفييدق املغرب
APO CAR شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي البوغ ز 

ش رع وا  املح زن ملر 11 زنقة ) 
املضيق - 211 9 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 266 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 APO  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CAR
كراء   -  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.

حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 11 ملر  املح زن  وا   ش رع  البوغ ز 
املضيق   9 211  - املضيق   ( زنقة 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 111  : السيد عبد الرزاق بوهرو 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بوهرو  الرزاق  عبد  السيد 
سد  طريق  بوزغالل  حي  عيوانه(ا) 

اسلير 211 9 املضيق املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرويجل  الخ لق  عبد  السيد 
سد  طريق  بوزغالل  حي  عيوانه(ا) 
املضيق   9 211 املضيق  اسلير 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم  252.
586I

اءتل نية عبد الرحيم

FATINOUVITCH1O
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

اءتل نية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحد8 
رقم 9 ، 15111، الخليس ت املغرب
FATINOUVITCH(O شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي الرقم 2 
زنقة ل تجزئة الوف ء الخليس ت - 

15111 الخليس ت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.288 1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
 2122 26  آيبر  في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

مبلغ   FATINOUVITCH(O
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
ل  زنقة   2 الرقم  اإلآتل عي  مقره  

 15111  - الخليس ت  الوف ء  تجزئة 

الخليس ت املغرب نتيجة ل : الشركة 

من  أنشأت  الذي  الهدف  تحقق  لم 

أآله.

 2 و حد  مقر التصفية ب الرقم 
 - الخليس ت  الوف ء  تجزئة  ل  زنقة 

15111 الخليس ت املغرب. 

و عين:

السيد(8) ف تن التومي و عيوانه(ا) 
الوف ء  تجزئة  ل  زنقة   2 الرقم 

الخليس ت   15111 الخليس ت 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  ب لخليس ت  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 457.

587I

 رعة ارش  ات ش.م.م

SAGHRO PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تغيير تسلية الشركة

 رعة ارش  ات ش.م.م

ش رع محلد الخ مس ص.ب رقم 11 

ورزازات ، 45111، ورزازات املغرب

SAGHRO PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  االآتل عي  وار الق 1د 

آل عة حربيل - 41111 مراكش 

املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

99717

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تغيير   2122 نونبر  املؤرخ في  2 

 SAGHRO« من  الشركة  تسلية 

.»BOUARGA INVEST« إلى »PREFA

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 6 1 14.

588I

bemultico بيلولتيكو

KIMO LIGHT
إعالن متعد  القرارات

bemultico بيلولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -مكي س ، 51161، مكي س 
مكي س

KIMO LIGHT »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: الط بق 
السفلي في الرقم 61 تجزئة امليتزه 
التوسيع مج ط - 51111 مكي س 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.5749 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 18  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
 511 محلد وتهو   (8) تفويت السيد 
 511 أصل  من  اآتل عية  حصة 
حصة لف ئد8 السيد (8) عبد الكريم 

تعرابت بت ريخ 18  آيبر 2122
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
من  الق نوني  الشكل  تحويل  م 1لي: 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
شركة  ات املسؤولية املحدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 
الق نون  في  الفصل16  تعد1ل   •

األس �سي للشركة
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
الق نون  في   17 الفصل  تعد1ل   •

األس �سي للشركة
بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
الق نون  في   11 الفصل  تعد1ل   •

األس �سي للشركة
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 2 45.

589I

COFISAM

DC RECORDS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISAM
عل ر8 65, الط بق االول تجزئة 
مسرور ) ش رع الحسن الث ني ، 

12111، تل ر8 املغرب
DC RECORDS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 
11،ش رع علر ابن الخط ب ،الط بق 

االول - 12111 تل ر8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 812 

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DC  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.RECORDS
موسيقي   : غرض الشركة بإ1ج ز 
 ، مهرآ ن ت فيية   ، ص نع عروض   ،

مؤلف موسيقي.
رقم   : االآتل عي  املقر  عيوان 
11،ش رع علر ابن الخط ب ،الط بق 

االول - 12111 تل ر8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد 1 سين حمي : 1.111 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  حمي  1 سين  السيد 
بلوك ت   79 حي املغرب العربي رقم 

12111 تل ر8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  حمي  1 سين  السيد 
بلوك ت   79 حي املغرب العربي رقم 

12111 تل ر8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بتل ر8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2529.
591I

FB2H CONSEILS

TARMIGTE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

FB2H CONSEILS
 N°15 BLOC P CITE LA
 RÉSISTANCE ، 45111،
OUARZAZATE MAROC

TARMIGTE SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي تكمي 

الجد1د ترميكت - 45116 ورزازات 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.88(9
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 22  آيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   TARMIGTE SERVICES
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
الجد1د  تكمي  اإلآتل عي  مقره  
املغرب  ورزازات   45116  - ترميكت 
في  املي فسة  و  األزمة   : ل  نتيجة 

القط ع.
تكمي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
ورزازات   45116  - ترميكت  الجد1د 

املغرب. 

و عين:

السيد(8) فؤا  عزيزي و عيوانه(ا) 

 45116 ترميكت  الجد1د  تكمي 

ورزازات املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بورزازات بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 7)5.

59(I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

ESCALE MOULOUIYA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الط بق الث لث ش رع عالل ابن عبد 

هللا رقم 2  الريش ، 52411، الريش 

املغرب

ESCALE MOULOUIYA شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي بويغيد1ن 

بومية ميدلت - 54154 ميدلت 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2219

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :

ا1ت  عزالد1ن   (8) السيد  تفويت 
رهو 125 حصة اآتل عية من أصل 

 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111

محلد صب ن بت ريخ 11  آيبر 2122.

ا1ت  عزالد1ن   (8) السيد  تفويت 
رهو 125 حصة اآتل عية من أصل 

 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111

11  آيبر  بت ريخ  والط هر  محلد 

.2122

ا1ت  عزالد1ن   (8) السيد  تفويت 
رهو 125 حصة اآتل عية من أصل 

1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) عبد 

هللا والط هر بت ريخ 11  آيبر 2122.

ا1ت  عزالد1ن   (8) السيد  تفويت 
رهو 125 حصة اآتل عية من أصل 

(8) علي  1.111 حصة لف ئد8 السيد 

والط هر بت ريخ 11  آيبر 2122.

ا1ت  عزالد1ن   (8) السيد  تفويت 
رهو 125 حصة اآتل عية من أصل 

 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111

11  آيبر  بت ريخ  والط هر  1 سين 

.2122

ا1ت  عزالد1ن   (8) السيد  تفويت 
رهو 125 حصة اآتل عية من أصل 

1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) ا1وب 

صب ن بت ريخ 11  آيبر 2122.

ا1ت  عزالد1ن   (8) السيد  تفويت 
رهو 125 حصة اآتل عية من أصل 

1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) عبد 

11  آيبر  بت ريخ  صب ن  الرحل ن 

.2122

ا1ت  عزالد1ن   (8) السيد  تفويت 
من  اآتل عية  حصة   125 رهو 

السيد  لف ئد8  حصة   1.111 أصل 

11  آيبر  بت ريخ  املهدي صب ن   (8)

.2122

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

5)  آيبر  االبتدائية بليدلت بت ريخ 

2122 تحت رقم 294.

592I

رمزي لالستش رات

STE REGENS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

رمزي لالستش رات

ش رع 24 نونبر عل ر8 حلدي ولد 

الرشيد الط بق رقم 11 شقة رقم 11 

العيون ، 71111، العيون املغرب

 STE REGENS CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
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وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع أم 
السعد 48 الط بق الث لت رقم 11 
العيون - 71111 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.141 7
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 6)  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 STE REGENS ذات الشريك الوحيد
رأسل له   مبلغ   CONSULTING
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
 48 السعد  أم  ش رع  اإلآتل عي 
 - العيون   11 رقم  الث لت  الط بق 
 : ل  نتيجة  املغرب  العيون   71111

توقف نش ط الشركة.
و حد  مقر التصفية ب ش رع أم 
 11 رقم  الث لت  الط بق   48 السعد 

العيون. - 71111 العيون املغرب. 
و عين:

مز ا 8  ريفيير  مييك   السيد(8) 
كلسر و عيوانه(ا) عل ر8 21 شقة 11 
حدائق سوس الحي املحلدي أك  1ر 
 (8) كلصفي  املغرب  أك  1ر   81111

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 642/2122 .
59 I

SUD EST CONSEIL

L›ART MUTUEL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 411 1،
Marrakech maroc

L’ART MUTUEL شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة رقم 
62 الشقة ) عل ر8 البركة املح ميد - 

41161 مراكش املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.11 187

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 11  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
»اق مة رقم 62 الشقة ) عل ر8 البركة 
مراكش املغرب«   41161  - املح ميد 
 514 » ك ن الط بق االر�سي رقم  إلى 
 41161  - املح ميد  الحسنى  عل ر8 

مراكش املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 111 14.
594I

KAISOUM CARS

KAISOUM CARS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

KAISOUM CARS
اوم  حلدان نزاال طريق 6 رقم 

116بني مالل ، 111 2، بني مالل 
املغرب

KAISOUM CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي اوال  
حلدان نزاال طريق 6 رقم 116 بني 

مالل - 111 2 بني مالل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.8629

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
قيسوم صخر   (8) تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   2.511
2.511 حصة لف ئد8 السيد (8) ف  ي 

البرغوثي بت ريخ 9)  آيبر 2122.
صغوري زهير   (8) تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   2.511
2.511 حصة لف ئد8 السيد (8) ف  ي 

البرغوثي بت ريخ 9)  آيبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ببني مالل بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 11 1.

595I

FITICOF

MEDICAL AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

FITICOF

9 ش رع غس ن كيف ني اق مة نبيلة ، 

1111 ، ف س املغرب

MEDICAL AFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : مكتب 

28 الط بق 4 مك تب الصف ء طريق 

صفرو موالي رشيد - 1111  ف س 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.68481

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 28  آيبر 2122 تقرر حل 

ذات  شركة   MEDICAL AFRICA

رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 

مقره   وعيوان  211.111  رهم 

 4 الط بق   28 مكتب  اإلآتل عي 

طريق صفرو موالي  مك تب الصف ء 
ف س املغرب نتيجة    1111  - رشيد 

لعدم اتف ق الشرك ء.

و عين:

السيد(8) نبيل بيجلون و عيوانه(ا) 
69) زنقة حفي ن الشرق وي األ ارسة 

 (8) كلصفي  املغرب  ف س    1111

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

وفي مكتب   2122 28  آيبر  بت ريخ 

طريق  مك تب الصف ء   4 الط بق   28

ف س    1111  - صفرو موالي رشيد 

املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5511/2122.

596I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

BEST AVENIR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Entreprise assisstance*
’*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
61111، oujda maroc

BEST AVENIR شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي شقة 

رقم 7) ط بق 4 125 ش رع محلد 
الخ مس تجزئة بالوي وآد8 - 

61111 وآد8 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 461 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 27 شتيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد BEST AVENIR مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي شقة رقم 7) ط بق 
ش رع محلد الخ مس تجزئة   125  4
- 61111 وآد8 املغرب  بالوي وآد8 

نتيجة ل : مش كل م لية.
شقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
ش رع محلد   125  4 ط بق   (7 رقم 
الخ مس تجزئة بالوي وآد8 - 61111 

وآد8 املغرب. 
و عين:

السيد(8) ليروي كزافييه سيلف ن 
إميل و عيوانه(ا)  1 ش رع ك ر وت�سي 
75119 ب ريس فرنس  75119 ب ريس 

فرنس  كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 1 21.

597I
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سوآيستيو ليكسوس

الرا الخشاني أوطو أيكول
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سوآيستيو ليكسوس
زنقة احلد امليصور الدهبي رقم)) ، 

92111، العرائش املغرب
الرا الخش ني أوطو أ1كول شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
اال ريسية رقم 656 الط بق االول - 

92111 العرائش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 61 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 15  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
ف طلة   (8) السيد  تفويت 
البوجري�سي 1.111 حصة اآتل عية 
لف ئد8  حصة   111.111 أصل  من 
السيد (8) محلد الخش ني بت ريخ 28 

نونبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لعرائش بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 45 1.

598I

فيداك 

MOSSIR VISION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

فيداك 
اك  1ر ش رع عبد الرحيم بوعبيد 
عل ر8 انفالس رقم )) ، 81111، 

اك  1ر املغرب
MOSSIR VISION شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 7 زنقة 
1وسف ابن ت شفين الحي الصي عي 

اك  1ر - 81111 اك  1ر املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.8 67

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 27 شتيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ   MOSSIR VISION
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
ابن  1وسف  زنقة   7 رقم  اإلآتل عي 
 - اك  1ر  الصي عي  الحي  ت شفين 
 : ل  نتيجة  املغرب  اك  1ر   81111

توقف النش ط التج ري للشركة..
رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الحي  ت شفين  ابن  1وسف  زنقة   7
اك  1ر   81111  - اك  1ر  الصي عي 

املغرب. 
و عين:

و  موسير  مصطفى  السيد(8) 
ابن  1وسف  زنقة   7 رقم  عيوانه(ا) 
ت شفين الحي الصي عي اك  1ر 81111 

اك  1ر املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
رقم   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 
الحي  ت شفين  ابن  1وسف  زنقة   7

الصي عي اك  1ر
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119816.
599I

JR COMPTA

 RAMSIS D›OR IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
حل شركة

JR COMPTA
أمل 4 زنقة 28 رقم 67 سيدي 

البرنو�سي الدار البيض ء ، 21611، 
الدار البيض ء املغرب

 RAMSIS D’OR IMPORT
EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 11 عل ر8 
22 زنقة )) الط بق 2 الحي املحلدي 

الدار البيض ء - 21571 الدار 

البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.261845

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2116 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
 RAMSIS D’OR IMPORT EXPORT
11.111,11  رهم  رأسل له   مبلغ 
عل ر8   11 وعيوان مقره  اإلآتل عي 
22 زنقة )) الط بق 2 الحي املحلدي 
الدار البيض ء - 21571 الدار البيض ء 
االفتق ر  أع ق   : ل  نتيجة  املغرب 
الشركة  إ ار8  امل لية  اإلمك ني ت  إلى 

بسالسة.
و حد  مقر التصفية ب 11 عل ر8 
22 زنقة )) الط بق 2 الحي املحلدي 

21571 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

ع صم  السيد  أسعد  السيد(8) 
الحلوجي و عيوانه(ا) ميت بدر حالو8 
 (8) كلصفي  مصر  صللو    21611

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
 11  : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 
الحي   2 الط بق   (( زنقة   22 عل ر8 

املحلدي الدار البيض ء
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
رقم  تحت   19/11/2116

.1161596 
611I

MOYA CONSEIL SARL

 ART DECO CUISINE
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MOYA CONSEIL SARL
 AVENUE TARIK IBN ZEYAD

 N°9  - 2°ETAGE N°  DRISSIA ،
91111، TANGER MAROC

 ART DECO CUISINE

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 29 ش رع 
علر ابن الع ص الط بق   رقم 26 - 

91111 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.111 99

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 ART DECO الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   CUISINE SOLUTIONS
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  
ش رع علر ابن   29 مقره  اإلآتل عي 
 91111  -  26 رقم  الع ص الط بق   
قبل  حل   : ل  نتيجة  املغرب  طيجة 

االوان.
و حد  مقر التصفية ب 29 ش رع 
علر ابن الع ص الط بق   رقم 26 - 

91111 طيجة املغرب. 
و عين:

و  املوفوق  مرا   السيد(8) 
رقم   26 حي بيكيران زنقة  عيوانه(ا) 
6 91181 طيجة املغرب كلصفي (8) 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 29 ش رع 
 26 رقم  علر ابن الع ص الط بق   

طيجة
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 5575).
611I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE TAHA CO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األربع ء الغرب ، 11 14، 

سوق األربع ء الغرب املغرب
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STE TAHA CO شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
النهضة رقم 27 - 11 14 سوق 

األربع ء الغرب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.25927

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 27  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 STE TAHA الوحيد  الشريك  ذات 
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ   CO
ش رع  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
سوق   14 11  -  27 رقم  النهضة 
األربع ء الغرب املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق األهداف املرسومة.
ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
سوق   14 11  -  27 رقم  النهضة 

األربع ء الغرب املغرب. 
و عين:

و  الشي ضمي  عل    السيد(8) 
ش رع 1وسف بن ت شفين  عيوانه(ا) 
الغرب  سوق األربع ء   14 11  7 رقم 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
الغرب  االربع ء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2122 28  آيبر  بت ريخ 

.589/2122

612I

SAFIGEC

ste silya travaux 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES،  1111، FES MAROC
 ste silya travaux شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : شقة   
عل ر8 2 تجزئة اليوسفية املرآة - 

111   ف س املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.64521

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 
شركة ذات   ste silya travaux حل 
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
تجزئة   2 عل ر8  شقة    اإلآتل عي 
ف س     111  - املرآة  اليوسفية 
املغربية نتيجة اللشركة في الخس ءر.

و عين:
السيد(8) هش م ف تحي و عيوانه(ا) 
اليوسفية  تجزئة   2 عل ر8  شقة   
املرآة 1111  ف س املغرب كلصفي 

(8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي شقة     2122 12  آيبر  بت ريخ 
 - املرآة  اليوسفية  تجزئة   2 عل ر8 

111   ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5512/122.

61 I

IB PARTNERS

ALLIANCES HEALTH CARE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IB PARTNERS
 1 إق مة ڤيجي ش رع الكورنيش ، 

21451، الدار البيض ء املغرب
 ALLIANCES HEALTH CARE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 411 ش رع 
الزرقطوني مكتب  1 - 71 21 الدار 

البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 1 417

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   14 املؤرخ في 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 
 ALLIANCES الوحيد  الشريك  ذات 
رأسل له   مبلغ   HEALTH CARE
مقره   وعيوان  11.111  رهم 
الزرقطوني  ش رع   411 اإلآتل عي 
البيض ء  الدار   21 71  - مكتب  1 
املغرب نتيجة ل : التوقف النه ئي عن 

النش ط.
آليلة  التصفية ب  مقر  و حد  
الدار   21451  - رقم  9   8( ش رع   4

البيض ء املغرب. 
و عين:

و  الح في  1 سين  السيد(8) 
رقم   8( ش رع   4 آليلة  عيوانه(ا) 
املغرب  البيض ء  الدار   21451  9 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851992.

614I

AMJ MANAGEMENT

AMEUBLIKA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االر ن اق مة 1 مية 2 الط بق 
االول رقم 1  طيجة ، 91111، 

طيجة املغرب
AMEUBLIKA شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

مولين ش رع رقم 49سيدي إ ريس 
طيجة - 91111طيجة املغرب - 

91111 طيجة املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.115 69

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 14  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
49سيدي  رقم  مولين ش رع  »تجزئة 
إ ريس طيجة - 91111طيجة املغرب 
- 91111 طيجة املغرب« إلى »حي بني 
سعيد زنقة 76 القطعة 921 طيجة - 

91111 طيجة املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261167.
615I

أحلد الفراوي

AMGAR BENKHADRA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أحلد الفراوي
    رب امليتر ص ب 45  صفرو ، 

1111 ، صفرو املغرب
AMGAR BENKHADRA شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي )/96 
تجزئة األحب س حبونة - 1111  

صفرو املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 16 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 AMGAR الوحيد  الشريك  ذات 
رأسل له   مبلغ   BENKHADRA
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
األحب س  تجزئة   (/96 اإلآتل عي 
حبونة - 1111  صفرو املغرب نتيجة 

ل : املي فسة.
 (/96 ب  التصفية  مقر  حد   و 
  1111  - حبونة  األحب س  تجزئة 

صفرو املغرب. 
و عين:

و  بيخضر8  محلد  السيد(8) 
األحب س  تجزئة   (/96 عيوانه(ا) 
املغرب  صفرو    1111 حبونة 

كلصفي (8) للشركة.
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وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  االبتدائية بصفرو بت ريخ 

2122 تحت رقم 421/22.

616I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

MAZZA & FILS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

ش رع الزرقطوني عل ر8 السع  8 
بلوك ب شقة رقم 12 الط بق 5 
وآد8 ، 61111، وآد8 املغرب
MAZZA & FILS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : ظهر 
املحلة تجزئة ح مدي زنقة ب ) رقم 

95 وآد8 - 61111 وآد8 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
. 864 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 نونبر   11 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MAZZA & FILS حل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي ظهر 
) رقم  املحلة تجزئة ح مدي زنقة ب 
املغرب  وآد8   61111  - وآد8   95
نتيجة ليتيجة لزي  8 جس ئر الشركة 

وعجزه  عن
االستلرار......

و عين:
و  م ز8  الرحيم  عبد  السيد(8) 
عيوانه(ا) حي الحكلة زنقة البسلة ) 
رقم    وآد8 61111 وآد8 املغرب 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 29 نونبر 2122 وفي ظهر املحلة 
 95 رقم   ( ب  زنقة  ح مدي  تجزئة 

وآد8 - 61111 وآد8 املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
6)  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2118.
617I

BOUYA CONSULTIN 2

TANGIER FOR EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2   
NO 26، 91111، TANGER maroc
TANGIER FOR EVENTS شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 29 ش رع 
علر إبن الع ص ط بق   رقم 26 - 

91111 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 219 

  1 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.TANGIER FOR EVENTS
التكوين   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

املنهي.
عيوان املقر االآتل عي : 29 ش رع 
 -  26 رقم  علر إبن الع ص ط بق   

91111 طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد8 نوال الفياللي : 111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  الفياللي  نوال  السيد8 
طيجة الب لية فيال 79 تجزئة اليخيل 

الشطر ) 91111 طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الفياللي  نوال  السيد8 
طيجة الب لية فيال 79 تجزئة اليخيل 

الشطر ) 91111 طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   11 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم  6 259.
618I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 SOCIETE GRANDS
 TRAVAUX ROUTIERS

CHOUROUK
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS N°14 ،  1111، FES

ف س
 SOCIETE GRANDS TRAVAUX
ROUTIERS CHOUROUK شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي مك تب 
)-2-  الط بق ) اق مة الزهراء 

عل ر8 49 زنقة الحسيلة اطلس - 
1111  ف س املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.46779

الع م  الجلع  بلقت�سى 
5)  آيبر  في  املؤرخ  اإلستثي ئي 
الشركة  رأسل ل  رفع  تم   2122
»5.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »15.211.111  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »21.211.111  رهم« 
الشركة  مع  1ون  مق صة  إآراء   :

املحد 8 املقدار و املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 7119.

619I

مكتب الحس ب ت ح ل

DAWAJIN LAASILATE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الحس ب ت ح ل

21 ش رع الداجلة الط بق االول قرية 

الجل عة ، 1 214، الدار البيض ء 

املغرب

DAWAJIN LAASILATE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

ركراكة لكورنيش الرقم 2 الط بق 

االول - 21111 البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 644  

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 18  آيبر  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 DAWAJIN الوحيد  الشريك  ذات 

LAASILATE مبلغ رأسل له  111.111 

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

الط بق   2 الرقم  لكورنيش  ركراكة 

املغرب  البيض ء   21111  - االول 

نتيجة ل : ازمة القط ع.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الط بق   2 الرقم  لكورنيش  ركراكة 

االول - 21111 البيض ء املغرب. 

و عين:

السيد(8) ط رق ركيعي و عيوانه(ا) 

املغرب    644   21111   644  

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2 8521.

611I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

AGRI SAKI
إعالن متعد  القرارات

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24111،

Eljadida Maroc

AGRI SAKI »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: 82 

الط بق السفلي تجزئة الصيوبر - 

24111 الجد1د8 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.15815

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 18  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

الس كي  الحسين  السيد  تفويت 

حصة لف ئد8 السيد مب رك   41111

الس كي بقيلة 4111.111  رهم.

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

استق لة الحسين الس كي من ميصب 

مسير للشركة و تعيين مب رك الس كي 

مسيرا وحيدا للشركة.

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

تحويل املقر االآتل عي من 82 الط بق 

السفلي تجزئة الصيوبر الجد1د8 الى 

 7 العل ر8   ( الط بق السفلي الشقة 

حي األمل طريق قييطر8 سال.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

السفلي  الط بق  االآتل عي  املقر 

حي األمل طريق   7 العل ر8   ( الشقة 

قييطر8 سال.

بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

 4111.111 في  محد   الرأسل ل 

حصة   41.111 من  1تكون  و   رهم 

بقيلة 111 رهم لكل حصة للشريك 

الوحيد السيد مب رك الس كي.

على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 

التسيير تعيين مب رك الس كي  م 1لي: 

مسيرا وحيدا للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 29554.

6((I

AGNABER TRANS

AGNABER TRANS
إعالن متعد  القرارات

AGNABER TRANS

145 ش رع محلد الخ مس الط بق 

 Tanger ،91111 ، 28 الرابع شقة

Maroc

AGNABER TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: تجزئة 

السعيد1ة زنقة الجو  قطعة 7  

الط بق 2 رقم 4 طيجة - - طيجة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.7989(

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 17  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

استق لة مسير الشركة و تعيين مسير 

آد1د للشركة

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

الشركة  حصص  مجلوع  تفويت 

ب  غي بر  الواحد  عبد  السيد  من 

111حصة الى السيد8 رقية رقيوش

بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
غي بر  الواحد  عبد  السيد  استق لة 
بصفته مسير الشركة و تعيين السيد 
رقية رقيوش كلسير8 وحيد8 آد1د8 

للشركة
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261541.
612I

NCG EXPERTISE

 PEACOCK LUXURY
SERVICES

إعالن متعد  القرارات

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 11 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROC
 PEACOCK LUXURY SERVICES
»شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: تجزئة 

بلبك ر مجلع الوازيس 128 عل ر8 12 
شقة 8 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.95275

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 6) فبرا1ر 2121

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
تفويت السيدعبد املجيد حريد 511 
حصة   51111 مجلوع  من  حصة 

لف ئد8 السيد8 غزالن بونوار 
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
تغيير الشكل الق نوني لشركة  م 1لي: 
املحد 8  املسؤولية  شركة  ات  من 
املحد 8  املسؤولية  شزكة  ات  الى 

بشريك واحد
على  1يص  الذي  رقم  :  قرار 
م 1لي: تحويل مقر الشركة من شرف 
عل ر8 1 سلين ) شقة رقم 8 الط بق 
مجلع  بلبك ر  تجزئة  الى  مراكش    

 8 شقة   12 عل ر8   128 الوازيس 
مراكش

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
املجيد  عبد  السيد  استق لة  قبول 

حريد 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
املحد 8  املسؤولية  شزكة  ات 

بشريك واحد
بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
بلبك ر  تجزئة  الجد1د  الشركة  مقر 
مجلع الوازيس 128 عل ر8 12 شقة 

8 مراكش
الذي 1يص على   :7 و   6 بيد رقم 
بونوار  غزالن  السيد8  تعيين  م 1لي: 
حصص  بلجلوع  وحيد8  مسير8 

1111 حصة 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
18  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2121 تحت رقم 1476 1.
61 I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

CHAIMPCO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE DE VIMY N°28 BELVEDERE

 ، 21 11، CASABLANCA
MAROC

CHAIMPCO شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  االآتل عي 28 ط بق 
أر�سي زنقة فر ي بلفد1ر - 11 21 

الدار البيض ء املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.195545

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تغيير  املؤرخ في  1  آيبر 2122 
»ت آريقوم  من  الشركة  نش ط 
تعبئة  ومق ول  والتصد1ر  ب الستيرا  
وتغليف« إلى »استيرا  وتوزيع االآهز8 

الطبية ومستحضرات التجليل«.
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85211.

614I

LEADER PRESSE

SOLID GOLD

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتل عي للشركة

LEADER PRESSE

 RUE ABOU ZAID (56

 ADADOUSSI N°9 MAARIF 156

 RUE ABOU ZAID ADADOUSSI

 N°9 MAARIF، 21111،

CASABLANCA MAROC

SOLID GOLD شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي عل ر8 رقم 

2 اق مة كورنيش الط بق االر�سي 

شقة رقم ) زنقة ركراكة بوركون - 

21141 الدارالبيض ء املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.41915 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في  1 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

»عل ر8 رقم 2 اق مة كورنيش الط بق 

ركراكة  زنقة   ( رقم  شقة  االر�سي 

الدارالبيض ء   21141  - بوركون 

املغرب« إلى »طريق مد1ونة كلم 5,)) 

 - بوسكور8  حدو  اوال   لحف 1ة   وار 

27182 الدارالبيض ء املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852152.

6(5I

CABINET RAMI EXPERTISE

FAOUZI QUICK
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau  1 ،  1111،
Fés, Maroc

FAOUZI QUICK شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : محل 

رقم 2 رح ب ف س العل رE 8 ش رع 
عالل ابن عبد اهللا املد1ية الجد1د8 

- 1111  ف س املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.645  

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   FAOUZI QUICK حل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي محل 
ش رع   E العل ر8  رح ب ف س   2 رقم 
عالل ابن عبد اهللا املد1ية الجد1د8 - 
1111  ف س املغرب نتيجة الإلتف ق 
عل حل الشركة مع العلم أنه  الشركة 

لم تبدأ نش طه  بعد.
و عين:

الفوزي  الصلد  عبد  السيد(8) 
زنقة   (( سوسة  ش رع  عيوانه(ا)  و 
الب ني  الزهور 2 1111  ف س املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
محل  وفي   2122 21  آيبر  بت ريخ 
ش رع   E العل ر8  رح ب ف س   2 رقم 
عالل ابن عبد اهللا املد1ية الجد1د8 

- 1111  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5447/122.

6(6I

CABINET RAMI EXPERTISE

LA SOCIETE B.M.B.COF
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau  1 ،  1111،
Fés, Maroc

LA SOCIETE B.M.B.COF شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة رقم 
96 امليطقة الصي عية عين الشقف 

- 1111  ف س املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.6971 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
»211.111  رهم« أي من »411.111 
عن  »611.111  رهم«  إلى   رهم« 
مع  1ون  مق صة  إآراء   : طريق 
الشركة املحد 8 املقدار و املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5476.
6(7I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

PROYAD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 9 111، tetouan

maroc
PROYAD شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئه 

الرب حي و الوالنتي الط بق الرابع رقم 
 1 - 141 9 تطوان املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.21115

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في  1  آيبر 2118 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
الط بق  الوالنتي  و  الرب حي  »تجزئه 
تطوان   9 141  - رقم  1  الرابع 
املغرب« إلى »اق مه زي   رقم 2 الط بق 
 - لو  وا    9 251  -  8 رقم  االر�سي 

تطوان املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
24  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2118 تحت رقم 6184.
6(8I

شركة الحسيلة لالستش رات ش.م.م

 STE ALHOCEIMA
AGRICULTURE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

شركة الحسيلة لالستش رات 
ش.م.م

RUE BEER INNZAREN N 21
 IMZOUREN،  2251، الحسيلة 

املغرب
 STE ALHOCEIMA

AGRICULTURE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي املك ن 
املسمى ابوالي بلوك B عل ر8 5 

شقة 4 ط بق األول ب  س الحسيلة 
الحسيلة 2111  الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 97 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  1  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 ALHOCEIMA AGRICULTURE

.SARL



815 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

-آ مع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
لبيع اليب ت ت والخروب

- مق ول إ ار8 املزرعة.
املك ن   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 5 عل ر8   B بلوك  ابوالي  املسمى 
4 ط بق األول ب  س الحسيلة  شقة 
الحسيلة 2111  الحسيلة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 2122 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 STE ALHOCEIMA الشركة 
 : AGRICULTURE SARL

111  رهم  بقيلة  حصة   1.111
للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  بوزمبو  ميلون  السيد 
حي بوسالمة بني بوعي ش الحسيلة 

2111  الحسيلة املغرب.
عيوانه(ا)  ملدور  احلد  السيد 
موالي مهدي رقم 69 العروي الي ظور 

62111 الي ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بوزمبو  ميلون  السيد 
حي بوسالمة بني بوعي ش الحسيلة 

2111  الحسيلة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  ب لحسيلة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 56)).

6(9I

BHL ADVISORS

COMANER
إعالن متعد  القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 21411، Casablanca
Maroc

COMANER »شركة املس هلة«
وعيوان مقره  االآتل عي: 9)) ، 

ش رع الجيش امللكي ، فض ء صوفي  
، 21211 الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.21 64 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 11  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
بلبلغ  نقًدا  امل ل  رأس  زي  8  م 1لي: 
وستل ئة  مال1ين  عشر8  قدره  اسمي 
وثل نل ئة   

ً
ألف  وثل نين  وثالثة 
)811، 11،68)  رهم.

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
اإل ار8  ملجلس  الصالحي ت  تفويض 
رأس  لزي  8  النه ئي  التيفيذ  لتأكيد 

امل ل املش ر إليه  أعاله.
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

التعد1ل النسبي لليظ م األس �سي ؛
قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
 
ً
ملثال  CAPMEZZANINE III تعيين 
 CDG INVEST GROWTH من قبل 
 Hassan Laaziri السيد  ويلثله    ،

كعضو آد1د بلجلس اال ار8.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
الذي 1يص على م 1لي:  بيد رقم.: 
ومواءمته  األس �سي  اليظ م  تعد1ل 
من  اعتب ًرا  املس هلين  اتف قية  مع 

اكتل ل املشروع االستثل ري.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 4 8521.
621I

BHL ADVISORS

COMANER
إعالن متعد  القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 21411، Casablanca
Maroc

COMANER »شركة املس هلة«
وعيوان مقره  االآتل عي: 9)) ، 

ش رع الجيش امللكي ، فض ء صوفي  
، 21211 الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.21 64 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
اإلقرار ب لتيفيذ النه ئي لزي  8  م 1لي: 
امل ل بلبلغ اسمي قدره عشر8  رأس 
مال1ين وستل ئة وثالثة وثل نين ألف 

وثل نل ئة (811، 11،68)  رهم ؛
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
عضو  وال1ة  تأكيد  جول  م 1لي: 
؛  التيفيذ  حيز  اال ار8  مجلس 
CAPMEZZANINE III ملثلة بشركة 
التي   CDG INVEST GROWTH

1لثله  السيد Hassan Laaziri ؛
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
تأكيد  جول اليظ م األس �سي املعدل 

حيز التيفيذ.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
الذي 1يص على م 1لي:  بيد رقم.: 
على  جول  اإل ار8  مجلس  1ؤكد 
اليظ م األس �سي املعدل للشركة حيز 
وذلك   ، اليوم  من  اعتب ًرا  التيفيذ 
ملراع 8 زي  8 رأس امل ل املذكور أعاله 
ومواءمته مع أحك م اتف قية مس همي 

الشركة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 4 8521.
621I

KAMAR BENOUNA

ICTIDO ش م م
إعالن متعد  القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ،  4

21161، Casablanca MAROC
ICTIDO ش م م »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: تجزئة 
ب ب الخير الطريق 1177 التجزئة 

رقم )) ليس سفة - 21281 
الدارالبيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.81845

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 28 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
قرر الجلع الع م تعيين السيد 1 سين 
ح مل  مغربية  الجنسية  الصدق 

 BE84167 كلسيير للشركة 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 1: الذي 1يص على م 1لي: 

1
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 17 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  4 849.
622I

KAMAR BENOUNA

 MINDSHARE MOROCCO
ش م م دات مساهم وحيد

إعالن متعد  القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ،  4

21161، Casablanca MAROC
MINDSHARE MOROCCO ش م 
م  ات مس هم وحيد »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: 219 

ش رع الزرقطوني و ملتقى ابراهيم 
الرو اني - 1 211 الدارالبيض ء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.((869(

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 12 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
قرر  الوحيد  املس هم  بقرار  م 1لي: 
تعيين كلسيير السيد شربل ابو آوا  
الجنسية لبي نية الك ئن ب بو الدهب 

االم رات العربية 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 1: الذي 1يص على م 1لي: 

1
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 15 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 847868.
62 I

BT CONSEIL

 JA INNOV &
DELEVOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 21111، CASA MAROC

 JA INNOV & DELEVOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي عل ر8 96, 
ش رع بيير ب رون ,الط بق  , املكتب 
رقم 28 - 21111 الدار البيض ء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

565949
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 JA  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

. INNOV & DELEVOPPEMENT
الخبر8   -  : بإ1ج ز  غرض الشركة 
ب لسي رات  الخ صة  الق نونية 

واالستش رات التقيية 
الع مة  السي رات  ميك نيك   -
والش حي ت  املركب ت  أنواع  لجليع 
والدراآ ت الي رية واملدربين وامالت 

الزراعية وآليع املخ طر املتيوعة ؛.
عيوان املقر االآتل عي : عل ر8 96, 
املكتب  ,الط بق  ,  ب رون  بيير  ش رع 
البيض ء  الدار   21111  -  28 رقم 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

: 251 حصة  السيد8 نور8 آل لي 
بقيلة 111  رهم للحصة.

: 511 حصة  السيد أحلد آل لي 
بقيلة 111  رهم للحصة.

حصة   251  : السيد رفيق آل لي 
بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  آل لي  نور8  السيد8 
 84 رقم  ت  لة  ش رع  امليطر)   رب 

21111 الدار البيض ء املغرب.
عيوانه(ا)  آل لي  أحلد  السيد 
 84 رقم  ت  لة  ش رع  امليطر)   رب 

21111 الدار البيض ء املغرب.
عيوانه(ا)  آل لي  رفيق  السيد 
 84  رب بوشنتوف ش رع ت  لة رقم 

21111 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  آل لي  نور8  السيد8 
 84 رقم  ت  لة  ش رع  امليطر)   رب 

21111 الدار البيض ء املغرب 
عيوانه(ا)  آل لي  أحلد  السيد 
 84 رقم  ت  لة  ش رع  امليطر)   رب 

21111 الدار البيض ء املغرب 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
 آيبر 2122 تحت رقم 11851655.
624I

FLASH ECONOMIE

CLINIOUE VILLE VERTE
إعالن متعد  القرارات

CLINIOUE VILLE VERTE
شركة املس هلة

رأسل له  : 111.111. 6  رهم
مقره  االآتل عي: الدار البيض ء 

مصحة املد1ية الخضراء كرين ت ون 
بوسكور8

رقم التقييد في السجل التج ري 
 66157:

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ بت ريخ 21 م ي 2122 تقرر م  

1لي:

الشركة  رأسل ل  رفع   1-
5O.1 1.511  رهم  قدره  بلبلغ 
إلى  111.111. 6  رهم  من  أي 

1.511 1. 11  رهم 
عن طريق إآراء مق صة مع  1ون 

الشركة املحد 8 املقدار و املستحقة
املتراكلة  الخس ئر  -2إلطف ء 
من  الشركة  رأسل ل  تخفيض  تم 
1.511 1. 11  رهم إلى 5.111.111 
 118.1 1.511 بلقدار  أي   رهم 

 رهم 
عد   تخفيض  طريق  عن  وذلك 

األسهم 
تعد1ل موازي و مشروط للفصل 

7 من الق نون األس �سي 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 16 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1وليوز 2122 تحت رقم 9 15 8.
625I

STE BOHLAL FRERES.SARL

 STE D’INGENIERIE شركة
 RESEAU ET TRAVAUX
 D’AMENAGEMENT

PUBLIQUE**SIRTAP** SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

 STE D’INGENIERIE RESEAU ET
 TRAVAUX D’AMENAGEMENT
PUBLIQUE **SIRTAP**. SARL

 N°5 RUE EL MESK AV
 KARAOUIENNE 2EME ETAGE
NARJIS A ،  1111، FES MAROC

 STE D’INGENIERIE شركة
 RESEAU ET TRAVAUX
 D’AMENAGEMENT

 PUBLIQUE**SIRTAP** SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : مقره  
االآتل عي برقم 5 زنقة املسك ش رع 
القرويين الط بق الت ني النرآس أ - 

1111  ف س املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
. 8199

الع م  الجلع  بلقت�سى 

نونبر   11 في  املؤرخ  اإلستثي ئي 
 STE شركة  حل  تقرر   2122
 D’INGENIERIE RESEAU ET
 TRAVAUX D’AMENAGEMENT
 PUBLIQUE**SIRTAP** SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
االآتل عي  مقره   اإلآتل عي  مقره  
زنقة املسك ش رع القرويين   5 برقم 
  1111  - أ  النرآس  الت ني  الط بق 
ف س املغرب نتيجة لعدم التوفيق في 

انج ز املشروع.
و عين:

و  ور ي  عدن ن  السيد(8) 
زنقة املسك ش رع   5 رقم  عيوانه(ا) 
ف س    1111 أ  النرآس  القرويين 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 17 نونبر 2122 وفي رقم 5 زنقة 
 - أ  النرآس  القرويين  ش رع  املسك 

1111  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
17  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5197/2122.
626I

ficotrad sarl

 MOROCCAN SCENTS &
BOTANICALS SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45111،

ouarzazate maroc
 MOROCCAN SCENTS &

BOTANICALS SARL A.U شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 1462 

حي الوحد8 زنقة النزه  - 45111 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
12189
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 1وليوز   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 MOROCCAN SCENTS &

.BOTANICALS SARL A.U

مق ولة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

والطبية  العطرية  اليب ت ت  تج ر8 

م ء  تقطير  مق ولة   - ومستخلص ته  

الور  والزيوت العطرية - التصد1ر و 

االستيرا .

رقم   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 - النزه   زنقة  الوحد8  حي   1462

45111 ورزازات املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : السيد مصطفى سيعلي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مصطفى سيعلي عيوانه(ا) 

ب ب سال  اق مة  عل ر8 ب    6 شقة 

العي 1د8  املحيط  البس تين  تجزئة 

11111 سال املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد8 حسي ء اهيوس عيوانه(ا) 

 45111  2245 رقم  الوحد8  حي 

ورزازات املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بورزازات بت ريخ 29 غشت 

2122 تحت رقم 45 .

627I

ficotrad sarl

DRAVO KECH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45111،

ouarzazate maroc
DRAVO KECH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي سيدي 

 او  - 45111 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

12179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 غشت   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.DRAVO KECH SARL
مق ولة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
مق ولة   - البي ء  أشغ ل  مختلف 

تركيب ميضومة الري ب لتيقيط.
عيوان املقر االآتل عي : حي سيدي 

 او  - 45111 ورزازات املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
حصة   511  : السيد آل ل ا1دي 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 511  : هلول  ا1ت  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  ا1دي  آل ل  السيد 
سع  8  السويهلة  الفالحية  املدرسة 

41121 مراكش املغرب.
السيد محلد ا1ت هلول عيوانه(ا) 
ورزازات   45111  86 حي الحزام رقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  ا1دي  آل ل  السيد 
سع  8  السويهلة  الفالحية  املدرسة 

41121 مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بورزازات بت ريخ 25 غشت 

2122 تحت رقم 6  .
628I

ficotrad sarl

AMSIRAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45111،

ouarzazate maroc
AMSIRAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
سرغين سوق الخليس  ا س - 

45811 تيغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

4111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.AMSIRAR SARL
مق ولة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

مختلف أشغ ل البي ء - التج ر8.
:  وار  االآتل عي  املقر  عيوان 
 - الخليس  ا س  سوق  سرغين 

45811 تيغير املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد8 ف طلة ق �سي :     حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

     : اغالن  السعيد  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

   4  : اغالن  الحسين  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  ق �سي  ف طلة  السيد8 
 45811 بوم لن  ا س  اقبوب  حي 

تيغير املغرب.
عيوانه(ا)  اغالن  السعيد  السيد 
 45811 امكونة  قلعة  سرغين   وار 

تيغير املغرب.
اغالن عيوانه(ا)  الحسين  السيد 
تيغير   45811 امكونة  قلعة  سرغين 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
اغالن عيوانه(ا)  الحسين  السيد 
تيغير   45811 امكونة  قلعة  سرغين 

املغرب
عيوانه(ا)  ق �سي  ف طلة  السيد8 
 45811 بوم لن  ا س  اقبوب  حي 

تيغير املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أكتوبر   17 بت ريخ  بتيغير  االبتدائية 

2122 تحت رقم -.
629I

OCTOPUS CONSULTING

ديدي دزاين
إعالن متعد  القرارات

OCTOPUS CONSULTING
 BD GHANDI RES CHAKIR,,184
 1ER ETAGE 184,BD GHANDI

 RES CHAKIR, 1ER ETAGE،
21211، CASABLANCA MAROC
 1دي  زا1ن »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: 184 ش رع 
غ ندي اق مة ش كر الط بق األول - 

21111 الدار البيض ء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.2  489

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 14 1وليوز 2122
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تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

في  املتلثلة  الشركة  تفويت حصص 

نوال  السيد8  لف ئد8  حصة   6111

بيعي  

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

مريزا  السيد8  املد1ر8  استق لة  ء 

بيفيغيو

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

بيعي  املسير8  نوال  السيد8  تعيين 

الوحيد8 للشركة ألآل غير مسمى

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

تحويل الشكل الق نوني للشركة من 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

على  1يص  الذي   :6 رقم  بيد 

السيد8  :تس هم  مس هل ت  م 1لي: 

بلبلغ  الشركة  هذه  في  بيعي    نوال 

ألف  رهم  م ئة  ست  قدره  نقدي 

)611.111.11  رهم)

بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
األسهم  م ل  رأس  :1بلغ  امل ل  رأس 

 611111.11) ألف  رهم  ستل ئة 

 رهم) ، مقسم إلى ستة آالف (6111) 

 ، للسهم  م ئة  رهم  بقيلة  سهم 

مكتتب ب لك مل وُمفرج عيه للشريك.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

شتيبر 2122 تحت رقم 8766 8.

6 1I

KISSAN CONSULTING 

IMT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

KISSAN CONSULTING

 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،

21111، الدار البيض ء املغرب

IMT SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
بوروضة اعرابة الشرقية أوال  عزوز 
اليواصر، الدار البيض ء -  2722 

الدار البيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.498141

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 نونبر   29 في  املؤرخ 

املص  قة على :
تفويت السيد (8) محلد اال ري�سي 
أصل  من  اآتل عية  حصة   (65
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111
نونبر   29 بت ريخ  ث بت  بوشعيب 

.2122
تفويت السيد (8) محلد اال ري�سي 
أصل  من  اآتل عية  حصة   (65
1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) أ1وب 

مهيب بت ريخ 29 نونبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851725.

6 1I

NEW SILK ROADS TRADING (NSRT( SARL

 NEW SILK ROADS
TRADING (NSRT) SARL

إعالن متعد  القرارات

 NEW SILK ROADS TRADING
(NSRT) SARL

 HAY EL MERS ZAINAB N°  
 RUE 9  ، 91111، TANGER

MAROC
 NEW SILK ROADS TRADING

SARL (NSRT) »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: ، زنقة 
العفو إق مة العيون - 91111 طيجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.116247

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 6) نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

قبول وهب (251) حصة بقيلة 111 

 رهم للحصة الواحد8 التي 1لتلكه  

السيد  ألجيه  جيي  كريم  السيد 

الوطيية  للبط قة  الح مل  علر جيي 

.KB9654 للتعريف رقم

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تحويل املقر االآتل عي الح لي للشركة 

من العيوان الح لي : 27، ش رع العفو 

إلى العيوان  طيجة،   - إق مة العيون 
الجد1د : حي املرس زينب رقم  ، زنقة 

 9 - طيجة

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

 : بإض فة  وذلك  النش ط  توسيع 

للتصد1ر  املوآهة  املالبس  جي طة 

وللسوق املحلي.

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

األس �سي  اليظ م  تحيين  اعتل   

حسب التغيرات الوار 8 أعاله.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

1حد  رأسل ل الشركة في م ئة ألف 

 رهم مقسلة إلى الف حصة بقيلة 

م ئة  رهم للحصة الواحد8 محرر8 

السيد   : الشرك ء  بأسل ء  هي  و  كلي  

محلد جيي (511 حصة) والسيد علر 

جيي (511 حصة)

بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

في  للشركة  االآتل عي  املقر  1حد  

العيوان الت لي حي املرس زينب رقم  ، 
زنقة  9 - طيجة

بيد رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

 : بإض فة  وذلك  النش ط  توسيع 

للتصد1ر  املوآهة  املالبس  جي طة 

والسوق املحلي.

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

األس �سي  اليظ م  تحيين  اعتل   

حسب التغيرات الوار 8 أعاله.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261867.

6 2I

PREMIUM FINANCE

MAITRE DE TABLE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 41111،

MARRAKECH MAROC

MAITRE DE TABLE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 5 عل ر8 

مجدلي ش رع موالي رشيد آيليز - 

41111 مراكش املغرب..

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.8(59(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 

ذات  شركة   MAITRE DE TABLE

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

 5 اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 

رشيد  موالي  ش رع  مجدلي  عل ر8 

املغرب.  مراكش   41111  - آيليز 

نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:

السيد(8) هش م م م   و عيوانه(ا) 

 41111  258 رقم   ( عب    سيدي 

مراكش املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

عل ر8   5 وفي   2122 نونبر   28 بت ريخ 

 - آيليز  رشيد  موالي  ش رع  مجدلي 

41111 مراكش املغرب..

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 172 14.

6  I
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STE ANGLE DE GESTION SARL

LCD DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
ش رع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسل ني رقم 6 اق مة ب ريس- أ 
تطوان ، 111 9، تطوان املغرب
LCD DU NORD شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي فم 
العليق ش رع ابن رشد رقم2 مضيق 

- 211 9 نطوان مغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.29151

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 18  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
الحسن ش عر   (8) تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   511
1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) رض  
18  آيبر  بت ريخ  الق سمي  البق لي 

.2122
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم   25.
6 4I

FIDUCIAIRE ANNASSIHA

DOMAINE EL BSSITA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

FIDUCIAIRE ANNASSIHA
 IMM ZERKDI ET
 AMZIL, AVENUE

 ALMOUQUAOUAMA,Q-I,
 AGADIR ، 81141، AGADIR

MAROC
DOMAINE EL BSSITA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم ب 

46 الحي الصي عي ت سيال ، الدشير8 
الجه  1ة، إنزك ن - 81651 إنزك ن 

املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.22 11
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
»2.111.111,11  رهم«  قدره 
إلى  »1.111.111  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »111.111,11.   رهم« 
الشركة  مع  1ون  مق صة  إآراء   :

املحد 8 املقدار و املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2566/2122.
6 5I

FLASH ECONOMIE

BLACK BADGE INVEST
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

BLACK BADGE INVEST
 شركة ذات األسهم املبسطة
 رأسل له  : 11.111   رهم

 مقره  اإلآتل عي: ش رع مسير8 زنقة 
16 أكتوبر رقم 6 الط بق   شقة   - 

الدار البيض ء املغرب
رقم التقييد في السجل التج ري : 

566.48 
التعريف الضريبي:118 52 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 
األسهم  ذات  لشركة  األس �سي 

املبسطة ب ملليزات الت لية
شكل الشركة : شركة ذات األسهم 

املبسطة
 BLACK BADGE INVEST
عيد  متبوعة  الشركة  :تسلية 

اإلقتض ء بلختصر تسليته 
عللي ت   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
أو  العق ري  والتطوير  االستثل ر 

االستحواذ عليه  أو تأآيره  أو
بيع األصول العق رية واملش ركة في 

رأس امل ل
مسير8  ش رع  اإلآتل عي:  مقره    
زنقة 16 أكتوبر رقم 6 الط بق   شقة 

  - الدار البيض ء املغرب

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 99 سية

  11.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم

  1 1ي 1ر الى   ( :من  السية امل لية 
 آيبر

قب ج  محلد  السيد  الشرك ء: 
مسكين  بني  زنقة   (8 في  الق طن 

السوي�سي الرب ط
السيد امين علورالق طن في رقم 
الدار  ك ليفورني   برا 8  تجزئة   14

البيض ء 
الرئيس السيد محلد قب ج

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 
6 6I

FUTURE CONSEIL

STE BINAYATE BERRECHID
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة 1وسف بن ت شفين الط بق 

األول ، 26111، برشيد املغرب
 STE BINAYATE BERRECHID
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي  1 ش رع 
محلد V تجزئة اليسر الط بق الث لث 

يس را - 26111 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

17489
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 5)  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.BINAYATE BERRECHID
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
املب ني  آليع  وبيع  وتشييد  عق ري 
التج رية  أو  السكيية  لالستخدام ت 

أو الصي عية أو املهيية، وشراء املب ني 
وبيعه  وإ ارته .

وشراء  للبي ء،  املجهز8  البقع  بيع 
وغير  املبنية  العق رات  آليع  وبيع 

املبنية..
عيوان املقر االآتل عي :  1 ش رع 
محلد V تجزئة اليسر الط بق الث لث 

يس را - 26111 برشيد املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد حلز8 الحلوي : 251 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 251  : بوعسري  املهدي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد عبد الرحل ن بزاوي : 251 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 251 : السيد عبد الكبير بومليكي 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  الحلوي  حلز8  السيد 
 26111  2 تجزئة سيدي لحسن   (8

برشيد املغرب.
السيد املهدي بوعسري عيوانه(ا) 
 26111 الري ض  حي  املي ر  زنقة   8(

برشيد املغرب.
بزاوي  الرحل ن  عبد  السيد 
 25111 بدر  تجزئة   (( عيوانه(ا) 

جريبكة املغرب.
بومليكي  الكبير  عبد  السيد 
 19 الرقم  كوتير  تجزئة  عيوانه(ا) 

الدرو8 26111 برشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الحلوي  حلز8  السيد 
 26111  2 تجزئة سيدي لحسن   (8

برشيد املغرب
السيد املهدي بوعسري عيوانه(ا) 
 26111 الري ض  حي  املي ر  زنقة   8(

برشيد املغرب
بزاوي  الرحل ن  عبد  السيد 
 25111 بدر  تجزئة   (( عيوانه(ا) 

جريبكة املغرب
بومليكي  الكبير  عبد  السيد 
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 19 الرقم  كوتير  تجزئة  عيوانه(ا) 
الدرو8 26111 برشيد املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم  141.

6 7I

ficotrad sarl

 SATOURN PRODUCTION
AND SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تغيير تسلية الشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45111،

ouarzazate maroc
 SATOURN PRODUCTION

AND SERVICES SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  االآتل عي رقم 7 8 
حي ا1ت كضيف - 45111 ورزازات 

املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
6615

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تغيير  6)  آيبر 2122  املؤرخ في 
 SATOURN« من  الشركة  تسلية 
 PRODUCTION AND
 HAMSA« إلى   »SERVICES SARL

.»PRODUCTION SARL
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بورزازات بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 514.

6 8I

Fiduciaire FICOTRAV

 SARL) شركة بن قاسم خيي 
( KHAYI BENKACEM STE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 28 
 ERFOUD TEL: 15 5576458

 /167 417911، 52211،
ERFOUD MAROC

 SARL) شركة بن ق سم جيي 
KHAYI BENKACEM STE ) شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي طريق 
الريص ني مبوهو آل عة عرب 

الصب ح زيز صيدوق البر1د  6 أرفو  
- 52211 أرفو  املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.147 5
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  2  آيبر 2122 تم تعيين 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

ق سمي اسل عيل كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 
 آيبر 2122 تحت رقم 1117/2122.
6 9I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

ECO CLEAN ORIENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM BARHDADI 4EME ETG
NR19، 6 151، وآد8 املغرب

ECO CLEAN ORIENTAL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : مجلع 
االنبع ث تقسيم رقم 48 - 151 6 

Ahfir املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.755 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 أكتوبر   (( في  املؤرخ 
 ECO CLEAN ORIENTAL حل 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
االنبع ث  مجلع  اإلآتل عي  مقره  
 Ahfir  6 151  -  48 رقم  تقسيم 
الشركة عن  للتوقف  نتيجة  املغرب 

مل رسة نش طه .

و عين:

و  الي صري  محلد  السيد(8) 

عيوانه(ا)  وار سيدي ميصور اوال  
املغرب  زا1و   62911 زا1و  ستوت 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

وفي مجلع   2122 أكتوبر   (( بت ريخ 

 6 151  -  48 االنبع ث تقسيم رقم 

Ahfir املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   28 بت ريخ  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 628/2122.

641I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

مداح كار
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM BARHDADI 4EME ETG

NR19، 6 151، وآد8 املغرب

مداح ك ر شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 72 ش رع 

 Ahfir 6 151 - محلد 5 احفير

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.5711

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 أكتوبر   (7 في  املؤرخ 

حل مداح ك ر شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

 5 ش رع محلد   72 مقره  اإلآتل عي 

احفير - Ahfir 6 151 املغرب نتيجة 

للضعف رقم املع مالت.

و عين:

السيد(8) محلد مداح و عيوانه(ا) 

 Ahfir 6 151 وارالوال  الب لي اغب ل 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

 72 وفي   2122 أكتوبر   (7 بت ريخ 

 Ahfir 6 151 - ش رع محلد 5 احفير

املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   28 بت ريخ  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1 6.

641I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

 SAOUD PLAC INTERIEUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS

SARL AU

 7 ROUTE DE TETOUAN

 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 5  ETG 4 N ° 8 ، 91111،

TANGER MAROC

 SAOUD PLAC INTERIEUR SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو 8 
ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي طيجة 

الب لية تجزئة البحر املتوسط رقم 

59 1. - 91111 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.6167 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 أكتوبر   (9 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 SAOUD الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   PLAC INTERIEUR SARL AU
وعيوان  41.111  رهم  رأسل له  

الب لية  طيجة  اإلآتل عي  مقره  

 .1 59 رقم  املتوسط  البحر  تجزئة 

 : نتيجة ل  املغرب  طيجة   91111  -

تدهور النش ط التج ري.

طيجة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

رقم  املتوسط  البحر  تجزئة  الب لية 

59 1. - 91111 طيجة املغرب. 
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و عين:
السيد(8) محلد العربي السعو  و 
عيوانه(ا) طيجة الب لية تجزئة البحر 
91111 طيجة  املتوسط رقم 59 1. 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم  1547.
642I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

’’Harfi Plast Maroc ‘’HPM
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

FIDUCIAIRE 2RT SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM
 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN،  1111، FES
MAROC

Harfi Plast Maroc ‘’HPM‘‘ شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 1  ش رع 
22 حي علر بن الخط ب وا  ف س. - 

1191  ف س املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.65(((

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ‘‘Harfi Plast Maroc ‘’HPM
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
حي   22 ش رع    1 اإلآتل عي  مقره  
علر بن الخط ب وا  ف س. - 1191  
وقف آليع   : ف س املغرب نتيجة ل 
اعتب ًرا  للشركة  التج رية  األنشطة 

من 21  يسلبر 2122..
  1 و حد  مقر التصفية ب رقم 
وا   الخط ب  بن  حي علر   22 ش رع 

ف س - 1191  ف س املغرب. 

و عين:

و  املسرور  حليد  السيد(8) 

حي علر بن   22 ش رع    1 عيوانه(ا) 

ف س    1191 ف س.  وا   الخط ب 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  بلحسين  ربيعة  السيد(8) 

حي علر بن   22 ش رع    1 عيوانه(ا) 

ف س    1191 ف س.  وا   الخط ب 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

السيد(8) امين املسرور و عيوانه(ا) 

1  ش رع 22 حي علر بن الخط ب وا  

ف س. 1191  ف س املغرب كلصفي 

(8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : م تعيين 

 ، مصفًي   ح مد  املسرور   / السيد 

سيكون لد1ه آليع   ، ولهذا الغرض 

الع  1ة  وغير  الع  1ة  الصالحي ت 

لتحقيق كل أو آزء من األصول و فع 

مهلته   ستكون  االلتزام ت.  آليع 

الرئيسية:

اإل1ج بية  للقيم  آر   إلنش ء   -

والسلبية للشركة

ن جحة  ج تلة  إلى  الوصول   -

القي م  وحتى  الح لية  للعللي ت 

بعللي ت آد1د8
الضروري  من  أنه  لهم  بدا  إذا 

التيفيذ السليم للعللي ت القد1لة:

- لدفع الد1ون االآتل عية ابتداء 

من تلك التي تضلنه  االمتي زات و

ب لترتيب  العق رية  الرهون 

امليصوص عليه في الق نون ؛

- الشروع في تحقيق األصل ؛

- إذا لزم األمر ، وزع ص في حصيلة 

التصفية على املستفيد1ن.

مقر التصفية ث بت بف س رقم 1  

وا   الخط ب  بن  حي علر   22 ش رع 

ف س.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 69)7.

64 I

الحسين اوتيالت

حسن بوالي
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري 

(األشخ ص الطبيعيون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري

حسن بوالي
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 1  
تم فسخ عقد التسيير   2122 شتيبر 
السيد(8)  طرف  من  املوقع  الحر 
م لك(8)  (بصفته(ا)  بوالي  حسن 
لألصل التج ري) الح مل(8) للبط قة 
 B571285 رقم  للتعريف  الوطيية 
 11 التقسيم  ب لعيوان  الق طن(8) 
قرية  الوحد8  حي   11 الحسنية 
 21811  - املسيك  بن  الجل عة 
والسيد(8)  املغرب  الدارالبيض ء 
الحسين اوتيالت (بصفته(ا) مسير(8) 
حرا (8)) الح مل(8) للبط قة الوطيية 
الق طن(8)   B571285 للتعريف رقم 
 14 الزنقة  الفتح    حي  ب لعيوان 
 21411  - الشق  عين   (68 الرقم 
واملسجل  املغرب  الدارالبيض ء 
ب لسجل التج ري ب ملحكلة التج رية 

ب لدار البيض ء تحت عد  451962.
644I

STE PROMO CHEK - SARL

PROMO CHEK
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

STE QUALIDATE PROMO SARL
47 ش رع 1وسف ابن ت شفين اق مة 
الشهب ء بلوك B2 الط بق الس  س 
الرقم 1 2 طيجة ، 91111، طيجة 

املغرب
PROMO CHEK شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 47 ش رع 
1وسف ابن ت شفين اق مة الشهب ء 
بلوك ب2 الط بق 6 رقم 1 2 طيجة 

- 91111 طيجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.118 29

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 شتيبر   21 في  املؤرخ 

املص  قة على :

امين  احلد   (8) السيد  تفويت 

من  اآتل عية  حصة   111 البق لي 

 (8) حصة لف ئد8 السيد   111 أصل 

شتيبر   21 بت ريخ  بخ ت  االاله  عبد 

.2122

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   (( بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 259194.

645I

SOCIETE IMMOBILIERE OMRI

 SOCIETE IMMOBILIERE
OMRI

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
حل شركة

SOCIETE IMMOBILIERE OMRI

) زنقة وا  ورغة حي األلفة ، 

21221، الدار البيض ء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE OMRI

شركة ذات املسؤولية املحدو 8(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ) زنقة 

وا  ورغة حي األلفة - 21221 الدار 

البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.((6585

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 28  آيبر 2122 تقرر حل 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE IMMOBILIERE OMRI

1.111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
زنقة   ( اإلآتل عي  مقره   وعيوان 

الدار   21221  - وا  ورغة حي األلفة 

التوقف   : املغرب نتيجة ل  البيض ء 

النه ئي للنش ط و تفويت مقر الشركة.
زنقة   ( و حد  مقر التصفية ب 

الدار   21221  - وا  ورغة حي األلفة 

البيض ء املغرب. 

و عين:

و  العلوي  العرب  عز  السيد(8) 
حي  مكون  آبل  زنقة   5 عيوانه(ا) 

السالم 71 21 الدار البيض ء املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
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وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

زنقة   (  : الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

وا  ورغة حي األلفة الدار البيض ء

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851847.

646I

FLASH ECONOMIE

Tian Xing Cloud Morocco
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 TIAN XING CLOUD «

MOROCCO

» SUPPLY CHAIN Ltd

شركة محدو 8 املسؤولية 

ذات شريك وحيد – رأسل له : 

81.111,11  رهم

املقر االآتل عي: 67)، ش رع عبد 

املومن، إق مة اليل مة أ، الط بق )، 

الرقم 2 – الدار البيض ء

الحل املسبق للشركة

-1 بي ء على املحضر، املؤرخ ب لدار 

البيض ء، 1وم: 11  آيبر 2122، قرر 

الشريك الوحيد، لشركة:

 TIAN XING CLOUD«

 MOROCCO SUPPLY CHAIN

م   Ltd« ش م م ذات شريك وحيد، 

1لي:

وفتح  للشركة  املسبق  الحل   •

تصفية و 1ة.

ب لصالحي ت  مصف  تعيين   •

للسيد رضوان بكر،  الواسعة املدى: 

من آنسية مغربية، مز ا  بت ريخ: 21 

لجواز سفر  والح مل  أكتوبر  197 

.BK115169 :رقم

ب لدار  التصفية  مقر  تحد1د   •

ش رع عبد املومن،   ،(67  - البيض ء 

إق مة اليل مة أ، الط بق )، الرقم 2.

لدى  الق نوني  اإل1داع  تم   -  2

التج رية  ب ملحكلة  الضبط،  كت بة 

للدار البيض ء بت ريخ: 2122/12/21، 

تحت رقم: 851441.
من أآل مقتطف وبي ن

املصفي

السيد رضوان بكر

647I

الشتيوي ا ريس

 Sté MAROUAN X DEUX

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

الشتيوي ا ريس

حي املسير8 الخضراء م/أ زنقة/12 

رقم /14 ، 92151، القصر الكبير 

املغرب

Sté MAROUAN X DEUX SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي السالم 

مجلوعة م زنقة 14 رقم 17 مكرر - 

92151 القصر الكبير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(957

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 نونبر   28 في  املؤرخ 

املص  قة على :

ربوح  هش م   (8) السيد  تفويت 

 111 حصة اآتل عية من أصل   51

حصة لف ئد8 السيد (8) أ1وب علوان 

بت ريخ 28 نونبر 2122.

ربوح  حفصة   (8) السيد  تفويت 

 111 حصة اآتل عية من أصل   51

حصة لف ئد8 السيد (8) أ1وب علوان 

بت ريخ 28 نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  الكبير  ب لقصر  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 927.

648I

STE FIACCOF 

STE ABMB
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ،  1181، fes maroc

STE ABMB شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي مكتب 
مط حن اال ريسية اق مة رقم 8 

اق مة  1 ط بق الت ني حي اصيلة بير 
انزران - 1111  ف س املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.6118 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 28  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »111.111.   رهم« 
»111.111.   رهم« إلى »6.111.111 
مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 
مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5516.
649I

SAFIGESTRA مكتب سفي آيسترا لللح سبة

BATI BEN LAHCEN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب سفي آيسترا لللح سبة 
SAFIGESTRA

 N°15 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI ، 46111،

SAFI safi
BATI BEN LAHCEN شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار زاوية 
سيدي احسين املع ش ت اسفي - 

46111 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.((589
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 BATI BEN الوحيد  الشريك  ذات 
 111.111 رأسل له   مبلغ   LAHCEN
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
زاوية سيدي احسين املع ش ت اسفي 
 : ل  نتيجة  املغرب  اسفي   46111  -

فشل الشركة في تحقيق اهدافه .
و حد  مقر التصفية ب  وار زاوية 
 - اسفي  املع ش ت  احسين  سيدي 

46111 اسفي املغرب. 
و عين:

و  لحسن  لفريخ  السيد(8) 
عيوانه(ا)  وار زاوية سيدي احسين 
اسفي   46111 اسفي  املع ش ت 

املفرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 11215.

651I

مكتب االستش رات و الخدم ت

»سيلفر اوطو سيرفيس« » 
» SILVER AUTO SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

مكتب االستش رات و الخدم ت
وك لة بريد املغرب الدارالبيض ء 

املحطة، صيدوق البر1د 9152  ، 
14 21، الدار البيض ء املغرب

 SILVER « »سيلفر اوطو سيرفيس«
AUTO SERVICE « شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 144، زنقة 
محلد سليحة، إق مة آوهر8 محلد 

سليحة، الط بق6، الشقة 5 ، - 
21111 الدار البيض ء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

566497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 19  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتض ء بلختصر تسليته  : »سيلفر 

 SILVER AUTO  « سيرفيس«  اوطو 

.» SERVICE

صي نة   -  : غرض الشركة بإ1ج ز 

وإصالح السي رات 

- جدم ت توصيل املركب ت.

 ،144  : االآتل عي  املقر  عيوان 
إق مة آوهر8  زنقة محلد سليحة، 

الشقة  الط بق6،  سليحة،  محلد 

5 ، - 21111 الدار البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد8 ميية جيو�سي : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

 511  : السيد عبد الرزاق بلزرق 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  جيو�سي  ميية  السيد8 
الس كية في رقم 47، زنقة قطيبة ابن 

 21111 بيرجي  حي   ،( ط بق  مسلم، 

الدارالبيض ء املغرب.

بلزرق  الرزاق  عبد  السيد 
 ،56 رقم   ،5( الزنقة  عيوانه(ا) 

االلفة، 21111 الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بلزرق  الرزاق  عبد  السيد 
 ،56 رقم   ،5( الزنقة  عيوانه(ا) 

االلفة، 21111 الدارالبيض ء املغرب

السو�سي  الغفور  عبد  السيد 
زنقة   ،111 رقم  عيوانه(ا)  ميسور 

حي   ،11 شقة   ،4 الط بق  املدارس، 

بيرجي، 21111 الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1 8516.

65(I

مكتب الحلوتي

ALTERNANCE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحلوتي

ش رع الخرطوم رقم )5 ، 62111، 

الي ظور املغرب

ALTERNANCE SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 581 ش رع 

املسير8 الط بق الث ني شقة رقم  1 - 

62111 الي ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

25157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 5)  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ALTERNANCE SERVICE

جدم ت   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

التيظبف

جدم ت األشغ ل املؤقتة

و  التركيب  و  الصي نة  أشغ ل 

ب ملج ل  املتعلقة  املختلفة  األشغ ل 

الصي عي.

 581  : االآتل عي  املقر  عيوان 
ش رع املسير8 الط بق الث ني شقة رقم 

 1 - 62111 الي ظور املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد بوجريص سفي ن : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
سفي ن  بوجريص  السيد 
كنزي  اق مة  األندلس  حي  عيوانه(ا) 
الث ني  الط بق  ز  بلوك   41 عل ر8   2

الشقة س 61111 وآد8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
سفي ن  بوجريص  السيد 
كنزي  اق مة  األندلس  حي  عيوانه(ا) 
الث ني  الط بق  ز  بلوك   41 عل ر8   2

الشقة س 61111 وآد8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 5176.

652I

FIDUCIAIRE ANNASSIHA

 STE AGRICOLE TAFILALET
DATTES

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسل ل الشركة

FIDUCIAIRE ANNASSIHA
 IMM ZERKDI ET
 AMZIL, AVENUE

 ALMOUQUAOUAMA,Q-I,
 AGADIR ، 81141، AGADIR

MAROC
 STE AGRICOLE TAFILALET
DATTES شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم ب 
46 الحي الصي عي ت سيال ، الدشير8 
الجه  1ة، إنزك ن - 81651 إنزك ن 

املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.22129

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

أي  »1.611.111,11  رهم« 

إلى  »411.111,11  رهم«  من 

طريق  عن  »2.111.111,11  رهم« 

الشركة  مع  1ون  مق صة  إآراء   :

املحد 8 املقدار و املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2567/2122.

65 I

الشتيوي ا ريس

 Sté MAROUAN X DEUX
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

الشتيوي ا ريس

حي املسير8 الخضراء م/أ زنقة/12 
رقم /14 ، 92151، القصر الكبير 

املغرب

Sté MAROUAN X DEUX SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي السالم 

مجلوعة م زنقة 14 رقم 17 مكرر - 

92151 القصر الكبير املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(957

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تعيين   2122 نونبر   28 املؤرخ في 

مسير آد1د للشركة السيد(8) علوان 

أ1وب كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  الكبير  ب لقصر  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 927.

654I
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الشتيوي ا ريس

 Sté MAROUAN X DEUX

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

الشتيوي ا ريس

حي املسير8 الخضراء م/أ زنقة/12 
رقم /14 ، 92151، القصر الكبير 

املغرب

Sté MAROUAN X DEUX SARL-

AU شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي السالم 

مجلوعة ب زنقة 48 رقم )) مكرر - 

92151 القصر الكبير املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(957

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 28 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

 48 زنقة  ب  مجلوعة  السالم  »حي 
رقم )) مكرر - 92151 القصر الكبير 

مجلوعة  السالم  »حي  إلى  املغرب« 
 92151  - مكرر   17 رقم   14 م زنقة 

القصر الكبير املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  الكبير  ب لقصر  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 927.

655I

fam consulting

8EME OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 41111، marrakech maroc

8EME OPTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي املحل رقم 

76  وحد8 8 ت ميصورت مراكش - 

41111 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1924

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 8EME  : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.OPTIQUE

غرض الشركة بإ1ج ز : البصري ت.

عيوان املقر االآتل عي : املحل رقم 

 - ت ميصورت مراكش   8 وحد8    76

41111 مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 51.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ازن ك  الزهراء  ف طلة  السيد8 

  76 رقم  حرف     18 عيوانه(ا) 

ت ميصورت مراكش 41111 مراكش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

ازن ك  الزهراء  ف طلة  السيد8 

  76 رقم  حرف     18 عيوانه(ا) 

ت ميصورت مراكش 41111 مراكش 

املغرب 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 1 1429.

656I

STE SOLUTION AUTO LAKHLIFI SARL AU

SOLUTION AUTO LAKHLIFI
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

 STE SOLUTION AUTO
LAKHLIFI SARL AU

 N B411 ET B 412 HAY EL
 ANDALOUS SUD TIFLET ،

15411، TIFLET MAROC
 SOLUTION AUTO LAKHLIFI

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
6) رقم 7) حي الور 8 ) مكي س - 

51151 مكي س املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.142 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 9)  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
 ( الور 8  حي   (7 رقم   (6 »ش رع 
املغرب«  مكي س   51151  - مكي س 
 B411 إلى »حي االندلس الجيوبي رقم
تيفلت   15411  - تيفلت   B412 و 

املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بتيفلت بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 552.
657I

 الي لطيفة

 MOUL PARTMA
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

 الي لطيفة
ملتقى ش رع بئر انزران وش رع 
االهرام اق مة الع صلة مق بل 
عل لة اقليم برك ن ملتقى ش رع 
بئر انزران وش رع االهرام اق مة 

الع صلة مق بل عل لة اقليم برك ن، 
BERKANE ،61 11 املغرب

 MOUL PARTMA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي شقة ا 

تجزئة الب لي علي تجزئة رقم 11 

السعيد1ة برك ن شقة ا تجزئة الب لي 

علي تجزئة رقم 11 السعيد1ة برك ن 

11 61 السغيد1ة برك ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

88  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MOUL :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.PARTMA IMMOBILIER

 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

 PROMOTEUR IMMOBILIER

.IMMEUBLES

شقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 11 رقم  تجزئة  علي  الب لي  تجزئة  ا 

السعيد1ة برك ن شقة ا تجزئة الب لي 

السعيد1ة برك ن  علي تجزئة رقم 11 

11 61 السغيد1ة برك ن املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

مبلغ رأسل ل الشركة: 2.111.111 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 11.111  : 1حي  زركيط  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 11.111  : كل ل  زركيط  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  كل ل  زركيط  السيد 

الداجلة  حي   61 رقم  وآد8  طريق 

برك ن BERKANE 61 11 املغرب.

عيوانه(ا)  1حي  زركيط  السيد 

الداجلة  طريق وآد8 حي   61 الرقم 

برك ن BERKANE 61 11 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عيوانه(ا)  كل ل  زركيط  السيد 
الداجلة  حي   61 رقم  وآد8  طريق 

برك ن BERKANE 61 11 املغرب
عيوانه(ا)  1حي  زركيط  السيد 
الداجلة  طريق وآد8 حي   61 الرقم 

برك ن BERKANE 61 11 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
18  آيبر  بت ريخ  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 662/2122.
658I

fiding sarl

PASADENA ICE بازادينا ايس
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 51111،
MEKNES MAROC

PASADENA ICE ب زا 1ي  ايس 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
زاهية رقم 161 بوفكران - 11 51 

مكي س املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.527 1

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2121 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املص  قة على :
تفويت السيد (8) احلد الحلو�سي 
أصل  من  اآتل عية  حصة   811
كريم   (8) حصة لف ئد8 السيد   911

الحلو�سي بت ريخ 27 أكتوبر 2121.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
1ونيو   27 بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 2425.
659I

GESTION ALJANOUB

SAHARA AQUATIC FOODS
إعالن متعد  القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السع  8 عل ر8 رقم 
2 الط بق الث لث العيون ، 71111، 

العيون املغرب

 SAHARA AQUATIC FOODS
»شركة ذات املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 141 
زنقة تفليت حي الوحد8 2 العيون - 

71111 العيون املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.1 189

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 24  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
لشركة  االآتل عي  النش ط  توسيع 
تج ر8   : االتية  االنشطة  ب ض فة 

السلك.
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
الى  لشركة  االآتل عي  املقر  تحويل 
 X بلوك  رقم  69   : االتي  العيوان 

مد1ية 25 م رس العيون
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

توسيع نش ط الشركة 
بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

تحويل املقر االآتل عي لشركة
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 2122/ 65 .

661I

STE BOHLAL FRERES.SARL

 STE ** شركة انديان فاكتوري
** INDIAN FACTORY

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE INDIAN FACTORY SARL AU
 BUREAU 18 RUE N° 99 2 EME
 ETAGE LOTS JANAT ZITOUNE
 1 BENSOUDA ،  1111، FES

MAROC
 STE ** شركة اند1 ن ف كتوري

INDIAN FACTORY ** شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مكتب رقم 

8 زنقة 99  ب لط بق الث ني تجزئة 

آية الزيتون ) بنسو 8 - 1111  

ف س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

74819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

 STE INDIAN  ** ف كتوري  اند1 ن 

.** FACTORY

: - مستغل  غرض الشركة بإ1ج ز 

مطعم.

- ت آر ب لجللة بق لة.

- ب ئع او وسيط استيرا  وتصد1ر..

مكتب   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الث ني  ب لط بق    99 زنقة   8 رقم 

 - بنسو 8   ( الزيتون  آية  تجزئة 

1111  ف س املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الكريم س ط : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

س ط  الكريم  عبد  السيد 

فرنس    91211 فرنس   عيوانه(ا) 

فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

س ط  الكريم  عبد  السيد 

فرنس    91211 فرنس   عيوانه(ا) 

فرنس 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
17  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5111.
66(I

FIDUCIAIRE GOUMRI

 CONCESSIONNAIRE
GARAGE AIT MAHDI

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
إنش ء فرع ت بع للشركة

FIDUCIAIRE GOUMRI
7  زنقة الوحد8 ، 1 211، 

الدارالبيض ء املغرب
 CONCESSIONNAIRE GARAGE
AIT MAHDI شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 9) 

ش رع ام م الحرمين املع ريف - - 
الدارالبيض ء املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.474859
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 18 1ونيو 2122 تقرر إنش ء 
التسلية  تحت  للشركة  ت بع  فرع 
 CONCESSIONNAIRE GARAGE
ب لعيوان  الك ئن  و   AIT MAHDI
املع ريف  الحرمين  ام م  ش رع   54
املغرب و املسير من  الدارالبيض ء   -  -
طرف السيد(8) ا1ت مهدي السعد1ة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852117.
662I

STE BOHLAL FRERES.SARL

 STE**شركة بوهالل اخوان
** BOUHLAL FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
حل شركة

STE BOUHLAL FRERES SARL
 N°175 AV RAHMA NARJISS -D-
 RTE DE SEFROU ،  1111، FES

MAROC
 STE**شركة بوهالل اجوان

BOUHLAL FRERES ** شركة 
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ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 75) 

ش رع الرحلة النرآس - -طريق 

صفرو - 1111  ف س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.41871

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   17 املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

 STE**اجوان بوهالل  شركة 

مبلغ   **  BOUHLAL FRERES
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

ش رع   (75 رقم  اإلآتل عي  مقره  

 - صفرو  - -طريق  النرآس  الرحلة 

1111  ف س املغرب نتيجة ل : عدم 

التوفيق في انج ز املشروع...

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 - احرازم  سيدي  طريق  الس نية 

1111  ف س املغرب. 

و عين:

بوهالل محلد   السيد(8) 

 و عيوانه(ا) حي الس نية طريق سيدي 

احرازم 1111  ف س املغرب كلصفي 

(8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

العقو   تبليغ  محل  و   املخ بر8 

و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

17  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5198.

66 I

املس وي

MASSABIH SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املس وي

11 عل ر8 غيييو شقة 7) زنقة أبو 

الطيب املتيبي ، 1111 ، ف س 

املغرب

MASSABIH SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار أوال  

حلو آل عة أوال  الطيب ف س - 

1111  ف س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.54577

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 MASSABIH الوحيد  الشريك  ذات 

 11.111 رأسل له   مبلغ   SERVICE

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

أوال  حلو آل عة أوال  الطيب ف س 

 : ل  نتيجة  املغرب  ف س    1111  -

توقف نش ط الشركة.

و حد  مقر التصفية ب  وار أوال  

 - ف س  الطيب  أوال   آل عة  حلو 

1111  ف س املغرب. 

و عين:

بشير  الحليد  عبد  السيد(8) 

العيبر8  تجزئة  عيوانه(ا)  و  البشير 

املغرب  ف س    1111 العلي   زواغة 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 49 5.

664I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

KMGIF
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING

SARL

 IMM. 57 RUE IBN MAJA

 L’HABITAT ،  1111، FES

MAROC

KMGIF شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي مك تب 
املد1ية ش رع محلد الخ مس رقم 47 

- 1111  ف س املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.51 67

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
5)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 رأسل له   مبلغ   KMGIF
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
مك تب املد1ية ش رع محلد الخ مس 
رقم 47 - 1111  ف س املغرب نتيجة 

ل : حل الشركة.
مك تب  التصفية ب  مقر  و حد  
املد1ية ش رع محلد الخ مس رقم 47 

- 1111  ف س املغرب. 
و عين:

و  جوآ   املصطفى  السيد(8) 
 14 زنقة البوعي نية شقة  عيوانه(ا) 
  1111 ا1لوزار  طريق  الط بق   

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
مك تب   : الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
املد1ية ش رع محلد الخ مس رقم 47
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5446/2122.

665I

global compta et conseils

 BOULANGERIE PATISSERIE
MEZIATI

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

global compta et conseils
11,ش رع ابن تومرت الط بق الث ني ، 

91111، طيجة املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE
MEZIATI شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي مدشر 
بدريون اآزن 1ة قطعة 271 - 

91111 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1  499
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 19  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 BOULANGERIE PATISSERIE

.MEZIATI
مخبز8   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

وحلوي ت.
مدشر   : االآتل عي  املقر  عيوان 
بدريون اآزن 1ة قطعة 271 - 91111 

طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد الخ لق املزي تي : 411 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
  11  : املزي تي  حد1فة  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد عبيد8 املزي تي : 11  حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املزي تي  الخ لق  عبد  السيد 
اآزن 1ة  بدريون  مدشر  عيوانه(ا) 

91111 طيجة املغرب.
املزي تي عيوانه(ا)  السيد حد1فة 
مدشر بدريون اآزن 1ة 91111 طيجة 

املغرب.
عيوانه(ا)  املزي تي  عبيد8  السيد 
مدشر بدريون اآزن 1ة 91111 طيجة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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املزي تي  الخ لق  عبد  السيد 

اآزن 1ة  بدريون  مدشر  عيوانه(ا) 

91111 طيجة املغرب

املزي تي عيوانه(ا)  السيد حد1فة 

مدشر بدريون اآزن 1ة 91111 طيجة 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 9 156.

666I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

FANNA CAPITAL فانا كابيتال

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

85) ش رع زرقطوني اق مة 

الزرقطوني الط بق الس  س ، 

21111، الدار البيض ء املغرب

FANNA CAPITAL ف ن  ك بيت ل 

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 1 1 

ش رع انف  إق مة أزور مكتب )) ب - 

21111 الدار البيض ء املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.41921

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تحويل  نونبر 2122   (7 املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

»1 1 ش رع انف  إق مة أزور مكتب )) 

املغرب«  الدار البيض ء   21111  - ب 

إلى »زاوية زنقة ا1ليل برونيه ولويس 

الدار   21111  - برآة  عين  فيري 

البيض ء املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (5 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 5 8515.

667I

ALJAWAHER CASH 

ALJAWAHER CASH
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALJAWAHER CASH
 LOTISSEMENT AL JAWAHIR

 RTE DE BENSOUDA LOT
 NOME AL JAWAHIR   E 69

 MAGASIN 1 FES،  1111، FES
MAROC

ALJAWAHER CASH شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 

الجواهر طريق بنسو 8 اق مة اليوم 
الجواهر   E69 -  1111 ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
7 269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 1ونيو   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ALJAWAHER CASH
تحويل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االموال.
اق مة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الجواهر طريق بنسو 8 اق مة اليوم 
ف س   E69 -  1111 الجواهر   

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111 : السيد عبد الجليل ز ار 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد الجليل ز ار عيوانه(ا) 
رقم 7 زنقة 4 حي املرآة 1111  ف س 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الجليل ز ار عيوانه(ا) 
رقم 7 زنقة 4 حي املرآة 1111  ف س 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
1وليوز   14 بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 4 1 .

668I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TRAVOLA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 4 2، ش رع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25111، جريبكة 
املغرب

TRAVOLA شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : كراج 
211حي 1 سليية) - 25111 جريبكة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.47 7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  2 
مسؤولية  ذات  شركة   TRAVOLA
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  511.111  رهم  رأسل له  
211حي  كراج  اإلآتل عي  مقره  
25111 جريبكة املغرب   - 1 سليية) 

نتيجة لعدم نش ط الشركة.
و عين:

عبد الرحيم لخد1ن و  السيد(8) 
1 سليية)  211حي  كراج  عيوانه(ا) 
25111 جريبكة املغرب كلصفي (8) 

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
كراج  وفي   2122 نونبر  بت ريخ  2 
211حي 1 سليية ) - 25111 جريبكة 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   28 االبتدائية بخريبكة بت ريخ 

2122 تحت رقم )66.
669I

FLASH ECONOMIE

EXPRESS ASCENSEUR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

EXPRESS ASCENSEUR شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 11 زنقة 
الحرية الط بق   رقم 5 - 21111 

الدارالبيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.  4165

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 1ي 1ر  املؤرخ في  1 
محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 
 EXPRESS الوحيد  الشريك  ذات 
رأسل له   مبلغ   ASCENSEUR
مقره   وعيوان  11.111  رهم 
اإلآتل عي 11 زنقة الحرية الط بق   
رقم 5 - 21111 الدارالبيض ء املغرب 
نش ط  اي  وآو   عدم   : ل  نتيجة 

تج ري.
زنقة  و حد  مقر التصفية ب 11 
 21111  -  5 رقم  الط بق    الحرية 

الدارالبيض ء املغرب. 
و عين:

و  الغرابي  أحلد  السيد(8) 
عيوانه(ا) إق مة األمل م س  1 عل ر8 
السفلي  ار  الط بق   12 شقة   41
بوعز8 اليواصر 21221 الدارالبيض ء 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
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وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

م ي 2122 تحت رقم 97)8).

671I

STE FIACCOF 

STE DRAMA FER
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ،  1181، fes maroc
STE DRAMA FER شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 

رقم 67 زنقة   حي سيدي براهيم - 
1111  ف س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4966 
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 26  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 STE DRAMA FER الشريك الوحيد 
مبلغ رأسل له  1.111   رهم وعيوان 
مقره  اإلآتل عي اق مة رقم 67 زنقة 
ف س    1111 -   حي سيدي براهيم 

املغرب نتيجة ل : لعدم تحقيق ربح.
اق مة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 - حي سيدي براهيم  زنقة     67 رقم 

1111  ف س املغرب. 
و عين:

السيد(8) كل ل الدر8 و عيوانه(ا) 
ا1ط لي   بريشي    25121 ا1ط لي  

كلصفي (8) للشركة.
عيوانه(ا)  و  الدر8  بدر  السيد(8) 
ا1ط لي   بريشي    25121 ا1ط لي  

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5488.

67(I

ربيع

SALAYOUB
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

ربيع
حي اوال  الحر�سي الي ظور ، 62111، 

الي ظور املغرب
SALAYOUB شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي 

السع  8 ري ض   عل ر8 7 شقة 4 
املط ر - 62111 الي ظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.(859(
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 1  شتيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات املسؤولية   SALAYOUB
 111.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 
اإلآتل عي حي   رهم وعيوان مقره  
 4 شقة   7 عل ر8  ري ض    السع  8 
املغرب  الي ظور   62111  - املط ر 

نتيجة لنه 1ة نش ط الشركة.
و عين:

شكيب  الد1ن  صالح  السيد(8) 
  27 املسير8 رقم  ش رع  و عيوانه(ا) 
الي ظور   62111 الخ مس  الط بق 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
حي  وفي   2122 شتيبر  بت ريخ  2 
 4 شقة   7 عل ر8  ري ض    السع  8 

املط ر - 62111 الي ظور املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 5182.

672I

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE

 BELHACHMI DE TRAVAUX

DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE

مكتب رقم 7 الط بق الث لث عل ر8 

رقم 7 زنقة عبد الكريم الخط بي 

ف س ، 1111 ، ف س املغرب

 BELHACHMI DE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 842 

بلوك ا 45 عويي ت الحج ج ف س - 

1111  ف س املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.42521

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   19 املؤرخ في 

 BELHACHMI DE TRAVAUX

مسؤولية  ذات  شركة   DIVERS

محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

ا  بلوك   842 رقم  اإلآتل عي  مقره  

  1111 - 45 عويي ت الحج ج ف س 

ف س املغرب نتيجة السب ب م  1ة.

و عين:

و  بله شمي  الد1ن  نور  السيد(8) 

  1111 ف س  نرآس  حي  عيوانه(ا) 

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

نونبر 2122 وفي رقم 842  بت ريخ 19 

 - عويي ت الحج ج ف س   45 بلوك ا 

1111  ف س املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 82 5.

67 I

FINAUDIT

PRESTASOL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 21 11،

CASABLANCA MAROC

PRESTASOL شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 26،طريق 

مرس سلط ن الط بق االول الشقة 

رقم   الدار البيض ء. - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.457595

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2122 نونبر   29 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »11 .1.291  رهم« 

»11 .91 .1  رهم« إلى »2.681.611 

تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1 8521.

674I

ربيع

SALAYOUB
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

ربيع

حي اوال  الحر�سي الي ظور ، 62111، 

الي ظور املغرب

SALAYOUB شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

السع  8 ري ض   عل ر8 7 شقة 4 

املط ر - 62111 الي ظور املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التج ري 
.(859(

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  2 شتيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
SALAYOUB مبلغ رأسل له  11.111 
اإلآتل عي حي   رهم وعيوان مقره  
 4 شقة   7 عل ر8  ري ض    السع  8 
املغرب  الي ظور   62111  - املط ر 

نتيجة ل : نه 1ة نش ط الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 4 شقة   7 عل ر8  ري ض    السع  8 

املط ر - 62111 الي ظور املغرب. 
و عين:

شكيب  الد1ن  صالح  السيد(8) 
  27 املسير8 رقم  ش رع  و عيوانه(ا) 
الي ظور   62111 الخ مس  الط بق 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 5174.
675I

MEXCO

CARALIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

MEXCO
 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN ABDELLAH IMM. C BUR

5 ،  1111، FES MAROC
CARALIA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

29 تجزئة الهواء الجليل, مك تب 
الحقول, شقة 26 , مكتب 6 - 

1111  ف س املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.6 76 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 11 غشت 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
الجليل,  الهواء  تجزئة   29 »رقم 

مكتب   ,  26 شقة  الحقول,  مك تب 
»رقم  إلى  ف س املغرب«    1111  -  6

مك تب  الجليل,  الهواء  تجزئة   29

الحقول, شقة 26 , مكتب 6 - 1111  

ف س املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

شتيبر   (5 بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم  484.

676I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE GFK TRANSPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
حل شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 1  RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

 1111، FES MAROC

 SOCIETE GFK TRANSPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 22 

شقة 7) اق مــة ملـيــ ء ش رع مــصــر 

فـــ س - 1111  فــ س املـغــرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.56749

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

9)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE GFK TRANSPORT

 111.111,11 رأسل له   مبلغ   SARL

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

22 شقة 7) اق مــة ملـيــ ء ش رع مــصــر 

فــ س املـغــرب نتيجة    1111 - فـــ س 

ل : مــش كل اقـتـص  1ـة 

عــدم ا1جـ   شـغـل

مـصـ ريف تـفـوق الدجـل.

 22 و حد  مقر التصفية ب رقم 

مــصــر  ش رع  ملـيــ ء  اق مــة   (7 شقة 

فـــ س - 1111  فــ س املــغــرب. 

و عين:
الـو غـيـري  جــد1ـجــة  السيد(8) 

تجزئـة ام ل بال  ملسفر  و عيوانه(ا) 

فـــ س    1111 فـــ س  ا1ـلـوزار  طـريق 

املـفــرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

: رقم 22  الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

شقة 7) اق مــة ملـيــ ء ش رع مــصــر م ج 

فـــ س

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5499/2122.

677I

LA GESTORIA DEL NORTE SARL

MARKINDE SARL
انفص ل أوإ م ج 

إ م ج الشرك ت

 LA GESTORIA DEL NORTE

SARL

 12RUE MOUSSA IBNO

 NOUSSAIR IMM PORTE 2

 ETAGE N° 6، 91111، TANGER

MAROC

 MARKINDE SARL

وعيوان مقره  اإلآتل عي امليطقة 

 ILOT  1 LOT N°2 - الحر8 كزن 1ة

91111 طيجة املغرب.
رقم التقييد في السجل التج ري 

.24167

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر   2112 1   آيبر  في  املؤرخ 

إ م ج الشرك ت: 
شركة تسليته  أو إسله  التج ري 

و الك ئن   GARSAN SISTEMAS RF

الحر8  امليطقة  ب  اإلآتل عي  مقره  

كزن 1ة 91111 طيجة املغرب

ألسب ب   :  واعي إ م ج الشرك ت 

الق نونية  الهي كل  بتبسيط  تتعلق 

من  أصبح  إ ارته ،فقد  وترشيد 

الضروري إآراء  مج..

أهدافه : اإلنج ز النه ئي لالندم ج.

زي  8 رأس امل ل نتيجة   : شروطه 

التعد1ل  إآراء  عن  فضال   ، لذلك 

املترتب على اليظ م األس �سي.

تعيين و تقد1م األصول و الخصوم 

أو  الض مة  للشرك ت  نقله   املزمع 

الشرك ت الجد1د8 : 

.MARKINDE SARL

أو  الحصص  تسليم  تم  كل  

األسهم ب لكيفية الت لية : 511حصة 

.MARKINDE الى GARSAN من

الحصص أو األسهم  و تم إعط ء 

1   آيبر   : بت ريخ  األرب ح  في  الحق 

2117

امليجز8  العللي ت  صالحية 

أو  املضلومة  الشرك ت  طرف  من 

املح سب تي  امليظور  من  امليفصلة 

ابتداءا من ت ريخ 1   آيبر 2117 و 

املعيية  الشرك ت  حس ب ت  حصرت 

شروط  إلعدا   املستعللة  ب ألمر 

العللية ب لتواريخ الت لية:

 GARSAN SISTEMAS RF شركة 

بت ريخ 1   آيبر 2117

حقوق  تب  ل  نسبة  حد ت  و   

اقت�سى  إن  و   ،111 في  الشركة 

التب  ل  لفرق  املعدل  األمراملبلغ 

1.548.141  رهم

كل  جصص مبلغ 761. 11  رهم 

لعالو8 إ م ج الشرك ت.

ذوي  للشرك ء  املخولة  الحقوق 

الخ صة و لح ملي سيدات  الحقوق 

كل  االقتض ء  عيد  و  األسهم،  غير 

االمتي زات الخ صة : 

1

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بطيجة.بت ريخ  التج رية 

2122 تحت رقم 111467.

678I
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EXPROX SARL AU

L.A.M METAL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
ش رع املغرب العربي عل ر8 الزبيري 
الط بق الث ني عين حرو 8 الرقم 
البر1دي 98 املحلد1ة، 1 286، 

املحلد1ة املغرب
L.A.M METAL شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
املغرب العربي عل ر8 الزبيري الط بق 
الث ني عين حرو 8 الرقم البر1دي 98 

- 1 286 املحلد1ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 2165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 L.A.M  : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.METAL
مق ول   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

إنش ءات معدنية -أعل ل لح م.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
املغرب العربي عل ر8 الزبيري الط بق 
الث ني عين حرو 8 الرقم البر1دي 98 

- 1 286 املحلد1ة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد لكبير مروان : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد لكبير مروان عيوانه(ا)  وار 

لحجر الزنقة 11 عين حرو 8 1 286 

املحلد1ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لكبير مروان عيوانه(ا)  وار 

 286 1 حرو 8  عين   11 زنة  لحجر 

املحلد1ة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2485.

679I

YOUNESS BENMOUSSA

GLOBAL ZERHOUNI
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15411

GLOBAL ZERHOUNI شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي زاوية 

زنقة محلد القري وزنقة انوال 

إق مة املي ر عل ر8 ب املكتب رقم 2 

القييطر8 14111 القييطر8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

6777(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 16  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.GLOBAL ZERHOUNI

غرس أو   : غرض الشركة بإ1ج ز 
الطرق   ، الحدائق   ، صي نة الحدائق 
 / األشغ ل املختلفة أو البي ء   / إلخ   ،

نقل البض ئع.
عيوان املقر االآتل عي : زاوية زنقة 
محلد القري وزنقة انوال إق مة املي ر 
القييطر8   2 رقم  املكتب  ب  عل ر8 

14111 القييطر8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
: 1.111 حصة  السيد ع بد مع   

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ع بد مع   عيوانه(ا) 211 
لعي 1د8  مبروكة  حي  الك ميلي   زنقة 

سال 11111 سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ع بد مع   عيوانه(ا) 211 
لعي 1د8  مبروكة  حي  الك ميلي   زنقة 

سال 11111 سال املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 825 9.

681I

marrakech finance

DAR SOROUR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 41111،

Marrakech maroc
DAR SOROUR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي :  رب 

الجد1د الكبير رقم 7 الزاوية 
العب سية - 41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.86511

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 5)  آيبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   DAR SOROUR حل 
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  11.111  رهم 
 7 اإلآتل عي  رب الجد1د الكبير رقم 
مراكش   41111  - العب سية  الزاوية 
املغرب نتيجة لقرار الشريك بتصفية 

الشركة.
و عين:

السيد(8)  1ري تيري و عيوانه(ا) 
ميزون   94711 آوفر  ش رع   41
الفورت املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي  رب   2122 5)  آيبر  بت ريخ 
الجد1د الكبير رقم 7 الزاوية العب سية 

- 41111 مراكش املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 14216.
68(I

sofoget

MALENATEX
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  7 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc
MALENATEX شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي القييطر8 
276 ش رع محلد ج مس محل رقم 

) - 14111 القييطر8 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.54 25

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 18  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد MALENATEX مبلغ 
وعيوان  211.111  رهم  رأسل له  
 276 القييطر8  اإلآتل عي  مقره  
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 -  ( رقم  ش رع محلد ج مس محل 

 : القييطر8 املغرب نتيجة ل   14111
زي  8 جس ئر الشركة.

و حد  مقر التصفية ب القييطر8 

276 ش رع محلد ج مس محل رقم ) 

- 14111 القييطر8 املغرب. 

و عين:

و  لعرو�سي  حكيم  السيد(8) 

عيوانه(ا) القييطر8 14111 القييطر8 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 756 9.

682I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

OMEGA-TN
إعالن متعد  القرارات

STE EL-ATYQY CONSULTATION

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC

OMEGA-TN »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: مركز 

لالميلونة سوق اربع ء الغرب - - 

سوق اربع ء الغرب املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.27517

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في  1 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :11 رقم  قرار 

الرار8  السيد  حصص  بيع  م 1لي: 

ميصورالب لغ عد ه  511 حصة الى 

السيد العرو�سي الي جي

على  1يص  الذي   :12 رقم  قرار 
م 1لي: تحويل املقر االآتل عي للشركة 
الى العيوان الجد1د  وار  رك و8 بح ر8 

اوال  عي   سوق اربع ء الغرب
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم  1: الذي 1يص على م 1لي: 
شكل الشركة شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
على  1يص  الذي   :15 رقم  بيد 
االآتل عي  وار  املقر  عيوان  م 1لي: 
 رك و8 بح ر8 اوال  عي   سوق اربع ء 

الغرب
على  1يص  الذي   :16 رقم  بيد 
راسل ل الشركة محرر ب سم  م 1لي: 
السيد العرو�سي الي جي بعد  1111 

سهم بقيلة 111 رهم للسهم
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
الغرب  االربع ء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2121 12  آيبر  بت ريخ 

.726
68 I

EL FACHTALI CONSEIL

YASEDO SPA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
ري ض نوال حي سييكو ش رع مز لفة 

عل ر8 ج الط بق 4 الشقة   8 ، 
MARRAKECH ،41111 املغرب

YASEDO SPA شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم  25 
 رب آد1د ب ب  وك لة - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 198 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.YASEDO SPA
عالآ ت   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

التجليل للوآه والجسم.
عيوان املقر االآتل عي : رقم  25 
 41111  - ب ب  وك لة  آد1د   رب 

مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد ملصوبر علي : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  علي  ملصوبر  السيد 
بوعلر  سيدي  لكزا  86)طريق 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  علي  ملصوبر  السيد 
بوعلر  سيدي  لكزا  86)طريق 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142996.
684I

EL FACHTALI CONSEIL

M&I CONSRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
ري ض نوال حي سييكو ش رع مز لفة 

عل ر8 ج الط بق 4 الشقة   8 ، 
MARRAKECH ،41111 املغرب

M&I CONSRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
عالل الف �سي مركب الحبوس 

2 عل ر8 أ الشقة 21 الط بق 5 - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 1929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 27  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 M&I  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CONSRUCTION
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

العق ري.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 2 الحبوس  مركب  الف �سي  عالل 
عل ر8 أ الشقة 21 الط بق 5 - 41111 

مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد عل  الد1ن طراشلي : 11  

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
  11  : بلغريب  سلل ن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد محلد بلغريب : 411 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
طراشلي  عل  الد1ن  السيد 
عل ر8  مراكشية    إق مة  عيوانه(ا) 
 41111 اإلز ه ر   6 رقم  الشقة  ب 

مراكش املغرب.
السيد سلل ن بلغريب عيوانه(ا) 
فيال بلغريب حدائق اليخيل الشل لي 

41111 مراكش املغرب.
عيوانه(ا)  بلغريب  محلد  السيد 
فيال بلغريب حدائق اليخيل الشل لي 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بلغريب  محلد  السيد 
فيال بلغريب حدائق اليخيل الشل لي 

41111 مراكش املغرب
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طراشلي  عل  الد1ن  السيد 

عل ر8  مراكشية    إق مة  عيوانه(ا) 

 41111 اإلز ه ر   6 رقم  الشقة  ب 

مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 2 1429.

685I

AA CONSULTING S.A.R.L

 GREGORI INTERNATIONAL

MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ، ش رع ب ريس الط بق الث ني رقم 

22 ، 21111، الدار البيض ء املغرب

 GREGORI INTERNATIONAL

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 

اليخيل عل رF 8 الط بق األر�سي 

طريق رقم 1129 سيدي معروف - 

21111 الدار البيض ء املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.17514 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 11  آيبر 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

الط بق   F عل ر8  اليخيل  »اق مة 

سيدي   1129 رقم  طريق  األر�سي 

البيض ء  الدار   21111  - معروف 

املغرب« إلى »45، زنقة طيجة الب لية 

عل ر8 اوفشور II الط بق األر�سي رقم 

6 - 9111 طيجة املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

19  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 2661489.

686I

FNMCOMPTA

ABOUDAIF & SES ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL   EME ETAGE N° 17
 TANGER ، 91111، TANGER

MAROC
 ABOUDAIF & SES ASSOCIES

شركة ذات املسؤولية املحدو 8(في 
طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
الحسن االول عل ر8 86 الط بق 2 

شقة رقم 4 - طيجة - 91111 طيجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 4 57
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 ABOUDAIF & SES ASSOCIES
مبلغ رأسل له  11.111  رهم وعيوان 
مقره  اإلآتل عي ش رع الحسن االول 
 -  4 شقة رقم   2 الط بق   86 عل ر8 
طيجة - 91111 طيجة املغرب نتيجة 

ل : ضعف التلويل.
ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 2 الط بق   86 عل ر8  االول  الحسن 
شقة رقم 4 - طيجة - 91111 طيجة 

املغرب. 
و عين:

و  ضيف  ابو  فر وس  السيد(8) 
عيوانه(ا) ش رع الحسن االول عل ر8 
86 الط بق 2 رقم 4 - طيجة 91111 

طيجة املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15549.

687I

ATA SERVICE EQUIPE SARL

PARAMAD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PARAMAD SARL AU
26، محج مرس السلط ن الط بق 

) الشقة رقم   ، 71 21، 
الدارالبيض ء املغرب

PARAMAD SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 26, محج 
مرس السلط ن الط بق ) الشقة 
رقم   - 71 21 الدار البيض ء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.446819

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 PARAMAD SARL الشريك الوحيد 
11.111  رهم  رأسل له   مبلغ   AU
محج   ,26 وعيوان مقره  اإلآتل عي 
مرس السلط ن الط بق ) الشقة رقم 
املغرب  البيض ء  الدار   21 71  -   
واف ق  رؤية  وآو   عدم   : ل  نتيجة 
وعدم  الشركة  ملستقبل  واضحين 

انج ز أي نش ط ميد تأسيسه .
و حد  مقر التصفية ب 26, محج 
مرس السلط ن الط بق ) الشقة رقم 

  - 71 21 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

و  معضيض  محلد  السيد(8) 
مجلوعة  السالمة    حي  عيوانه(ا) 
الدار   21451  14 رقم  ك  بلوك   9
البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  85152.
688I

ATA SERVICE EQUIPE SARL

ATA SERVICE EQUIPE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

ATA SERVICE EQUIPE SARL

212, ش رع عبد املومن, رقم 

5, الط بق االر�سي ، 21142، 

الدارالبيض ء املغرب

 ATA SERVICE EQUIPE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 212, 

ش رع عبد املومن, رقم 5, الط بق 

االر�سي - 21142 الدار البيض ء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 87591

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 

 ATA SERVICE EQUIPE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8 مبلغ 

وعيوان  15.111  رهم  رأسل له  

عبد  ش رع   ,212 اإلآتل عي  مقره  

 - االر�سي  الط بق   ,5 رقم  املومن, 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21142

واضحين  واف ق  رؤية  وآو   لعدم 

أي  انج ز  وعدم  الشركة  ملستقبل 

نش ط ميد ثالث سيوات.

و عين:

و  احرم ن  توفيق  السيد(8) 

  18 عل ر8  الزبير  تجزئة  عيوانه(ا) 

شقة 9 االلفة 21221 الدار البيض ء 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بت ريخ 1  نونبر 2122 وفي 212, ش رع 

عبد املومن, رقم 5, الط بق االر�سي - 

21142 الدار البيض ء املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851525.

689I
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FINICH LOZA فييش لوزا

FINICH LOZA فنيش لوزا
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FINICH LOZA فييش لوزا

21 زنقة أبو عبدهللا ن فع إق مة 

بن علر الط بق الرابع الشقة 11 ، 

21251، الدار البيض ء املغرب

فييش لوزا FINICH LOZA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 21 
زنقة أبو عبدهللا ن فع إق مة بن 

علر الط بق الرابع الشقة 11 

الدارالبيض ء - 21251 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5658(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

فييش   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

. FINICH LOZA لوزا

اإلنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 

العق ري.
زنقة   21  : عيوان املقر االآتل عي 

أبو عبدهللا ن فع إق مة بن علر الط بق 

 - الدارالبيض ء   11 الشقة  الرابع 

21251 الدار البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 51  : عبداله  ي  فييش  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 51  : عبدالحق  زرنيني  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبداله  ي  فييش  السيد 
زنقة   ( معروف  سيدي  عيوانه(ا) 
الدارالبيض ء   21521  68 الرقم   76

املغرب.
السيد زرنيني عبدالحق عيوانه(ا) 
ملك نسة 4 بلوك أ الزنقة ) الرقم 5) 
الدارالبيض ء   21481 الشق  عين 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبداله  ي  فييش  السيد 
زنقة   ( معروف  سيدي  عيوانه(ا) 
الدارالبيض ء   21521  68 الرقم   76

املغرب
السيد زرنيني عبدالحق عيوانه(ا) 
ملك نسة 4 بلوك أ الزنقة ) الرقم 5) 
الدارالبيض ء   21481 الشق  عين 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.
691I

MOUSSAOUI HAJJI

 CASA LOGISTIQUE ET
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 18 N°17 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52211، ERFOUD

MAROC
 CASA LOGISTIQUE ET

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع اللة 
1 قوت و زنقة العرع ر عل ر8 9 إق مة 
Galis شقة 7),الط بق الرابع الدار 
البيض ء - 21111 الدار البيض ء 

املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

54 655
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 م رس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CASA  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 
 LOGISTIQUE ET TRAVAUX

.DIVERS
غرض الشركة بإ1ج ز : - األشغ ل 
 ، البي ء  أعل ل  آليع   ، الع مة 
الهيدسة املدنية ، الهدم ، األس س ت 
 ، االستخراج   ، الحفر  أعل ل   ،

التكسير.
- التطوير العق ري؛

- لوآستيك ؛
لجليع   ، اليقل بجليع أشك له   -
عن  ني بة  واملوا   والسلع  امليتج ت 

الغير ؛
- أعل ل متيوعة وإنش ءات.
- تسويق آليع موا  البي ء.
- استيرا  وتصد1ر أي ميتج.

عيوان املقر االآتل عي : ش رع اللة 
1 قوت و زنقة العرع ر عل ر8 9 إق مة 
الدار  الرابع  7),الط بق  شقة   Galis
البيض ء  الدار   21111  - البيض ء 

املللكة املغربية.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 511.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد8 العزيوي بوشرى : 1.651 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد العزيوي مصطفى : 1.711 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 1.651 : السيد العزيوي عبد هللا 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بوشرى  العزيوي  السيد8 
تجزئة   2 الط بق   118 قم  عيوانه(ا) 
الشقف  عين  طريق   2 الزهور  حي 

1141  ف س املللكة املغربية.
السيد العزيوي عبد هللا عيوانه(ا) 
قم 118 الط بق 2 تجزئة حي الزهور 
ف س    1141 طريق عين الشقف   2

املللكة املغربية.

مصطفى  العزيوي  السيد 
69 حي الجد1د أرفو   رقم  عيوانه(ا) 

52211 أرفو  املللكة املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوشرى  العزيوي  السيد8 
تجزئة   2 الط بق   118 قم  عيوانه(ا) 
الشقف  عين  طريق   2 الزهور  حي 

1141  ف س املللكة املغربية
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

م ي 2122 تحت رقم -.
69(I

msaudit

FIND THE WAY فان دو واي
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

msaudit
 mohamed 5 espace yousra،  55

maroc 2121، الدار البيض ء
ف ن  و واي FIND THE WAY شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي   ش رع 
آ1ت ورير الط بق الث ني - الدار 

البيض ء   ش رع آ1ت ورير الط بق 
الث ني - الدار البيض ء 2121 

البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.29  8 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 11 شتيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   FIND THE WAY ف ن  و واي 
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  
ش رع آ1ت ورير  مقره  اإلآتل عي   
البيض ء    الدار   - الث ني  الط بق 
ش رع آ1ت ورير الط بق الث ني - الدار 
املغرب  البيض ء   2121 البيض ء 

نتيجة ل : اغالق محل.
ش رع  و حد  مقر التصفية ب   
الدار   - الث ني  الط بق  ورير  آ1ت 
البيض ء   2121 املغرب  البيض ء 

املغرب. 
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و عين:

و  سيبور  ميلون  السيد(8) 

البيض ء   2121 البيض ء  عيوانه(ا) 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 19 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 849779.

692I

sofoget

LOCHIR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتل عي للشركة

sofoget

 Kenitra,  7 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc

LOCHIR شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي القييطر8 

زنقة ف و زنقة 65 صي   ) - 14111 

القييطر8 املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 4 1 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في  2 1ونيو 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

65 صي    »القييطر8 زنقة ف و زنقة 

إلى  املغرب«  القييطر8   14111  -  (

»القييطر8 ش رع أحلد شوقي عل ر8 

القييطر8   14111  -  5 مكتب  س 

املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 811 9.

69 I

AA CONSULTING S.A.R.L

ADIMA AEROSPACE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

استلرار نش ط الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، ش رع ب ريس الط بق الث ني رقم 
22 ، 21111، الدار البيض ء املغرب

ADIMA AEROSPACE »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: امليطقة 
الحر8 للتصد1راليواصر رقم 114 و 
115 - 27182 الدار البيض ء املغرب.

»استلرار نش ط الشركة«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.414249
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تقرر م    2122 شتيبر   (5 املؤرخ في 

1لي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   

الخس ئر املسجلة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 848791.
694I

cabinet abda conseil et management

AUTO PARTS ET SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 9 2الط بق االول طريق سيدي 
واصل الحي الصي عي ، 46111، 

اسفي اسفي
 AUTO PARTS ET SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 115 ش رع 
عالل ابن عبد هللا حي الرب ط - 

46111 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1212 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 12  آيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 AUTO PARTS ET الشريك الوحيد 
 111.111 رأسل له   مبلغ   SERVICE
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي 115 
ش رع عالل ابن عبد هللا حي الرب ط 
 : ل  نتيجة  املغرب  اسفي   46111  -

التوقف الدائم لنش ط الشركة.
 115 ب  التصفية  مقر  حد   و 
ش رع عالل ابن عبد هللا حي الرب ط 

- 46111 اسفي املغرب. 
و عين:

السيد(8) عبد الرحيم ملش علي و 
عيوانه(ا) 41 زنقة عزوز حي الكورس 
 (8) كلصفي  املغرب  اسفي   46111

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 
املتعلقة ب لتصفية : 115 ش رع عالل 

ابن عبد هللا حي الرب ط اسفي
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  آيبر  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1154.

695I

AA CONSULTING S.A.R.L

LIJAC MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، ش رع ب ريس الط بق الث ني رقم 
22 ، 21111، الدار البيض ء املغرب

LIJAC MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 81، ش رع 
اللة 1 قوت ( ش رع م رس ي س بق ) - 

21111 الدار البيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.22111

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2122 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 

املص  قة على :

 Serge الشركة  تفويت 
BOUKOBZA

1.111 حصة اآتل عية من أصل 
 IRIKI حصة لف ئد8 الشركة   1.111

AIR SARL بت ريخ 14 أكتوبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 11847141.

696I

BURCICA

SPPA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BURCICA
2 4 زنقة مصطفى املع ني املكتب 

14 الط بق 5 الدار البيض ء ، 
21611، الدار البيض ء املغرب
SPPA شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 59 ش رع 
الزرقطوني الط بق 6 الرقم 8) - 

21151 الدار البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 94419

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 17  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد SPPA مبلغ رأسل له  
مقره   وعيوان  11.111  رهم 
الزرقطوني  ش رع   59 اإلآتل عي 
الدار   21151  -  (8 الرقم   6 الط بق 
توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء 

نش ط الشركة.
و حد  مقر التصفية ب 59 ش رع 
 -  (8 الرقم   6 الط بق  الزرقطوني 

21151 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

 MOHAMMED RAIS السيد(8) 
فيال   ( الليلون  تجزئة  عيوانه(ا)  و 
الدار   21191 الجد1د8  طريق   521
البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.
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وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851716.
697I

AA CONSULTING S.A.R.L

 PARC MONCEAU
PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، ش رع ب ريس الط بق الث ني رقم 
22 ، 21111، الدار البيض ء املغرب

 PARC MONCEAU
PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 7)، س حة 
ش رل نيكول اق مة ب ستور بويلد 
الط بق 7 الرقم 2 - 21111 الدار 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
56 169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 PARC  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.MONCEAU PROMOTION
اإلنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 

العق ري.
 ،(7  : االآتل عي  املقر  عيوان 
ب ستور  اق مة  نيكول  ش رل  س حة 
 21111  -  2 الرقم   7 الط بق  بويلد 

الدار البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 Pascal-Jacques السيد 
 111 حصة بقيلة   AMRAM : 111

 رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 Pascal-Jacques السيد 
ش رع   ،5( عيوانه(ا)   AMRAM
آورج م ندل 6))75 ب ريس فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

 Pascal-Jacques السيد 
ش رع   ،5( عيوانه(ا)   AMRAM

آورج م ندل 6))75 ب ريس فرنس 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية ب لدار البيض ء بت ريخ - تحت 

رقم -.

698I

مستأمية س مي لللح سبة

ESSAHBI IMMOBILIER
إعالن متعد  القرارات

مستأمية س مي لللح سبة
حي ميلونة رقم 55 بلوك 4 الط بق 
األول بني مالل ، 114 2، بني مالل 

املغرب
ESSAHBI IMMOBILIER »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: تجزئة 
العتل نية الحي اال اري الط بق 
الت لت - 111 2 بني مالل املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.12815
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 7) نونبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
عبداله  ي  السبهي  السيد  تفويت 
اصل  من  اآتل عية  حصة   211
السبهي  السيد  لف ئد8  حصة   1111

عبدالرحيم

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

عبداله  ي  السبهي  السيد  تفويت 

اصل  من  اآتل عية  حصة   211

1111 حصة لف ئد8 السبهي محلد

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

عبداله  ي  السبهي  السيد  تفويت 

اصل  من  اآتل عية  حصة   211

1111 حصة لف ئد8 السبهي مصطفى

على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 

تغير الشكل الق نوني للشركة  م 1لي: 

من شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغير 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

ل 1111 حصة لف ئد8 السيد السبهي 

السبهي  السيد  وتفويت  عبدالرحيم 

اآتل عية  حصة   211 عبداله  ي 

لف ئد8  حصة   1111 اصل  من 

السبهي محلد و تفويت السيد السبهي 

اآتل عية  حصة   211 عبداله  ي 

من اصل 1111 حصة لف ئد8 السبهي 

مصطفى 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ببني مالل بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 1298.

699I

مستأمية س مي لللح سبة

SOTDICO.TDC
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

مستأمية س مي لللح سبة

حي ميلونة رقم 55 بلوك 4 الط بق 

األول بني مالل ، 114 2، بني مالل 

املغرب

SOTDICO.TDC شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي محل 

بتجزئة املسير8   ش رع العيون - 

111 2 بني مالل املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(5(5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

9)  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

فرح ت سفي ن كلسير آجر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ببني مالل بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 19 1.

711I

AA CONSULTING S.A.R.L

DAR ROSEBUD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ، ش رع ب ريس الط بق الث ني رقم 

22 ، 21111، الدار البيض ء املغرب

DAR ROSEBUD شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  االآتل عي  وار 

بيك وي آل عة تلصلوحت - 12 42 

مراكش املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(((76(

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في )) م ي 2122 تلت إض فة 

إلى نش ط الشركة  الت لية  األنشطة 

الح لي :

كراء مفروش.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

م ي    1 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 7 58.

711I



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   836

MEH EXPERTISE

DEVDREAM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقب ل جريبكة ،  2512، جريبكة 

املغرب
DEVDREAM شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : موطن 
برقم 66 زنقة موالي اسل عيل - 

25111 جريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.6115

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 
DEVDREAM شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
 66 برقم  موطن  اإلآتل عي  مقره  
 25111  - اسل عيل  موالي  زنقة 
جريبكة املغرب نتيجة ألزمة القط ع.

و عين:
و  ق  1ري  أ1وب علوي  السيد(8) 
عيوانه(ا) 164 زنقة الزاك حي املسير8 
25111 جريبكة املغرب كلصفي (8) 

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
وفي موطن   2122 21  آيبر  بت ريخ 
 - اسل عيل  موالي  زنقة   66 برقم 

25111 جريبكة املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخريبكة بت ريخ 27  آيبر 

2122 تحت رقم 656.
712I

بغطيطي عبد الرحل ن

شركة جنان عين اسردون
شركة املس هلة

رفع رأسل ل الشركة

بغطيطي عبد الرحل ن
276 زنقة بوعبيد السلل ني القد 

س 2 الشطر 12 جريبكة ، 25111، 

جريبكة امللكة املغربية
شركة آي ن عين اسر ون شركة 

املس هلة
وعيوان مقره  اإلآتل عي اوال  

يعيش الطريق الوطيية ف س 8 كلم 
4.5 - 111 2 بني مالل املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2515
الع م  الجلع  بلقت�سى 
نونبر   (( في  املؤرخ  اإلستثي ئي 
الشركة  رأسل ل  رفع  تم   2122
»15.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »2.511.111  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »17.611.111  رهم« 
الشركة  مع  1ون  مق صة  إآراء   :

املحد 8 املقدار و املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 1921.
71 I

ائتل نية االستش رية ندى

هوم لكسري بخفليج
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتل نية االستش رية ندى
 او 1 ت مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب
هوم لكسري بخفليج شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 

اليخلة الدهبية ال ا ط بق 2 شقة 
1  ش رع محلد 6 مراكش. - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 1687

 (8 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

هوم   : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

لكسري بخفليج .

اعل ل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

البي ء ب نواعه .

اق مة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

شقة   2 اليخلة الدهبية ال ا ط بق 

1  ش رع محلد 6 مراكش. - 41111 

مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد رح لي نزار عيوانه(ا) )ليون 

فرنس  69119 ليون فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حلو   سفي ن  س هلي  السيد 

ش رع ت�سى لون فرانس   7 عيوانه(ا) 

69161 لين فرنس 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   14 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 5 1414.

714I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE SELEPHARM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
استدراك جطٍإ

استدراك جطٍإ وقع ب لجريد8 

الرسلية

AL HUDA CONSEIL SARL

)7 ش رع محلد الزرقطوني اق مة 

كوثر الشقة 9 ، 1111 ، ف س 

املغرب

STE SELEPHARM شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

 وعيوان مقره  اإلآتل عي 12 ش رع 
االم م الش طبي - 1111  ف س 

املغرب.
ب لجريد8  وقع  جطٍإ  إستدراك   
 14 بت ريخ   5746 عد   الرسلية 

 آيبر 2122.
الق نوني  اإل1داع  :تم  من  بدال 
 28 ب ملحكلة التج رية بف س بت ريخ 

نونبر 2122 تحت رقم 4916
1قرأ :تم اإل1داع الق نوني ب ملحكلة 
التج رية بف س بت ريخ 28 نونبر 2122 

تحت رقم 4914
الب قي بدون تغيير.

715I

AGC CONSULTING

VERSO CAPITAL ڢرسو كپيتال
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGC CONSULTING
زاوية ش رع موالي 1وسف   ،251
 ،  (( شقة   ،4 الط بق  وبور و، 

21141، الدار البيض ء املغرب
 VERSO 111.111 ڢرسو كپيت ل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 
ابن  ب،  الليلون  عل ر8  األر�سي 
جلدون، حي الحسني - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4117 7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 1ونيو   17 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد ڢرسو كپيت ل 
رأسل له   مبلغ   VERSO 111.111
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
عل ر8  األر�سي  الط بق  اإلآتل عي 
الليلون ب، ابن جلدون، حي الحسني 
- 21111 الدار البيض ء املغرب نتيجة 
ل : غي ب أي نش ط للشركة من ت ريخ 
التأسيس و رغبة الشريك في التخلي 

على مشروعه.
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و حد  مقر التصفية ب الط بق 

ابن  ب،  الليلون  عل ر8  األر�سي 

جلدون، حي الحسني - 21111 الدار 

البيض ء املغرب. 

و عين:

و  كزيز  الصد1ق  السيد(8) 

النسيم  تجزئة  لس سفة  عيوانه(ا) 

الدار   2111  646 رقعم  اسالن 

البيض ء املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

ك مل   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

الصالحي ت

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (7 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1ونيو 2122 تحت رقم 52 828.

716I

ACDEN

اكتو تكنلوجي
إعالن متعد  القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

21 81، CASABLANCA MAROC

اكتو تكيلوجي »شركة املس هلة«

وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 

آبل اوكيلدن -الط بق الرابع 28: 

اكدال - 11191 الرب ط املغرب..

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.71619

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير اسم الشركة إلى » نيلو تكيلوجي 

شركة املس هلة

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تحويل املقر الرئي�سي من ش رع آبل 

اكدال   :28 -الط بق الرابع  اوكيلدن 

 4 شقة  عي �سي  آبل  ش رع   (6 إلى 

11111 أكدال الرب ط

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
تحد1ث ومواءمة اليظ م األس �سي   -
 17-95 الق نون  أحك م  مع  للشركة 
 ،21-15 ب لق نون  واملتلم  املعدل 
 ،21-19 الق نون   ،78-12 الق نون 

الق نون 19-21
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

اسم الشركة نيلو تكيلوجي
بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
6) ش رع آبل عي �سي  املقر الرئي�سي 

شقة 4 11111 أكدال الرب ط
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم  159 1.

717I

مكتب الري ني لللح سبة

 STE RITZ-CABO-BEACH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تحويل املقر االآتل عي للشركة

مكتب الري ني لللح سبة
ش رع محلد  او  رقم1 2 تطوان ، 

141 9، تطوان املغرب
 STE RITZ-CABO-BEACH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي املحل 

التج ري ب لط بق األر�سي من امللك 
املسمى غيثة  -- تجزئة رم ل مرتيل 

- 151 9 مرتيل املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1  51 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 11  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
»املحل التج ري ب لط بق األر�سي من 
تجزئة رم ل  امللك املسمى غيثة  -- 
إلى  املغرب«  مرتيل   9 151  - مرتيل 
ذي  الث ني  الط بق   4 رقم  »الشقة 
 67 55/16 عد   العق ري  الرسم 
امليطقة الصي عية كزن 1ة تجزئة رقم 
469 طيجة - 91111 طيجة املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15661.
718I

fiduciaire elbakkouri sarl au

S-EURO TRANSFERT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العلي  
سيدي معروف ، 21191، الدار 

البيض ء املغرب
 S-EURO TRANSFERT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي محل رقم 
8، عل ر8 رقم 11، زنقة الداجلة - 

51151 مكي س املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.  2  

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 11 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
زنقة   ،11 عل ر8 رقم   ،8 »محل رقم 
املغرب«  مكي س   51151  - الداجلة 
 ،11 محل رقم   ،11 »عل ر8 رقم  إلى 
مكي س   51151  - الداجلة  زنقة 

املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم  481.
719I

CAC CONSEIL SARL

ENTRETIEN MAJIDI
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAC CONSEIL SARL
 1ER ETAGE N19 BLOC G5

 AVENUE HASSAN 1ER CITE
 DAKHLA AGADIR ، 81161،

AGADIR MAROC
ENTRETIEN MAJIDI شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

البويب ت انش  ن اشتوكة ا1ت ب ه  - 
87272 اك  1ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
27577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ENTRETIEN MAJIDI
الصي نة   : غرض الشركة بإ1ج ز 

امليك نيكية.
:  وار  االآتل عي  املقر  عيوان 
البويب ت انش  ن اشتوكة ا1ت ب ه  - 

87272 اك  1ر املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 111  : السيد الشرق وي مجيدي 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مجيدي  الشرق وي  السيد 
 1611 زنقة  السع  8  حي  عيوانه(ا) 
الدشير8   9 رقم   2 الط بق   24 رقم 

انزك ن 61 86 انزك ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
مجيدي  الشرق وي  السيد 
 1611 زنقة  السع  8  حي  عيوانه(ا) 
الدشير8   9 رقم   2 الط بق   24 رقم 

انزك ن 61 86 انزك ن املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
14  آيبر  بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2492.
711I
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fiduciaire elbakkouri sarl au

 MEKNES TRANSFERT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العلي  
سيدي معروف ، 21191، الدار 

البيض ء املغرب
 MEKNES TRANSFERT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي محل رقم 
8، عل ر8 رقم 11، زنقة الداجلة - 

51111 مكي س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
579((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
.MEKNES TRANSFERT SARL AU

تحويل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
األموال

 الخدم ت امل لية وجدم ت القرب
إ ار8 املع مالت اإللكترونية

أ اء الفواتير.......
عيوان املقر االآتل عي : محل رقم 
 - الداجلة  زنقة   ،11 عل ر8 رقم   ،8

51111 مكي س املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : نزهة  مهيد1ة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  نزهة  مهيد1ة  السيد8 
 51111 ع  م  ب  البلد1ة  تجزئة   67

مكي س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  نزهة  مهيد1ة  السيد8 
 51111 ع  م  ب  البلد1ة  تجزئة   67

مكي س املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 4819.

7((I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

LES JARDINS DE SEBOU
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 ش رع سيدي عبد الرحل ن 
الشقة ) ، 21211، الدار البيض ء 

املغرب
LES JARDINS DE SEBOU »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: 8 زنقة 

الدار البيض ء 8 زنقة الدار البيض ء - 
وآد8 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.21129
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 15  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
الشركة  رأسل ل  رفع  م 1لي: 
طريق  عن  بلبلغ.9.111.111  رهم 
إ م ج الرصيد الدائن لألرب ح ليصبح 
11.111.111  رهم. سيتم تخصيص 
وتوزيعه   آد1د8  حصة   91.111
أفريك  شركة  الت لي:  اليحو  على 
ري ليزاسيون 81.111 حصة و السيد 

عالل لعلج 9.111 حصة.
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تعد1ل اليظ م األس �سي .

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 
اليظ م األس �سي الت لية: 

الذي 1يص على   :7 و   6 بيد رقم 
م 1لي: بي ءا على م  سبق، قرر الجلع 
الع م تغيير الفصول 6، 7من اليظ م 

األس �سي.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2179.
712I

Marroun note

مرون نوط
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Marroun note
 AV route tanger hay smihiyine
 nr 26 tetouan ، 9 111، tetouan

maroc
مرون نوط شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي طريق 
طيجة حي السليحيين رقم 26 
تطوان - 111 9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 261 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
مرون   : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

نوط.
إنش ء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

وتجهيز آليع أنواع املب ني والتج ر8.
طريق   : االآتل عي  املقر  عيوان 
طيجة حي السليحيين رقم 26 تطوان 

- 111 9 تطوان املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

مرون  الحفيظ  عبد  السيد 

حي  طيجة  طريق  عيوانه(ا) 

 9 111 تطوان   26 السليحيين رقم 

تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

مرون  الحفيظ  عبد  السيد 

حي  طيجة  طريق  عيوانه(ا) 

 9 111 تطوان   26 السليحيين رقم 

تطوان املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

12  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2464.

71 I

AA CONSULTING S.A.R.L

TC EURO AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ، ش رع ب ريس الط بق الث ني رقم 

22 ، 21111، الدار البيض ء املغرب

TC EURO AFRIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 5)، 

الط بق 2 مزكز االعل ل ط لب 
زاوية ش رع محلد الخ مس و ش رع 

الزرقطوني عل ر8 رقم 6))-8))-

121 و 122 - 41161 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.92555

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تعيين   2122 1ونيو   14 املؤرخ في 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

م آدي فدوى كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
1وليوز   26 التج رية بلراكش بت ريخ 

2122 تحت رقم 8119 1.

714IDILIGOR
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 SOCIETE SH DE
 DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

DILIGOR
 Bureau N°19, 6éme Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue
 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 21111، الدارالبيض ء 
املغرب

 SOCIETE SH DE
 DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 
القدس ش رع 6 رقم 45 الط بق 

السفلي سيدي بيرنو�سي - 21611 
الدارالبيض ء املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.55 79 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 15  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
»حي القدس ش رع 6 رقم 45 الط بق 
 21611  - بيرنو�سي  سيدي  السفلي 
الدارالبيض ء املغرب« إلى » 6 تجزئة 
فر وس الط بق األول مكتب رقم 5) 

- 21251 الدارالبيض ء املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851892.

7(5I

AA CONSULTING S.A.R.L

IMMO 2011
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، ش رع ب ريس الط بق الث ني رقم 
22 ، 21111، الدار البيض ء املغرب

IMMO 2111 شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 59، ش رع 

الزرقطوني الط بق 8 الرقم 24 - 

21561 الدار البيض ء املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 4175

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين  املؤرخ في 14 م رس 2122 

 DEL مسير آد1د للشركة السيد(8) 

NOCE PAOLO كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1وليوز 2122 تحت رقم 2626 8.

7(6I

AA CONSULTING S.A.R.L

IS INDUSTRIE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير آد1د للشركة

AA CONSULTING S.A.R.L

14 ، ش رع ب ريس الط بق الث ني رقم 

22 ، 21111، الدار البيض ء املغرب

IS INDUSTRIE MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 6 ، زنقة 

ف س - 28811 املحلد1ة املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5(77

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 27 1وليوز 2122 تم تعيين 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

كلسير   BLANCHARD Sébastien

وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 12 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

أكتوبر 2122 تحت رقم )99).

7(7I

AA CONSULTING S.A.R.L

IS INDUSTRIE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
استلرار نش ط الشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ، ش رع ب ريس الط بق الث ني رقم 
22 ، 21111، الدار البيض ء املغرب
IS INDUSTRIE MAROC »شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: 6 ، زنقة 
ف س - 28811 املحلد1ة املغرب.

»استلرار نش ط الشركة«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.5(77
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تقرر م    2122 1وليوز   14 املؤرخ في 

1لي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .(

الخس ئر املسجلة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 11 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

غشت 2122 تحت رقم 1511.

7(8I

FOUZMEDIA

M&M TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc
M&M TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 59 ش رع 
موالي عبدالعزيز إق مة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القييطر8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
67521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 M&M :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.TRAVAUX

مقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السلع

بيع املوا  الغذائية.

 59  : االآتل عي  املقر  عيوان 

إق مة  عبدالعزيز  موالي  ش رع 

 14111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القييطر8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مروان بوطويل عيوانه(ا) 

زنقة   11 الشقة   2 اليخيل  إق مة 

ه رون الرشيد م ج 51111 مكي س 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان بوطويل عيوانه(ا) 

زنقة   11 الشقة   2 اليخيل  إق مة 

ه رون الرشيد م ج 51111 مكي س 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 11 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.

7(9I
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FOUZMEDIA

SAY SPEED
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc
SAY SPEED شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 5)ش رع 
سبو املركز التج ري الشوب مكتب 
رقم 4 ط بق 2 - 14111 القييطر8 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.56867

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 27 1وليوز 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
مبلغ   SAY SPEED الوحيد  الشريك 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي 5)ش رع سبو املركز 
4 ط بق  التج ري الشوب مكتب رقم 
2 - 14111 القييطر8 املغرب نتيجة ل 

: الحل املسبق للشركة.
5)ش رع  و حد  مقر التصفية ب 
مكتب  الشوب  التج ري  املركز  سبو 
القييطر8   14111  -  2 ط بق   4 رقم 

املغرب. 
و عين:

و  العلري  سلمى  السيد(8) 
املركز  سبو  5)ش رع  عيوانه(ا) 
4 ط بق  التج ري الشوب مكتب رقم 
14111 القييطر8 املغرب كلصفي   2

(8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (8 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

غشت 2122 تحت رقم 28 92.

721I

FOUZMEDIA

 TIME TO MAKE CHANGE
TEC

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14111، kenitra
maroc

 TIME TO MAKE CHANGE TEC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 5)ش رع 
سبو املركز التج ري الشوب مكتب 
رقم 4 ط بق 2 - 14111 القييطر8 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4 997

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 27  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 TIME TO MAKE الشريك الوحيد 
رأسل له   مبلغ   CHANGE TEC
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
املركز  سبو  5)ش رع  اإلآتل عي 
4 ط بق  التج ري الشوب مكتب رقم 
2 - 14111 القييطر8 املغرب نتيجة ل 

: الحل املسبق للشركة.
5)ش رع  و حد  مقر التصفية ب 
مكتب  الشوب  التج ري  املركز  سبو 
القييطر8   14111  -  2 ط بق   4 رقم 

املغرب. 
و عين:

و  ا غوغ  آل ل  السيد(8) 
املركز  سبو  5)ش رع  عيوانه(ا) 
4 ط بق  التج ري الشوب مكتب رقم 

14111 القييطر8 املغرب كلصفي   2

(8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 18 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

شتيبر 2122 تحت رقم 92528.

721I

N2M CONSEIL-SARL

KYM SNACKS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62111، NADOR

MAROC

KYM SNACKS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

الحسن الث ني رقم 52 -56  
العروي الي ظور - 62111 الي ظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2519 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 KYM  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.SNACKS

تصنيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الخفيفة والفواكه  الوآب ت  وتوزيع 

املجففة

االستيرا  و التصد1ر.

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الحسن الث ني رقم 56 -52  العروي 

الي ظور - 62111 الي ظور املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : 1حي وي  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

491 حصة   : السيد علر املرابط 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 السيد مصطفى 1حي وي عيوانه(ا)
ش رع الحسن الث ني رقم 415 العروي 

62111 الي ضور املغرب.
عيوانه(ا)  املرابط  علر  السيد 
ش رع الزهور رقم 72 العروي 62111 

الي ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
1حي وي  مصطفى  السيد 
رقم  الث ني  الحسن  ش رع  عيوانه(ا) 
415 العروي 62111 الي ضور املغرب
عيوانه(ا)  املرابط  علر  السيد 
ش رع الزهور رقم 72 العروي 62111 

الي ضور املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 5)  آيبر 

2122 تحت رقم 5118.
722I

DILIGOR

Rose Garden Building
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DILIGOR
 Bureau N°19, 6éme Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue
 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 21111، الدارالبيض ء 
املغرب

Rose Garden Building شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي  6 تجزئة 
فر وس الط بق األول مكتب رقم 19 
الدارالبيض ء 21251 الدارالبيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
566585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 15  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Rose  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.Garden Building

الغرض   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخ رج ب ألص لة عن نفسه  وب ليي بة 

عن الغير

التطوير  بعللي ت  القي م   •

وال سيل    ، العق ري بجليع أشك له  

التقسيم والتجزئة والبي ء ليفسه  أو 

بهدف إع  8 بيع أو تأآير آليع املب ني 

األنشطة  أو  لإلسك ن  املخصصة 

التج رية والصي عية.

• املش ركة املب شر8 أو غير املب شر8 

في رأس امل ل في آليع الشرك ت التي 

له  غرض مش به أو مش به ، عن طريق 

إنش ء شركة ، أو املش ركة في تكوينه  ، 

أو في زي  8 رأس م ل الشرك ت الق ئلة 

، أو حتى عن طريق الرع 1ة ، أو شراء 

األوراق امل لية أو حقوق الشرك ت أو 

غير ذلك ؛

التقسيم  جدمة  أعل ل  إتل م   •

ومي ه   ، وال سيل  الصرف الصحي   ،

 ، والطرق   ، واله تف   ، الشرب 

امليخفض  الجهد  ذات  والكهرب ء 

واملتوسط.

البي ء  أعل ل  بجليع  القي م   •

والهيدروليكية  املدنية  والهيدسة 

واألعل ل الفيية.
عق ري  تطوير  شركة  تشغيل   •

بك فة أشك له  وعلى وآه الخصوص 

وكذلك  األرا�سي  وصي نة  تقسيم 

لالستخدام ت  املب ني  تشييد 

السكيية أو التج رية.

• شراء أو بيع أو تشييد أو هدم أو 

إع  8 بي ء أو تقسيم أو تأآير أي أرض 

أو  السكيية  لالستخدام ت  مب ٍن  أو 

التج رية ؛

• حي ز8 أي من امللتلك ت امليقولة 

أو  أو غير امليقولة عن طريق الشراء 

التبرع أو الوصية.

وبي ء  وتصليم  وتطوير  تعزيز   •
العق رية  املش ريع  آليع  وتوسيع 

والتج رية والسي حية.
وإ ار8  وتأآير  وحي ز8  إنش ء   •
األعل ل  لجليع  اإل1ج ر  عقو  
املتعلقة  التج رية واملص نع والورش 

بأحد األنشطة املحد 8 ؛
بيع  أو  تشغيل  أو  حي ز8  أجذ   •
االجتراع  وبراءات  العللي ت  آليع 

املتعلقة بهذه األنشطة.
أو  األعل ل  ملختلف  املق ول   •

البي ء.
• بيع معدات البي ء.

• تأآير امالت واملعدات لألشغ ل 
الع مة.

• استيرا  أو شراء آليع املوا  في 
املوقع بهدف إع  8 بيعه  كل  هي أو 

استخدامه  في نش ط البي ء ؛
• املش ركة املب شر8 أو غير املب شر8 
العللي ت  آليع  في  الشركة  لشركة 
التج رية التي قد تكون مرتبطة بأحد 

األشي ء املذكور8 أعاله.
املع مالت  أعم آليع  وبصور8   •
والصي عية  وامل لية  التج رية 
تتم  التي  امليقولة  وغير  وامليقولة 
لحس ب الشركة الحصري واملتعلقة 
بغرض  مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل 
الشركة والتي من املحتلل أن تعزز 

تطوره ..
عيوان املقر االآتل عي :  6 تجزئة 
فر وس الط بق األول مكتب رقم 19 
الدارالبيض ء   21251 الدارالبيض ء 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 511.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
أرض   : أحلد  الزراري  السيد   -

بقيلة 511.111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  أحلد  الزراري  السيد 
 4 زنقة  اسل عيل  موالي  تجزئة 
 21412 مومن  سيدي    7 رقم 

الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  أحلد  الزراري  السيد 
 4 زنقة  اسل عيل  موالي  تجزئة 
 21412 مومن  سيدي    7 رقم 

الدارالبيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 898)85.

72 I

STE FICOGEMISS

GTDV
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

STE FICOGEMISS
12 الط بق السفلي حي ب م، 251  ، 

ميسور املغرب
GTDV شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار اوال  

سليل ن سدي بوطيب 251   
ميسور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 27
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 14  آيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 رأسل له   مبلغ   GTDV
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
اوال  سليل ن سدي بوطيب 251   
توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  ميسور 

نش ط الشركة.
ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 
اوال  سليل ن سدي بوطيب 251   

ميسور املغرب. 
و عين:

و  الع مري  عبدالحق  السيد(8) 
عيوانه(ا) حي اال اري 251   ميسور 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  الصغير  الع بد1ن  السيد(8) 
الخضراء  املسير8  حي  عيوانه(ا) 
 (8) ميسور املغرب كلصفي     251

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

14  آيبر  بت ريخ  ببومل ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 551.

724I

STE FICOGEMISS

AMT BETON
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FICOGEMISS

12 الط بق السفلي حي ب م، 251  ، 

ميسور املغرب

AMT BETON شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي الزنقة 

فكيك رقم 118حي السالم - 251   

ميسور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.821

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد AMT BETON مبلغ 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

مقره  اإلآتل عي الزنقة فكيك رقم 

ميسور     251  - السالم  118حي 

نش ط  توقيف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

فكيك رقم 118 حي السالم - 251   

ميسور ااملغرب. 

و عين:

و  بوعزيز  احلد  السيد(8) 

9)تجزئة الربيع  1 الزنقة  عيوانه(ا) 

املغرب  ميسور     251 برشيد 

كلصفي (8) للشركة.
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وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  ببومل ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم  55.
725I

 م ن  آليت اند كونسيلتييغ

العيادي كار
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

م ن  آليت اند كونسيلتييغ
9),ش رع آبل هبري ,امزورن ، 

2251 ، الحسيلة املغرب
العي  ي ك ر شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي :  51 
ش رع الدار البيض ء ، امزورن - 

2251  الحسيلة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.242 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 8) 1وليوز 2122 تقرر حل 
مسؤولية  ذات  شركة  ك ر  العي  ي 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
الدار  ش رع  اإلآتل عي  51  مقره  
البيض ء ، امزورن - 2251  الحسيلة 

املغرب نتيجة لحل املبكر للشركة.
و عين:

العي  ي  الد1ن  ص لح  السيد(8) 
زنقة الدار البيض ء  و عيوانه(ا)  51 
املغرب  الحسيلة    2251 امزورن 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 21 نونبر 2122 وفي  51 زنقة 
  2251  - امزورن  البيض ء  الدار 

الحسيلة املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (9 بت ريخ  ب لحسيلة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 48 .
726I

موثق محلد اال ري�سي

 SOCIETE BRILLO CERAME «

»» S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

موثق محلد اال ري�سي

الحي اال اري الوال1ة، ش رع املهدي 

بن بركة، قرب مسجد محلد 

الس  س. تطوان ، 141 9، تطوان 

املغرب

 SOCIETE BRILLO CERAME «

S.A.R.L «« شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي آل عة 

ملب ركيين، طريق جريبكة كللتر5. 1 

- 26111 برشيد املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 2.689

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 21 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

جريبكة  طريق  ملب ركيين،  آل عة   «

كللتر5. 1 - 26111 برشيد املغرب« 

 - البيض ء  الدار  ش رع   ،487« إلى 

111 9 تطوان املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 675 .

727I

FOUZMEDIA

DOHAY
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc

DOHAY شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 59 ش رع 

موالي عبدالعزيز إق مة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القييطر8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

68669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.DOHAY

: مق ول في  غرض الشركة بإ1ج ز 

نقل البض ئع

او  املختلفة  االشغ ل  في  مق ول 

البي ء.

 59  : االآتل عي  املقر  عيوان 

إق مة  عبدالعزيز  موالي  ش رع 

 14111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القييطر8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  الهرمة  1ونس  السيد 

 14111  521 رقم   5 الوف ء  تجزئة 

القييطر8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الهرمة  1ونس  السيد 

 14111  521 رقم   5 الوف ء  تجزئة 

القييطر8 املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لقييطر8 بت ريخ 9) نونبر 

2122 تحت رقم -.

728I

N2M CONSEIL-SARL

MD TRN IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62111، NADOR

MAROC

MD TRN IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

ع ريض - 62111 الي ضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(5575

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 

املص  قة على :

اقروش   ميير   (8) السيد  تفويت 

أصل  من  اآتل عية  حصة   511

 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111

الي س اقروش  بت ريخ 1  نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 5186.

729I

MON COMPTABLE SARL

MAACHI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL

21 زنقة سجلل سة ، 61111، 

وآد8 املغرب

 MAACHI IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ابست ن 

  قطعة إ 6)) الحي الصي عي - 

61111 وآد8 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 91 1
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بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
ابراهيم الهاللي   (8) تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   211
211 حصة لف ئد8 السيد (8) محلد 

مع �سي بت ريخ 26  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2114.

7 1I

MON COMPTABLE SARL

MAACHI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

MON COMPTABLE SARL
21 زنقة سجلل سة ، 61111، 

وآد8 املغرب
 MAACHI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ابست ن 
  قطعة إ 6)) الحي الصي عي - 

61111 وآد8 املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 91 1

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
9)  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

مع �سي محلد كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2114.

7 1I

MON COMPTABLE SARL

MAACHI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل الشكل الق نوني للشركة

MON COMPTABLE SARL
21 زنقة سجلل سة ، 61111، 

وآد8 املغرب
MAACHI IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
و عيوان مقره  االآتل عي ابست ن 
  قطعة إ 6)) الحي الصي عي - 

61111 وآد8.
تحويل الشكل الق نوني للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 91 1

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 9)  آيبر 2122 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2114.
7 2I

CORPOCONSULT SARL

OUSBEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE
 B N°18 BEAUSEJOUR ، 21211،

CASABLANCA MAROC
OUSBEAUTY شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : ش رع 
عبد الكريم الخط بي إق مة آوا  

عل ر8 119 شقة رقم  4 الط بق   - 
41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.976 9
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12  آيبر 2122 تقرر حل 
OUSBEAUTY شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  
الكريم  مقره  اإلآتل عي ش رع عبد 
 119 عل ر8  آوا   إق مة  الخط بي 
 41111  - الط بق    رقم  4  شقة 
لصعوب ت  نتيجة  املغرب  مراكش 

اقتص  1ة.

و عين:
و  بال ي  اوسل ن  السيد(8) 
 (7 شقة  فينيون  ش رع  عيوانه(ا) 
 (8) كلصفي  فرنس   ب ريس   75119

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
ش رع  وفي   2122 12  آيبر  بت ريخ 
آوا   إق مة  الخط بي  الكريم  عبد 
عل ر8 119 شقة رقم  4 الط بق   - 

41111 مراكش املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 111 14.

7  I

AR EXPERTISE

BIN HAIDER OPERATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

AR EXPERTISE
219، تق طع ش رع الزرقطوني 

وش رع إبراهيم الرو اني ، 21111، 
الدار البيض ء املغرب

BIN HAIDER OPERATION شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 2  ،ش رع 
إبراهيم الرو اني ،إق مة الريح ن 

،الط بق5 رقم 21 حي مع ريف الدار 
البيض ء - 21111 الدار البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

566921
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  2  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BIN  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.HAIDER OPERATION
إ ار8   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

وتسيير الشرك ت.

 : االآتل عي  املقر  عيوان 
،إق مة  2  ،ش رع إبراهيم الرو اني 
حي   21 رقم  ،الط بق5  الريح ن 
مع ريف الدار البيض ء - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
حيدر  بن  مجلوعة  الشركة 
ش.ذ.م.م : 1.111 حصة بقيلة 111 

 رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حيدر  بن  مجلوعة  الشركة 
رقم  معرض  عيوانه(ا)  ش.ذ.م.م 
حيدر  بن  علي  علر  محلد  ملك   (
الح رثي -  1ره - القرهو  99247  بي 

اإلم رات.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد علر على بن حيدر 
99247  بي  عيوانه(ا)  بي  الح رثي 

اإلم رات
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851716.

7 4I

أحلد الفراوي

 GALERIE L’ESPOIR ETUDES
NEGOCE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

أحلد الفراوي
    رب امليتر ص ب 45  صفرو ، 

1111 ، صفرو املغرب
 GALERIE L’ESPOIR ETUDES

NEGOCE SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي املجلوعة 

السكيية األصيل طريق املنزل - 
1111  صفرو املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 6  
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 GALERIE الوحيد  الشريك  ذات 
 L’ESPOIR ETUDES NEGOCE
 111.111 مبلغ رأسل له    SERVICES
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
طريق  األصيل  السكيية  املجلوعة 
املنزل - 1111  صفرو املغرب نتيجة 

ل : املي فسة.
و حد  مقر التصفية ب املجلوعة 
 - املنزل  طريق  األصيل  السكيية 

1111  صفرو املغرب. 
و عين:

و  الرا�سي  1ونس  السيد(8) 
ارميلة  آي ن   116/56 عيوانه(ا) 
املغرب  صفرو    1111 مس ي  حي 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  االبتدائية بصفرو بت ريخ 

2122 تحت رقم 422/22.
7 5I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SOTRIKAL SAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC
STE SOTRIKAL SAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : زنقة 
عالل بن عبدهللا رقم 6 كلليلة - 

52111 الرشيد1ة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.8817

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 19  آيبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   STE SOTRIKAL SAR
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  511.111  رهم 
اإلآتل عي زنقة عالل بن عبدهللا رقم 
6 كلليلة - 52111 الرشيد1ة املغرب 

نتيجة الالزمة.
و عين:

السيد(8) محلد ام مي و عيوانه(ا) 
الراشيد1ة 52111 الراشيد1ة املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
زنقة  وفي   2122 19  آيبر  بت ريخ 
 - كلليلة   6 رقم  عبدهللا  بن  عالل 

52111 الراشيد1ة املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم  111.
7 6I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE TOUMOUR OULAD
HMADI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC
 STE TOUMOUR OULAD
HMADI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : قصر 

آد1د بني محلد الريص ني - 52451 
الريص ني املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.1 197

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 17  آيبر  في  املؤرخ 
 STE TOUMOUR OULAD حل 
ذات  شركة   HMADI SARL
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
محلد  بني  آد1د  قصر  اإلآتل عي 

الريص ني - 52451 الريص ني املغرب 

نتيجة الالزمة.

و عين:

العط ر  الصلد  عبد  السيد(8) 

 52111 الراشيد1ة  عيوانه(ا)  و 

 (8) كلصفي  املغرب  الراشيد1ة 

للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

قصر  وفي   2122 17  آيبر  بت ريخ 

آد1د بني محلد الريص ني - 52111 

الراشيد1ة املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1116.

7 7I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE GRAGHRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC

STE GRAGHRO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة )) 
رقم  1 حي الشعب ت موالي سليل ن 

الراشيد1ة - 52111 الراشيد1ة 

املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري -.

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 26  آيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
الشعب ت  حي  رقم  1   (( »زنقة 

 52111  - موالي سليل ن الراشيد1ة 

»الط بق  إلى  املغرب«  الراشيد1ة 

االول ا1ت جليفة الخيك الراشيد1ة 

- 52111 الراشيد1ة املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 29 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1118.

7 8I

N2M CONSEIL-SARL

MC’TACOS

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62111، NADOR

MAROC

MC’TACOS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

الفيض اعراص بني انص ر - 62111 

الي ضور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.17949

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسل له   مبلغ   MC’TACOS

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

بني  اعراص  الفيض  حي  اإلآتل عي 

املغرب  الي ضور   62111  - انص ر 

نتيجة ل : انته ء الغرض من الشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الفيض اعراص بني انص ر - 62111 

الي ضور املغرب. 

و عين:

و  الس لمي  كل ل  السيد(8) 

عيوانه(ا) زنقة ب ريخ  آيييرال 1119 

ب ب 2 مليلية 52111 مليلية اسب ني  

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 5119.

7 9I
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N2M CONSEIL-SARL

MC›TACOS

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62111، NADOR

MAROC

MC’TACOS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : حي 

الفيض اعراص بني انص ر - 62111 

الي ضور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.17949

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 

املسؤولية  شركة ذات   MC’TACOS

 111.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 

اإلآتل عي حي   رهم وعيوان مقره  

الفيض اعراص بني انص ر - 62111 

الي ضور املغرب نتيجة النته ء الغرض 

من الشركة.

و عين:

و  الس لمي  كل ل  السيد(8) 

عيوانه(ا) زنقة ب ريخ  آيييرال 1119 

ب ب 2 مليلية 52111 مليلية اسب ني  

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

حي  وفي   2122 21  آيبر  بت ريخ 

الفيض اعراص بني انص ر - 62111 

الي ضور املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 5118.

741I

CAF MAROC

SOFERMAT
إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°21 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC

SOFERMAT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: حي املجد 
زنقة ب رقم 95 قطعة  97 - - 

طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.11751 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 6)  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

احرح و،  ف طلة  السيد8  تفويت 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
 11111 املغربية،   ،J411899 رقم 

االآتل عية  الحصص  من  حصة 

سعيد  السيد  لف ئد8  للشركة 

التعريف  لبط قة  الح مل  بوفوس، 

.K1 9 26 الوطيية رقم

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

ف طلة  السيد8  املسير8  مه م  انه ء 

التعريف  لبط قة  الح ملة  احرح و، 

.J411899 الوطيية رقم

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

مسيرا  بوفوس  السيد سعيد  تعيين 

آد1دا للشركة.

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

تحد1ث الق نون االس �سي للشركة.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

الذي   : املعيية  البيو   رقم  بيد 

1يص على م 1لي: ب لتعد1ل

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم  1559.

741I

PROMO SENS

PROMO SENS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تغيير تسلية الشركة

PROMO SENS
إق مة املي ر 22 ش رع اليجف، حي 
 رب غلف املع ريف ، ، 41 21، 

الدارالبيض ء املغرب
PROMO SENS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  االآتل عي إق مة املي ر 

22 ش رع اليجف، حي  رب غلف 
املع ريف - 41 21 الدارالبيض ء 

املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
172495

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تغيير   2122 نونبر   (6 املؤرخ في 
 PROMO« من  الشركة  تسلية 

.»PHARMA DOUCE« إلى »SENS
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 8)9)85.
742I

AR EXPERTISE

BHMO INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

AR EXPERTISE
219، تق طع ش رع الزرقطوني 

وش رع إبراهيم الرو اني ، 21111، 
الدار البيض ء املغرب

BHMO INVESTMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 2   ش رع 
ابرراهيم رو اني إق مة الريح ن 

ط بق 5 الرقم 21 املع ريف - 21111 
الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5669(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 26  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BHMO :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.INVESTMENT
غرض الشركة بإ1ج ز : اإلستثل ر.

   2  : االآتل عي  املقر  عيوان 
ش رع ابرراهيم رو اني إق مة الريح ن 
ط بق 5 الرقم 21 املع ريف - 21111 

الدارالبيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
حيذر  بن  مجلوعة  الشركة 
ش.ذ.م.م : 1.111 حصة بقيلة 111 

 رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حيذر  بن  مجلوعة  الشركة 
معرض  عيوانه(ا)  ش.ذ.م.م 
بن  علي  علر  محلد  ملك   ( رقم 
حيدرالح رثي-  1ره - القرهو  99247 

 بي اإلم رات.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بن  على  علر  محلد  السيد 
حيدرالح رثي عيوانه(ا)  بي اإلم رات 

99247  بي اإلم رات 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 65 852.
74 I

STE AZ OPTIMAL SERVICE SARL AU

 STE JIM DISTRIBUTION 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE AZ OPTIMAL SERVICE
SARL AU

 AV ABOUBAKER ERRAZI IMM
 HANIA 2 ANNEXE 1 ETG APT
TETOUAN ، 9 111  ، تطوان 

املغرب
 STE JIM DISTRIBUTION SARL 
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AU شركة ذات مسؤولية محدو 8 
ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
احك ن زنقة بني كليل رقم 27 مرتيل 

- 151 9 م رتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 2447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.JIM DISTRIBUTION SARL AU
توزيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

امليتج ت الغذائية.
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
احك ن زنقة بني كليل رقم 27 مرتيل 

- 151 9 م رتيل املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

111.111,11  رهم، مقسم ك لت لي:
الخللي�سي  امليعم  عبد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111  :

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الخللي�سي  امليعم  عبد  السيد 
عيوانه(ا) حي احريق ش رع ط رق ابن 
 9 151 مرتيل   54 رقم   7 زي   زنقة 

مرتيل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخللي�سي  امليعم  عبد  السيد 
عيوانه(ا) حي احريق ش رع ط رق ابن 
 9 151 مرتيل   54 رقم   7 زي   زنقة 

مرتيل املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   (5 بت ريخ  بتطوان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2274.

744I

CAC CONSEIL SARL

MENAGE-LIK SERVICES
إعالن متعد  القرارات

CAC CONSEIL SARL

 1ER ETAGE N19 BLOC G5

 AVENUE HASSAN 1ER CITE

 DAKHLA AGADIR ، 81161،

AGADIR MAROC

MENAGE-LIK SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8 ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: ت سيال 

م سة اشتوكة أ1ت ب ه  - 87452 

أك  1ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.21645

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 9)  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

الح مل  السيد محلد امح  استق لة 

 : رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

الشركة  تسيير  مهلة  من   JH14419

الح مل  امح  أ1وب  السيد  وتعيين 

 : رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

JH45887 مسيرا آد1دا للشركة ملد8 

غير محدو 8

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

للسيد  البيكي  التوقيع  تخصيص 

أ1وب امح فقط

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

على  1يص  الذي   :14 رقم  بيد 

امح  أ1وب  السيد  تعيين  تم  م 1لي: 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

آد1دا  مسيرا   JH45887  : رقم 

للشركة ملد8 غير محدو 8

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2586.

745I

BAKKALI OFFICE SARL AU

IBR RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAKKALI OFFICE SARL AU
ش رع موالي 1وسف إق مة الفتح 

الط بق الرابع رقم 6) - طيجة ش رع 
موالي 1وسف إق مة الفتح الط بق 
الرابع رقم 6) - طيجة، 91111، 

طيجة املغرب
IBR RENT CAR شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الشقة 
رقم 9 ب لط بق الخ مس الواقع 

ب لعق ر املسمى »بوريك« 2 ش رع ) 
 collegio internado - شرف مغوغة

91111 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1  217

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 IBR  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.RENT CAR
كراء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

سي رات بدون س ئق.
الشقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الواقع  الخ مس  ب لط بق   9 رقم 
 ( ش رع   2 »بوريك«  ب لعق ر املسمى 
 collegio internado - شرف مغوغة

91111 طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 611.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 6.111  : محلد  ابراهيم  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  محلد  ابراهيم  السيد 
ش رع موالي رشيد مجلع البطروس 
طيجة   91111 طيجة   2 رقم  فيال 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  محلد  ابراهيم  السيد 
ش رع موالي رشيد مجلع البطروس 
طيجة   91111 طيجة   2 رقم  فيال 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
6)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261717.
746I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 LAB EQUIPEMENTS &
MAINTENANCE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 BUREAUX MARINA   EME

 ETAGE BUR 19 AV ABDELKRIM
 BENJELLOUN VN FES،  1111،

FES MAROC
 LAB EQUIPEMENTS &

MAINTENANCE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

س ر8 ض 1ة افراح رقم  1 الزهور - 
1111  ف س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.68647
الع م  الجلع  بلقت�سى 
نونبر   28 في  املؤرخ  اإلستثي ئي 
ذات  شركة  حل  تقرر   2122
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 LAB EQUIPEMENTS & الوحيد 
رأسل له   مبلغ   MAINTENANCE
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مقره   وعيوان  111.111  رهم 

اإلآتل عي تجزئة س ر8 ض 1ة افراح 
رقم  1 الزهور - 1111  ف س املغرب 

لنش ط  الت م  التوقيف   : ل  نتيجة 

الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 - الزهور  س ر8 ض 1ة افراح رقم  1 

1111  ف س املغرب. 

و عين:

و  1 سين  املصطفى  السيد(8) 

عيوانه(ا)  وار ا1ت آ بررأس تبو 8 

 (8) صفرو املغرب كلصفي    1 12

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

12  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم )7)5.

747I

موثق محلد اال ري�سي

 SOCIETE BRILLO CERAME «
»» S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

موثق محلد اال ري�سي

الحي اال اري الوال1ة، ش رع املهدي 

بن بركة، قرب مسجد محلد 

الس  س. تطوان ، 141 9، تطوان 

املغرب

 SOCIETE BRILLO CERAME «

S.A.R.L «« شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي آل عة 

ملب ركيين، طريق جريبكة كللتر5. 1 

- 26111 برشيد املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.((.859

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 21 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

جريبكة  طريق  ملب ركيين،  »آل عة 

كللتر5. 1 - 26111 برشيد املغرب« 

 - البيض ء  الدار  ش رع   ،487« إلى 

111 9 تطوان املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

9)  آيبر  بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 64 1.

748I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE ATLAS SOUDAGE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D’INEZGANE AIT MELLOUL،

86 51، INEZGANE MAROC

 SOCIETE ATLAS SOUDAGE

SARL شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

 A/2 وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم

تجزئة ا مين ا1ت ملول - عل لة 

انزك ن ا1ت ملول - 86151 ا1ت 

ملول املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 145

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

»911.111  رهم« أي من »111.111 

»1.111.111  رهم«  إلى   رهم« 

مق صة مع  1ون  إآراء   : عن طريق 

الشركة املحد 8 املقدار و املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

29  آيبر  بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2594.

749I

ائتل نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدو 8

HABITAS DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ملثل ق نوني للشركة

ائتل نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

ش رع العركوب رقم 7724-11 
صيدوق البر1د رقم 146، 111 7، 

الداجلة املغرب
HABITAS DAKHLA »شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 

العركوب رقم 7724-11 - 111 7 
الداجلة املغرب.

»تعيين ملثل ق نوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.22847
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
وتبع    2122 11  آيبر  في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  الح لي  املسير  الستق لة 

امللثل(1ن) الق نوني(1ن): 
HARRISON PAUL THOMAS -

BOUZAS ARIEL PABLO -
- - شركة ذات مسؤولية محدو 8 
ذات الشريك الوحيد الك ئن مقره  

اإلآتل عي ب: - - - -
عيد  التج ري  السجل  رقم 

االقتض ء: -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 11 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 

1ي 1ر 2111 تحت رقم 2122/ 221.
751I

FIDUCIAIRE

UNIQUE FASHION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ،  1111، FES

MAROC
UNIQUE FASHION شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 1474 
حي الوحد8 بنسو 8 - 1111  ف س 

املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.7 75 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 8) أكتوبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
»1474 حي الوحد8 بنسو 8 - 1111  
»42  رب التسول  إلى  ف س املغرب« 

ب ب الخوجة - 1111  ف س ف س«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
9)  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 6976.

75(I

ص لحي يسين

صالحي يسين
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ص لحي يسين
 وار روابح لبخ تة آرا 8 ، 64551، 

آرا 8 املغرب
ص لحي يسين شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار روابح 

لبخ تة آرا 8 - 64551 آرا 8 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4125 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتض ء بلختصر تسليته  : ص لحي 

يسين.
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غرض الشركة بإ1ج ز : التج ر8
اع  8 تدوير 
اعل ل اجرى.

:  وار  االآتل عي  املقر  عيوان 
روابح لبخ تة آرا 8 - 64551 آرا 8 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  احلد  ص لحي  السيد 
آرا 8  كف 1ت  لبخ تة  روابح   وار 

64551 كف 1ت آرا 8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  احلد  ص لحي  السيد 
آرا 8  كف 1ت  لبخ تة  روابح   وار 

64551 كف 1ت آرا 8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   28 بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 869).
752I

SKJ CONSULTING

بماما
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SKJ CONSULTING
 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57
 1er ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

61111، OUJDA maroc
بل م  شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 57 ش رع 
الدرفوفي اق مة الدوحي الط بق ) 

رقم 2 - 61111 وآد8 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
41 47

 (6 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 
ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتض ء بلختصر تسليته  : بل م .
االستيرا    : غرض الشركة بإ1ج ز 

و التصد1ر.
57 ش رع  عيوان املقر االآتل عي : 
الدرفوفي اق مة الدوحي الط بق ) رقم 

2 - 61111 وآد8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 111 : السيد محلد امين بوط بة 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 111 : السيد محلد امين بوط بة 

بقيلة 111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بوط بة  امين  محلد  السيد 
ه ء    زنقة  االندلس  حي  عيوانه(ا) 

رقم 4 وآد8 61111 وآد8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوط بة  امين  محلد  السيد 
ه ء    زنقة  االندلس  حي  عيوانه(ا) 

رقم 4 وآد8 61111 وآد8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2177.

75 I

FOUZMEDIA

KHIBRI ELHOBOB
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc
KHIBRI ELHOBOB شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي الرقم 21 
ميطقة مرزوق عين الدف لي - --- 

سيدي ق سم املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2781 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 17  آيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسل له    KHIBRI ELHOBOB
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
ميطقة مرزوق   21 اإلآتل عي الرقم 
ق سم  سيدي   ---  - الدف لي  عين 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
الرقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 ---  - 21 ميطقة مرزوق عين الدف لي 

سيدي ق سم املغرب. 
و عين:

و  جيبري  إلي س  السيد(8) 
ميطقة مرزوق   21 الرقم  عيوانه(ا) 
عين الدف لي --- سيدي ق سم املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 االبتدائية بسيدي ق سم بت ريخ 

 آيبر 2122 تحت رقم 8  .
754I

fj conseil

صو با تيطرا
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fj conseil
رفم 1151 الط بق 11 حي القدس 

12 ب 12 جريبكة ، 25111، 
جريبكة املغرب

صو ب  تيطرا شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 9  
تجزئة العاللية - 25111 جريبكة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.5817

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   21 املؤرخ في 
ذات مسؤولية  تيطرا شركة  ب   صو 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
تجزئة    9 رقم  اإلآتل عي  مقره  
املغرب  جريبكة   25111  - العاللية 

نتيجة لغي ب االسواق.
و عين:

االحلدي  الرحيم  عبد  السيد(8) 
و عيوانه(ا)  2 تجزئة املولد 25111 
جريبكة املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
  9 وفي رقم   2122 نونبر   21 بت ريخ 
جريبكة   25111  - العاللية  تجزئة 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخريبكة بت ريخ 29  آيبر 

2122 تحت رقم 667.
755I

آيسط كومبط  ش.ذ.م.م.ش.و

SAL 2S
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

آيسط كومبط  ش.ذ.م.م.ش.و
ش رع الحسن األول، إق مة ب ب 

العقلة  ، الط بق األر�سي، تطوان 
تطوان، 111 9، تطوان املغرب
SAL 2S شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

بني جيوس زنقة 11 رقم 2 ط بولة 
تطوان تطوان 111 9 تطوان 

املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 2 45

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 6)  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »1.411.111  رهم« 
 1.511.111« إلى  »111.111  رهم« 
تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2564.

756I

LEADER PRESSE

ANKOURALUM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER PRESSE

 RUE ABOU ZAID (56

 ADADOUSSI N°9 MAARIF 156

 RUE ABOU ZAID ADADOUSSI

 N°9 MAARIF، 21111،

CASABLANCA MAROC

ANKOURALUM شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مستو ع 

ن ر 99) امليطقة الصي عية ت ف 

577/18 6 - 24141 الجد1د8 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

2117 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 5)  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ANKOURALUM

كل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االعل ل املختلفة

التصد1ر واالسترا 

كل الحرف.

: مستو ع  عيوان املقر االآتل عي 
ت  الصي عية  امليطقة   (99 ر  ن 
الجد1د8   24141  -  18/6 577 ف 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : عكور  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد محلد عكور : 1111 بقيلة 

111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  عكور  محلد  السيد 

إ1ط لي  16111 آيوا إ1ط لي .
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  عكور  محلد  السيد 

إ1ط لي  16111 آيوا إ1ط لي 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 1221.
757I

CONSUL SUD

SAEDMAR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSUL SUD
 RUE AL MAALA N 1 ETAGE
 QUARTIER KHAT RAMLA A
 LAAYOUNE place dcheira،
71111، LAAYOUNE MAROC

SAEDMAR شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي النهضة 
بوآدور - 71111 بوآدور املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4411 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 9)  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 
ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SAEDMAR
بيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السلك ب لجللة و التقسيط.
حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
بوآدور   71111  - بوآدور  النهضة 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : عبو  الحسن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  عبو  الحسن  السيد 

بوآدور 71111 بوآدور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  عبو  الحسن  السيد 

بوآدور 71111 99 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
22  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 618 .
758I

FIDUCIAIRE

MJIDO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ،  1111، FES

MAROC
MJIDO CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : 12 ش رع 

التضحية نرآس س 12 ش رع 
التضحية نرآس س 1111  ف س 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.59617

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 11  آيبر 2122 تقرر حل 
MJIDO CAR شركة ذات املسؤولية 
 511.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 
 12 اإلآتل عي   رهم وعيوان مقره  
ش رع التضحية نرآس س 12 ش رع 
ف س    1111 نرآس س  التضحية 

املغرب نتيجة الملي فسة.
و عين:

امجيدو  عبدالخ لق  السيد(8) 
 2 شقة  اق مة  ع ء   42 و عيوانه(ا) 
تجزئة امل مونية طريق صفرو 1111  

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
 12 وفي   2122 11  آيبر  بت ريخ 
ش رع التضحية نرآس س 12 ش رع 
ف س    1111 نرآس س  التضحية 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5497.
759I

BAKALI COMPTA SARL

SAN PEDRO PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL
ش رع الدار البيض ء اق مة فرح رقم 
28 تطوان تطوان، 111 9، تطوان 

املغرب
 SAN PEDRO PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

ك زابالنك  اق مة فرح 4 رقم 6 تطوان 
تطوان 111 9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 269 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SAN  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.PEDRO PROMOTION

االنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 

العق ري

اشغ ل البي ء املختلفة

االستيرا  والتصد1ر

التج ر8.

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 

6 تطوان  ك زابالنك  اق مة فرح 4 رقم 

تطوان 111 9 تطوان املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 5  : زوزيو  الخ لق  عبد  السيد 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة.

السيد عبد الرحل ن العلري : 95 

حصة بقيلة 1.111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

زوزيو  الخ لق  عبد  السيد 

عيوانه(ا) ش رع محلد الخراز تجزئة 

 2 املوس وي اق مة ام ن ا شقة رقم 

تطوان 111 9 تطوان املغرب.

العلري  الرحل ن  عبد  السيد 

عيوانه(ا) ش رع موح  اوحلو الزي ني 

تطوان   9 111 تطوان   77 رقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

زوزيو  الخ لق  عبد  السيد 

عيوانه(ا) ش رع محلد الخراز تجزئة 

 2 املوس وي اق مة ام ن ا شقة رقم 

تطوان 111 9 تطوان املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2576.

761I

CAF MAROC

 CENTRE PRIVEE DE
CREATIVE ET SUCCES

إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°21 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC

 CENTRE PRIVEE DE CREATIVE

ET SUCCES »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8«

 COMP :وعيوان مقره  االآتل عي

 AL IRFANE GH14 E5 A8 ETG 1

N°8 - - طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.121717

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 28 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 

تفويت السيد أنس بولعيش،  م 1لي: 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
 171 املغربي،   ،KB1 1  9 رقم 

االآتل عية  الحصص  من  حصة 

حلي،  أ1لن  السيد  لف ئد8  للشركة 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
.KB196445 رقم

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

اال ري�سي،  محسن  السيد  تفويت 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
 111 املغربي،   ،KB142917 رقم 

االآتل عية  الحصص  من  حصة 

حلي،  أ1لن  السيد  لف ئد8  للشركة 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
.KB196445 رقم

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

تفويت السيد أس مة تو ا العشيري، 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
رقم KB166194، املغربي، 91 حصة 

للشركة  االآتل عية  الحصص  من 

الح مل  حلي،  أ1لن  السيد  لف ئد8 

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.KB196445

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
جللي�سي،  سليل ن  السيد  تفويت 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
حصة   91 املغربي،   ،K571828 رقم 
للشركة  االآتل عية  الحصص  من 
الح مل  حلي،  أ1لن  السيد  لف ئد8 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.KB196445
قرار رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 
لغداس،  ابراهيم  السيد  تفويت 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
حصة   25 املغربي،   ،K541514 رقم 
للشركة  االآتل عية  الحصص  من 
الح مل  حلي،  أ1لن  السيد  لف ئد8 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.KB196445
قرار رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 
تفويت السيد محلد كتراني زيي تي، 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
حصة   25 املغربي،   ،K529495 رقم 
للشركة  االآتل عية  الحصص  من 
الح مل  حلي،  أ1لن  السيد  لف ئد8 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.KB196445
قرار رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
بولعيش،  أنس  املسير  مه م  إنه ء 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.KB1 1  9 رقم
قرار رقم 8: الذي 1يص على م 1لي: 
تعيين السيد أ1لن حلي مسيرا آد1دا 

للشركة.
قرار رقم 9: الذي 1يص على م 1لي: 
من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 ذات 

الشريك الواحد.
على  1يص  الذي   :11 رقم  قرار 
 HALLI« م 1لي: تغير اسم الشركة إلى

.»FOREVER
على  1يص  الذي   :(( رقم  قرار 
م 1لي: تغيير نش ط الشركة إلى بيع و 

شراء موا  التجليل و الصحة.
على  1يص  الذي   :12 رقم  قرار 
 (( إلى  الشركة  مقر  تحويل  م 1لي: 
مكرر تجزئة النهضة زنقة 1  الط بق 

الث لت الشقة رقم 7 طيجة.

على  1يص  الذي  رقم  1:  قرار 

االس �سي  الق نون  تحد1ث  م 1لي: 

للشركة.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

الذي   : املعيية  البيو   رقم  بيد 

1يص على م 1لي: ب لتعد1ل

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 8)57).

76(I

STAF CONSULTING

 STE AFRICA PECHE ET

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STAF CONSULTING

 AL YASSMINE R 5 IMM 74

 RC APRT N° 12 OUELFA

 HAY HASSANI، 212 1،

CASABLANCA MAROC

 STE AFRICA PECHE ET

DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : ش رع 

موالي 1وسف حي القصبة رقم ))) 

العيون - 71111 العيون املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.15299

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 26  آيبر  في  املؤرخ 

 STE AFRICA PECHE ET حل 

ذات  شركة   DISTRIBUTION

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

 21.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

 ((( موالي 1وسف حي القصبة رقم 

املغرب  العيون   71111  - العيون 

نتيجة الملي فسة.
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و عين:
السيد(8) 1حي ارآدال و عيوانه(ا) 
 81111 تيزنيت  اللوب ن  تجزئة   114

تيزنيت املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
ش رع  وفي   2122 26  آيبر  بت ريخ 
 ((( موالي 1وسف حي القصبة رقم 

العيون - 71111 العيون املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 616/2122 .

762I

PERFECT ADVICE

JLM FOOD SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PERFECT ADVICE
الدار البيض ء ، 21111، الدار 

البيض ء املغرب
 JLM FOOD SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي غ ندي 
مول املتجر رقم ) زنقة الطبري ش رع 

غ ندي - - 71 21 الدار البيض ء 
املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
487185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2121 1ي 1ر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 JLM  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.FOOD SARL AU
مطعم   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الوآب ت السريعة.

غ ندي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
مول املتجر رقم ) زنقة الطبري ش رع 
البيض ء  الدار   21 71  -  - غ ندي 

املغرب..
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : املكيس  آل ل  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  املكيس  آل ل  السيد 
ش رع غ ندي إق مة غ ندي م ل عل ر8 
الدار   21 71 املع ريف   (( ش   (

البيض ء املغرب..
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  املكيس  آل ل  السيد 
ش رع غ ندي إق مة غ ندي م ل عل ر8 
الدار   21 71 املع ريف   (( ش   (

البيض ء املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1ي 1ر 2121 تحت رقم 1 7629.

76 I

MISAGROUP

AFRITECH SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

AFRITECH SOLUTION شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 212 ش رع 
عبد املومن رقم 5 الط بق السفلي 

الدار البيض ء. - 21111 الدار 
البيض ء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.456911

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 1وليوز   14 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 AFRITECH الوحيد  الشريك  ذات 
SOLUTION مبلغ رأسل له  11.111 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي 212 
الط بق   5 رقم  املومن  عبد  ش رع 
السفلي الدار البيض ء. - 21111 الدار 
التصفية   : املغرب نتيجة ل  البيض ء 

الشركة.
 212 ب  التصفية  مقر  حد   و 
الط بق   5 رقم  املومن  عبد  ش رع 
السفلي الدار البيض ء. - 21111 الدار 

البيض ء املغرب. 
و عين:

آ بر  بن  مليكة  السيد(8) 
حي  البيض ء  الدار  عيوانه(ا)  و 
 21111  8 ) زنقة 64 رقم  االدريسية 
 (8) كلصفي  املغرب  البيض ء  الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 11 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

غشت 2122 تحت رقم 2847 8.
764I

آيسط كومبط  ش.ذ.م.م.ش.و

SED TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

آيسط كومبط  ش.ذ.م.م.ش.و
ش رع الحسن األول، إق مة ب ب 

العقلة  ، الط بق األر�سي، تطوان 
تطوان، 111 9، تطوان املغرب

SED TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
بني جيوس زنقة 11 رقم 2 ط بولة 

تطوان تطوان 111 9 تطوان 
املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 515

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2122 14  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

 61.111« أي من  »441.111  رهم« 

عن  »511.111  رهم«  إلى   رهم« 

أو  نقد1ة  حصص  تقد1م   : طريق 

عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2551.

765I

MOYA CONSEIL SARL

 INDUSTRIAL

 INSTRUMENTATION

 DISTRIBUTION COMPANY

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOYA CONSEIL SARL 

املح سبة الع مة تأسيس الشرك ت و 

االستش ر8 الق نونية و الجب ئية

 9 ش رع ط رق ابن زي   الط بق 

الث ني رقم   الدريسية طيجة

تأسيس شركة 

وضع  تم  عرفي،  عقد  بلقت�سى 

املسؤولية  ذات  الشركة  قوانين 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

 NON STOP شركة   : التسلية 

SERVICES ش.م.م« 

نش ط  الشركة  تزاول   : املوضوع 

شراء وبيع و توزيع آليع أنواع اللوازم 

و املعدات املكتبية و أآهز8 الح سوب 

و ميتج ت اليظ فة و التيظيف.

ش رع ج لد   12  : املقر االآتل عي 
ابن الوليد الط بق   رقم 8، طيجة 

املد8 : 99 سية تحتسب من اليوم 

ب لسجل  الذي سجلت فيه الشركة 

التج ري. 
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رأسل ل  حد    : الشركة  رأسل ل 
ألف  رهم  م ئة  مبلغ  في  الشركة 
بقيلة  حصة   1.11 إلى  مقسم 
1111,11  رهم للواحد8 موزعة كلية 

على السيد8 السعد1ة ابن علير. 
السيد8  تعيين  تم   : التسيير 
السعد1ة ابن علير كلسير8 للشركة 

وذلك ملد8 غير محدو 8.
السية  تبتدئ   : التج رية  السية 
التج رية من ف تح 1ي 1ر و تنتهي في 1  

 آيبر من كل سية.
: املحصول الص في للسية  األرب ح 
بعد إسق ط اال ج ر الق نوني 1قسم 
على املشتركين بحسب الحصص التي 

1للكه  كل واحد منهم.
لدى  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  بطيجة  التج رية  املحكلة 
 1  511 رقم  تحت   28/12/2122

من السجل التحليلي.
مقتطف من اآل اإلشه ر

766I

Evency Morocco

Evency Morocco
إعالن متعد  القرارات

 EVENCY MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

بشريك وحيد
رأسل له  1.111.111,11  رهم، 

مقره  االآتل عي 79) ش رع ،موالي 
الحسن األول ب،الط بق سلم 

الخ مس -الدار البيض ء
السجل التج ري ب لدار البيض ء رقم 

 54  
التعريف الجب ئي1617 111

زي  8 في رأسل ل الشركة متبوعة 
بخفض رأسل له  

قرارات  محضر  بلقت�سى  ـ 
الشريك الوحيد للشركة بت ريخ ف تح 

نوفلبر2122، قرر م  1لي: 
الشركة  رأسل ل  في  الزي  8   (
بقيلة مليون (1.111.111,11)  رهم 
آد1د8  حصة  أالف  بإصدارعشر8 
للحصة   (111)  رهم  م ئة  بقيلة 
وجلسل ئة  مليون ن  من  لرفعه 
إلى  (2.511.111,11)  رهم  ألف 

ألف  جلسل ئة  و  مال1ين  ثالثة 
طريق  عن  )  رهم   ( .511.111,11

تقد1م حصص نقد1ة ;
الشركة  رأسل ل  جفض   2
ألف  وجلسل ئة  مليون ن  بقيلة 
طريق  عن  )2.511.111,11)  رهم 

إلغ ء
 (25111) ألف  وعشرين  جلسة 
(111)  رهم  م ئة  بقيلة  حصة 
رأسل ل  ليصبح  الواحد8  للحصة 
 (1.111.111,11) مليون  الشركة 
 رهم مقسم لعشر8 أالف (11.111) 
(111)  رهم  م ئة  بقيلة  حصة 

للحصة الواحد8.
قرارات  محضر  بلقت�سى 
بت ريخ للشركة  الوحيد   الشريك 

 1  نوفلبر2122، قرر م  1لي: 
) تفعيل عللية الزي  8 في رأسل ل 

الشركة متبوعة بخفض رأسل له  ;
6 و7 من قوانين  تعد1ل البيو    2

األس سية للشركة. 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  ـتم 
 (5 بت ريخ  البيض ء  للدار  التج رية 

 يسلبر 2122 تحت رقم  85168
767I

GOLDEN GESTION FINANCE

DAKHLA HOST
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

GOLDEN GESTION FINANCE
املي زل الحلر الرقم  117/) 

الداجلة، 111 7، املغرب
DAKHLA HOST شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي النهضة 

) الرقم 76) - 111 7 الداجلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 17  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتض ء بلختصر تسليته : مضيف 

الداجلة 

اإلق مة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

السي حية واإلق مة قصير8 املدى

بيع وتسويق ميتوآ ت وجدم ت 

القهو8.......

حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 7 111  -  (76 الرقم   ( النهضة 

الداجلة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

  41  : السب عي  ايعيش  السيد 

حصة بقيلة 4.111   رهم للحصة.

   1  : سعداوي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111.    رهم للحصة.

السيد ص بر ب شعب  : 1   حصة 

بقيلة 111.    رهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ايعيش السب عي عيوانه(ا) 

 7 111  (76 الرقم   ( النهضة  حي 

الداجلة املغرب.

السيد محلد سعداوي عيوانه(ا) 

 7 111  795 الرقم   ( النهضة  حي 

الداجلة املغرب.

السيد ص بر ب شعب  عيوانه(ا) حي 

 12 زنقة  الوط سيين  ش رع  الرحلة 

رقم 28 111 7 الداجلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايعيش السب عي عيوانه(ا) 

 7 111  (76 الرقم   ( النهضة  حي 

الداجلة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 14 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2122/ 217.

768I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

LIZGUO IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 2 الط بق  الخي م  ش رع علر   (9
رقم 4, 91111 طيجة املغرب 

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 
LIZGUO IMPORT EXPORT SARL
وعيوان مقره  االآتل عي امليطقة 
الي ضور   62111 سلوان  الصي عية 

املغرب  
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1  151

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 14 م رس 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
 62111 سلوان  الصي عية  امليطقة 
الي ضور املغرب الى طريق الرب ط كم 
 ( املركب السكني املستقبل املحل   9

بلوك س 9111 طيجة املغرب. 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
5)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261648
769I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

LIZGUO IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
إغالق فرع ت بع لشركة تج رية 1وآد 

مقره  االآتل عي ب ملغرب

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

9) ش رع علر الخي م الط بق 2 رقم 
4, 91111 طيجة املغرب 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 
 LIZGUO IMPORT EXPORT

SARL
وعيوان مقره  االآتل عي امليطقة 
الصي عية سلوان الي ضور املغرب. 
إغالق فرع ت بع لشركة تج رية 1وآد 

مقره  االآتل عي ب ملغرب 
رقم التقييد في السجل التج ري 

.124157
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بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 19 نونبر 2122 تقرر إغالق 
في  والك ئن عيوانه  ت بع لشركة  فرع 
 IMPERIAL SHOP SUCCURSALE
 LIZGUO IMPORT تسليته 

EXPORT SARL
املركب   9 كم  الرب ط  طريق 
بلوك س   ( السكني املستقبل املحل 

9111 طيجة املغرب. 
تحويل املقر االآتل عي  نتيجة ل: 

للشركة االم الى عيوان الفرع.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
5)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261647

771I

MAJOR SOLUTIONS

MAJOR SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

MAJOR SOLUTIONS
تجزئة بن ت  شفين رقم 4 5 مراكش 

، 41151، مراكش آملغرب
MAJOR SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : تجزئة بن 
ت  شفين رقم 4 5 مراكش ، 41151، 

مراكش آملغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.8656 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 19  آيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

 MAJOR SOLUTIONS
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
وعيوان مقره  اإلآتل عي 4 5 تجزئة 
بن ت  شفين آملغرب. ، 41151 مراكش

، نتيجة لقفل التصفية شركة 
 MAJOR SOLUTIONS

عبدالك مل  حليم  السيد  عين  و 
كلصفي (8) للشركة:

شفين  ت   بن  عيوانه(تجزئة  و   (
رقم 4 5 مراكش ، 41151، مراكش 

آملغرب .

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بت ريخ 19  آيبر 2122 وفي تجزئة بن 

ت  شفين رقم 4 5 مراكش ، 41151، 

مراكش آملغرب .

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

6)  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 716 1.

77(I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

» LAVAGE MATARO«
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

ش رع السالم إق مة الشروق بلوك 

ب الط بق الث ني رقم 4 طيجة 

91111 املغرب

 »LAVAGE MATARO « شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

البرانص رقم 68 قطعة فضيلة 

طيجة - 91111 طيجة طيجة.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.122479

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

 LAVAGE« الوحيد  الشريك  ذات 

MATARO « مبلغ رأسل له  111.111 

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

فضيلة  قطعة   68 رقم  البرانص 

طيجة - 91111 طيجة طيجة نتيجة 

ل : عدم وآو  سوق مربحة.

ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

فضيلة  قطعة   68 رقم  البرانص 

طيجة - 91111 طيجة طيجة.

و عين:

شنتوف  اليور  عبد  السيد(8) 

طيجة   91111 طيجة  عيوانه(ا)  و 

طيجة كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

12  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 14255.

772I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

PJLP » S.A.R.L «

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

ش رع السالم إق مة الشروق بلوك 

ب الط بق الث ني رقم 4 طيجة 

91111 املغرب

» PJLP » S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي حد1قة 

تطوان قطعة رقم 111 و ))) سوق 

قد1م 111. 9 تطوان - 111 9 

تطوان تطوان.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 2187

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 نونبر   (( في  املؤرخ 

املص  قة على :

اندريه  بيير   (8) السيد  تفويت 

ب بين 411 حصة اآتل عية من أصل 

1.111 حصة لف ئد8 السيد (8) شركة 

 CARREAUX INNOVATION  «

بت ريخ   »  MECANISATION SARL

)) نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 621 .

77 I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

NS ALU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

ش رع السالم إق مة الشروق بلوك 
ب الط بق الث ني رقم 4 طيجة 

91111 املغرب
NS ALU MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي امليطقة 
الصي عية آزن 1ة رقم  5 الط بق 
األر�سي بطيجة - 91111 طيجة 

طيجة.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.42991

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2121 تم تعيين 
بن  السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

ص لح محلد نبيل كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  آيبر  بطيجة  التج رية 

2121 تحت رقم 11626.
774I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

HIJAZ AMEUBLEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

ش رع السالم إق مة الشروق بلوك 
ب الط بق الث ني رقم 4 طيجة 

91111 املغرب
HIJAZ AMEUBLEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

كليلي  بلوك ب زنقة إم م ابن ت 1لية 
الط بق االر�سي طيجة - 91111 

طيجة طيجة.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التج ري 

.5121 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 HIJAZ الوحيد  الشريك  ذات 

رأسل له   مبلغ   AMEUBLEMENT

مقره   وعيوان  11.111  رهم 

ب  بلوك  كليلي   ش رع  اإلآتل عي 

زنقة إم م ابن ت 1لية الط بق االر�سي 

طيجة - 91111 طيجة طيجة نتيجة 

ل : عدم وآو  سوق مربحة.

ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

كليلي  بلوك ب زنقة إم م ابن ت 1لية 

 91111  - طيجة  االر�سي  الط بق 

طيجة طيجة.

و عين:

و  سعيد  بن  هش م  السيد(8) 

طيجة   91111 طيجة  عيوانه(ا) 

طيجة كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   19 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم   128.

775I

EXACO

NEAB
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

NEAB SARL

شركة محدو 8 املسؤولية

 تحويل املقر االآتل عي

الع م  الجلع  قرار  بلقت�سى   

 2122 1وليوز    1 بت ريخ  للشرك ء 

شركة   »NEAB  « املسل 8  للشركة 

رأسل له   املسؤولية  محدو 8 

ب لسجل  مقيد8  111.111  رهم، 

رقم  تحت  ب ملحلد1ة  التج ري 

61 16، تقرر م  1لي:

من  االآتل عي  املقر  تحويل   1-
)عين حرو 8  حي املسبر8  املحلد1ة، 
الط بق  أنف ،  ش رع   ،5( إلى  املركز، 

الس  س – الدار البيض ء. 
من الق نون   14 تعد1ل البيد   2-

األس �سي للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2122 أكتوبر   16 بت ريخ  ب ملحلد1ة 

تحت رقم 968).
 اإل ار8 

776I

ZIYAD.LD

ZIYAD.LD
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ZIYAD.LD
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
رقم 25 بلوك B حي الصحراء 

ط نط ن ، 82111، املغرب
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 25 
بلوك B حي الصحراء ط نط ن - 

82111 ط نط ن املغرب
رقم التقييد في السجل التج ري : 

71 5
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
ZIYAD. :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.LD
غرض الشركة بإ1ج ز : 

واستيرا   الج هز8  املالبس  ت آر 
وتصد1ر البض ئع

 25 رقم   : عيوان املقر االآتل عي 
 - ط نط ن  الصحراء  حي   B بلوك 

82111 ط نط ن املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : لوليدي  محلد  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  لوليدي  محلد  السيد 
ش رع سيدي الكرن آل عة و ب شوية 
 82111 ط نط ن  عل لة  الوطية 

ط نط ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  لوليدي  محلد  السيد 
ش رع سيدي الكرن آل عة و ب شوية 
 82111 ط نط ن  عل لة  الوطية 

ط نط ن املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   (( االبتدائية بط نط ن بت ريخ 

2122 تحت رقم 448
777I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

BUSINESS LINK-SARL
إعالن متعد  القرارات

BUSINESS LINK-SARL
 جفض راس امل ل االآتل عي من 
1.111.111  رهم الى 11.111  

 رهم
بت ريخ  مداوالته   اثر  على   : أوال 
الجلعية  قررت   16/12/2122

الع مة غير الع  1ة لشرك ء شركة :
 BUSINESS LINK-SARL، شركة 
رأسل له   محدو 8،  مسؤولية  ذات 
مقره   1وآد  1.111.111  رهم، 
مكتب رقم  2،  بأك  1ر،  االآتل عي 
الط بق األول، بلوك A، الشطر األول، 
إق مة 1 سلين، ملتقى ش رع املق ومة 
مقيد8  عي ض،  الق �سي  وش رع 
 8725 ب لسجل التج ري تحت عد  
م   بأك  1ر،  التج رية  املحكلة  لدى 

1لي : 
االآتل عي  امل ل  راس  جفض   1-
لتقليصه  811.111  رهم  بلبلغ 
الى  1.111.111  رهم  من  بذلك 
الغ ء  طريق  عن  11.111   رهم 
فئة  من  اآتل عية  حصة   8.111
111  رهم للواحد8، حسب النسبة 

ارآ ع  مع  شريك،  لكل  الراآعة 
امل لكين  املب لغ املي سبة الى الشرك ء 
حجم  ان  بعلة  امللغ 8،  للحصص 
يعو ا  لم  مع مالته   ورقم  الشركة 

متي سبين مع رأسل له  املرتفع. 
من   7 و   6 الفصلين  تعد1ل   2-
املتعلقين  للشركة  األس �سي  الق نون 
على التوالي ب ملس هل ت وبراس امل ل 

االآتل عي، 
األس �سي  الق نون  تحيين    -

للشركة.
تم انجـ ز اإل1داع الق نوني   : ث نـي  
املحكلـة  لدى  الضبط  بكت بة 

التج رية بأك  1ر بت ريخ 
عد   تحت   27/12/2122

.1198 1
ملخص قصد النشر

ج لد   : الق نوني  الفريد  املسير 
رشدي

778I

FA ADVISING EXPERTS SARL

BISQRI
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين ف ضيل
شقة رقم 15 حي االز ه ر 9-75 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب
BISQRI شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم )) 
 رب العرصة، حي القي رية املد1ية، 
مراكش - 41111 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
111185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2119 نونبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.BISQRI
:  ار  بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الضي فة.
 (( رقم   : عيوان املقر االآتل عي 
القي رية املد1ية،  حي   رب العرصة، 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد8 بو شيشة ليلى عيوانه(ا) 

فرنس  84111 فرنس  فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 بو شيشة ليلى عيوانه(ا) 

فرنس  84111 فرنس  فرنس 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
6)  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2119 تحت رقم 11646.

779I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

LERM EVENT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
81111، AGADIR MAROC
LERM EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  رب 
تفالكت ق بل ري ض اسل ء 

ت رو انت - 81111 ت رو انت 
املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.7111

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تحويل   2121 م ي   (( املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

اسل ء  ري ض  ق بل  تفالكت  » رب 

ت رو انت   81111  - ت رو انت 

املغرب« إلى »رقم 114 ش رع ابراهيم 

 81111  - ت رو انت  الرو اني 

ت رو انت املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بت رو انت بت ريخ 12 أبريل 

2122 تحت رقم  49.

781I

هش م عثل ني

UNITED DEALS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

هش م عثل ني

ش رع علر بن الخط ب اق مة م ص 

ب لوم ص 2 الط بق   رقم 77 ، 

1 911، طيجة املغرب

UNITED DEALS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 28  

ك ريك تير إبراهيم رضواني شل ل 

9/7 معرض الريح ن الدار البيض ء 

21126 الدار البيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.471169

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 نونبر   (5 في  املؤرخ 

املص  قة على :

ابراهيم كريني   (8) تفويت السيد 

251 حصة اآتل عية من أصل 511 

حصة لف ئد8 السيد (8) ان س كريني 

بت ريخ 5) نونبر 2121.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  1  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2121 تحت رقم 178 81.

78(I

MABEMA SARL

MABEMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

MABEMA SARL

ش رع الحسن الث ني رقم 6 املحلد1ة 

املحلد1ة، 28811، املحلد1ة املغرب

MABEMA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

الحسن الث ني رقم 6 املحلد1ة - 

28811 املحلد1ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(7695

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2119 غشت   16 في  املؤرخ 

املص  قة على :

اللطيف  عبد   (8) السيد  تفويت 

نهوري 21 حصة اآتل عية من أصل 

7.111 حصة لف ئد8 السيد (8) أم ل 

رك بي بت ريخ  1 نونبر 2121.

اللطيف  عبد   (8) السيد  تفويت 

نهوري 42 حصة اآتل عية من أصل 

7.111 حصة لف ئد8 السيد (8) زكري  

رك بي بت ريخ  1 نونبر 2121.

اللطيف  عبد   (8) السيد  تفويت 

من  اآتل عية  حصة   21 نهوري 

أصل 7.111 حصة لف ئد8 السيد (8) 

مجد8 رك بي بت ريخ  1 نونبر 2121.

اللطيف  عبد   (8) السيد  تفويت 

نهوري 21 حصة اآتل عية من أصل 

7.111 حصة لف ئد8 السيد (8) نور8 

رك بي بت ريخ  1 نونبر 2121.

اللطيف  عبد   (8) السيد  تفويت 

من  اآتل عية  حصة   216 نهوري 

السيد  لف ئد8  حصة   7.111 أصل 

نونبر  محجوبة وكيلي بت ريخ  1   (8)

.2121

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 16 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

شتيبر 2121 تحت رقم 58 2.

782I

STE AGEFICO SARL

 AUTO ADAM

BENMAIMOUN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

STE AGEFICO SARL

12 ش رع علر الخي م الط بق الث ني 
رقم 4 ، 91111، طيجة املغرب

 AUTO ADAM BENMAIMOUN

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

2688 بدريون آزن 1  - 91111 

طيجة املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1184 9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 14 أكتوبر 2122 تم تعيين 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

الغي مي محلد كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   11 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 55 259.

78 I

expert comptable

 STE NADOR ALJADID

PRTVE SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expert comptable

nador ، 62111، nador maroc

 STE NADOR ALJADID PRTVE

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع عبد 

الخ لق الطوريس - رقم 21 - ط 2 - 

الشقة   - 62111 الي ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التج ري : 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

NADOR ALJADID PRTVE SARL-

.AU

معهد   -  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

اللغ ت.

- مركز التكوين املستلر..

عيوان املقر االآتل عي : ش رع عبد 

الخ لق الطوريس - رقم 21 - ط 2 - 

الشقة   - 62111 الي ظور املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املسعو ي  ميلون  السيد 

زنقة   - الشيخ  لعري  حي  عيوانه(ا) 

الي ظور   62111 رقم  1   -  ((8

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

املسعو ي  ميلون  السيد 

زنقة   - الشيخ  لعري  حي  عيوانه(ا) 

الي ظور   62111 رقم  1   -  ((8

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   19 االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 

2122 تحت رقم 2 47.

784I

MAURILAND

MAURILAND
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAURILAND

212 ش رع عبد املومن الرقم 5 

الط بق االر�سي ، 21451، الدار 

البيض ء املغرب

MAURILAND شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 212 ش رع 

عبد املومن الرقم 5 الط بق االر�سي 

- 21451 الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 68679

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 28 1وليوز 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 MAURILAND الوحيد  الشريك 

111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 

وعيوان مقره  اإلآتل عي 212 ش رع 

عبد املومن الرقم 5 الط بق االر�سي - 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21451

ل : عدم انت آية الشركة.

و حد  مقر التصفية ب 212 ش رع 

عبد املومن الرقم 5 الط بق االر�سي - 

21451 الدار البيض ء املغرب. 

و عين:

السيد(8) ميير الفراس و عيوانه(ا) 

7)سيدي  رقم  زنقة  الركبوت  حي 

املغرب  الدار البيض ء   21451 مومن 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (7 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 26 841.

785I

EXAUDICO

MELK BAHRAOUI
إعالن متعد  القرارات

EXAUDICO

 rue du marché Maarif  1 ، ,

21111، CASABLANCA MAROC

MELK BAHRAOUI »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: إق مة 

شهرزا   , الط بق الخ مس، رقم 22 

اليخيل الدار البيض ء - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.477 67

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 28 شتيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :11 رقم  قرار 

م 1لي: تفويت الحصص

على  1يص  الذي   :12 رقم  قرار 

م 1لي: تعين مسير آد1د إض في

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

الذي 1يص على  بيد رقم 16/17: 

عيد  من  حصة   411 تفويت  م 1لي: 

JIDSA لشركة KODOMO شركة

الذي 1يص على  بيد رقم 16/17: 

عيد  من  حصة   211 تفويت  م 1لي: 

 YM لشركة   KODOMO شركة 

INVEST

الذي 1يص على  بيد رقم 16/17: 

عيد  من  حصة   111 تفويت  م 1لي: 

KODOMO اسل عيل ازن ر لشركة

على  1يص  الذي  رقم  4:  بيد 

تعين هش م اليعقوبي سوسن  م 1لي: 

رقم  الوطيية  للبط قة  الح مل 

للشركة  آد1د  مسير   BK2  224

رقم  ازن ر  اسل عيل  لللسير   
ً
إض فة

BE75681  وب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  1  البيض ء  ب لدار  التج رية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 841115.

786I

MABEMA SARL

MABEMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وف 8 شريك

MABEMA SARL

ش رع الحسن الث ني رقم 6 املحلد1ة 

املحلد1ة، 28811، املحلد1ة املغرب

MABEMA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

الحسن الث ني رقم 6 املحلد1ة - 

28811 املحلد1ة املغرب.

وف 8 شريك
رقم التقييد في السجل التج ري 

.(7695

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 7) فبرا1ر 2119 تم اإلعالم 

و  نهوري  لحوسين  الشريك  بوف 8 

 
ً
تبع  الورثة  على  حصصه  توزيع 

غشت   11 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2119 ب لشكل األتي :

 216  ، محجوبة وكيلي  السيد(8) 

حصة.

 ، نهوري  عبداللطيف  السيد(8) 

))5.6 حصة.

  61  ، نهوري  محلد  السيد(8) 

حصة.

 181  ، نهوري  نعيلة  السيد(8) 

حصة.

 181  ، نهوري  ف طية  السيد(8) 

حصة.

 181  ، نهوري  سع    السيد(8) 

حصة.

السيد(8) زكري ء رك بي ، 42 حصة.

السيد(8) أم ل رك بي ، 21 حصة.

 21  ، رك بي  مجيد8  السيد(8) 

حصة.

السيد(8) نور8 رك بي ، 21 حصة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب ملحلد1ة بت ريخ 11 1ونيو 

2121 تحت رقم 2591.

787I



857 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

HPTC

صفات كصلتنغ
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

HPTC

 Etage  ,Immeuble N°22,Rue

 Jbal El Ayachi- AGDAL، 12111،

RABAT Maroc

صف ت كصلتيغ شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي عل ر8 رقم 

 19 ط بق ) شقة 2 حي النهضة 

طريق مهد1ة سال - 11111 سال 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.24557

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل  5) م رس 2122  املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسل له   مبلغ  كصلتيغ  صف ت 

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

 ( ط بق  اإلآتل عي عل ر8 رقم  19 

شقة 2 حي النهضة طريق مهد1ة سال 

- 11111 سال املغرب نتيجة ل : غي ب 

الطلب ظرفية إقتص  1ة صعبة.

عل ر8  ب  التصفية  مقر  حد   و 
رقم  19 ط بق ) شقة 2 حي النهضة 

سال   11111  - سال  مهد1ة  طريق 

املغرب. 

و عين:

و  الد1ن  عز  الحراق  السيد(8) 

 (8 حي النهضة م/ب زنقة  عيوانه(ا) 

القصر الكبير  القصر الكبير 92111 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   (7 بت ريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تحت رقم 9978 .

788I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

NEW TECH WOOD 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 2  2 
 RUE JEAN JAURES، 21161،

Casablanca Maroc
 NEW TECH WOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 5، ش رع 
زاكور8، حس ن - 21111 الرب ط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 164619
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 NEW  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.TECH WOOD
نج ر8   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

األملييوم والبالستيك والخشب..
5، ش رع   : عيوان املقر االآتل عي 
الرب ط   21111  - حس ن  زاكور8، 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 111 سية.
 211.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بيلو�سى  نورا1ل ن  السيد8 
حي   ،82 رقم  سكتور س،  عيوانه(ا) 
الرب ط   21111 م  ي  ح  السهريج, 

املغرب.
احلد  مداغري  علوي  السيد 
حس ن  زاكور8،  ش رع   ،5 عيوانه(ا) 

21111 الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

بيلو�سى  نورا1ل ن  السيد8 
حي   ،82 رقم  سكتور س،  عيوانه(ا) 
الرب ط   21111 م  ي  ح  السهريج, 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
18  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1154 1.

789I

EDCF Auditُ

كلوبال اكريكيلتير سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EDCF Auditُ
 N° 6 Qu ATLAS I AHADAF

AZROU ، 5 111، Azrou Maroc
كلوب ل اكريكيلتير سيرفيس شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 57 
زنقة موالي مصطفى - 111 5 

AZROU املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.26245

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في  1 أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
اكريكيلتير  كلوب ل  الوحيد  الشريك 
 11.111 رأسل له   مبلغ  سيرفيس 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 
 5 111  - زنقة موالي مصطفى   57
تقد1م   : ل  نتيجة  املغرب   AZROU

حل الشركة.
 57 و حد  مقر التصفية ب رقم 
ازرو   5 111 - زنقة موالي مصطفى 

املغرب. 
و عين:

و  ت و�سي  سعيد  السيد(8) 
تيكيوين   88 حي ا رار رقم  عيوانه(ا) 
اك  1ر 81111 اك  1ر املغرب كلصفي 

(8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : غير محد 8
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  آيبر  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 1288.
791I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

BENJINORD TRANS
إعالن متعد  القرارات

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، ش رع الحريري، الط بق الث لت، 
رقم 2  ، 91111، طيجة املغرب

BENJINORD TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: طريق 
املط ر، بلوك أ، الط بق 8، شقة رقم 

8)، مسي نة - - طيجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.118179

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 7) نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
من  اآتل عية  حصة   1111 تفويت 
السيد علي بن الط هر العوني لف ئد8 
حصة   511 أفقير  رشيد  السيد 
اآتل عية والسيد نور الد1ن ف رس 

511 حصة اآتل عية.
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
قبول استق لة السيد علي بن الط هر 

العوني من مه مه مسير للشركة
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
تعيين السيد رشيد أفقير و السيد نور 
ملد8  للشركة  مسير1ن  ف رس  الد1ن 

غير محدو 8.
قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
املحدو 8  املسؤولية  شركة  ات 
 ات الشريك الوحيد الى شركة  ات 

املسؤولية املحدو 8
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قرار رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 
للشركة  االآتل عي  املقر  تحويل 
ش رع   ،119 جوص ف ت  عل ر8  من 
مكسيك،الط بق 5، شقة 28 - طيجة 
 ،8 الى طريق املط ر، بلوك أ، الط بق 

شقة رقم 8)، مسي نة - طيجة
قرار رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

تحيين اليظ م األس �سي للشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
طريق   : للشركة  االآتل عي  املقر 
املط ر، بلوك أ، الط بق 8، شقة رقم 

8)، مسي نة - طيجة
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
م ل  رأس  حد    : الشركة  رأسل ل 
111.111,11  رهم  الشركة في مبلغ 
مقسلة على 1111 حصة اآتل عية، 
111,11  رهم  واحد8  كل  قيلة 
-السيد  الت لي:  الشكل  على  موزعة 
511 حصة اآتل عية.-  رشيد أفقير 
السيد8 نور الد1ن ف رس 511 حصة 

اآتل عية.
على  1يص  الذي  رقم  1:  بيد 
رشيد  السيد  تعيين  التسيير:  م 1لي: 
ف رس  الد1ن  نور  السيد  و  أفقير 

مسير1ن للشركة ملد8 غير محدو 8.
على  1يص  الذي   :(6 رقم  بيد 
في  الشركة  تلتزم   : التوقيع  م 1لي: 
آليع مع مالته  بتوقيع السيد رشيد 

أفقير و السيد نور الد1ن ف رس
بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
الشكل الق نوني للشركة: شركة  ات 

املسؤولية املحدو 8
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
5)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 14982.
79(I

LEADER FIDUCONSEIL

SOZIALER LAMIA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LEADER FIDUCONSEIL
14 ، ش رع ابن الصب ضح ، اق مة 

ليالس ، الط بق السفلي ، مكتب 8 ، 
21111، الدارالبيض ء املغرب

 SOZIALER LAMIA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : 11 ش رع 
ليبرت ، الط بق الث لث ، الشقة 5 ، 
ك زابالنك  - 21121 ك زابالنك  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.445625
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
7)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
SOZIALER LAMIA SERVICE شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 11 اإلآتل عي   رهم وعيوان مقره  
ش رع ليبرت ، الط بق الث لث ، الشقة 
ك زابالنك    21121  - ك زابالنك    ،  5
علي  لالملص  قة  نتيجة  املغرب 
اعل ل  -اجتت م  التصفية  حس ب 
ت م  ابرام  املصفي  -ميح  التصفية 
-ا1داع آليع الوت ئق  ونه ئي لتسيره 

ب ملقر الرئي�سي.
و عين:

و  الف قيه  بن  ملي ء  السيد(8) 
طل ريس  ابواب  اق مة  عيوانه(ا) 
 (9 الشقة   77 عل ر8  مجلوعة   
كلصفي  املغرب  بوعز8  21111  ار 

(8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 7)  آيبر 2122 وفي 11 ش رع 
ليبرت ، الط بق الث لث ، الشقة 5 ، - 

21121 ك زابالنك  املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851817.
792I

HILS BALLENA

HILS BALLENA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HILS BALLENA
مشروع مد1ية الوف ق رقم 669) 

بلوك   العيون ، 71111، العيون 
املغرب

HILS BALLENA شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي مد1ية 

الوف ق رقم 669) بلوك   العيون - 
71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 8557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HILS  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.BALLENA
و  البي ء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
 , الع مة  التج ر8   , الع مة  االشغ ل 

االستيرا  و التصد1ر.
مد1ية   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 - بلوك   العيون   (669 الوف ق رقم 

71111 العيون املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : البركة  حليد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد حليد البركة عيوانه(ا) حي 
موالي رشيد الشطر ) بلوك 7) رقم 

) العيون 71111 العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حليد البركة عيوانه(ا) حي 
موالي رشيد الشطر ) بلوك 7) رقم 

) العيون 71111 العيون املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لعيون بت ريخ 22 أكتوبر 

2122 تحت رقم  26 .
79 I

KHM CONSULTING

JK CONTRACTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

KHM CONSULTING
ب  امللر  ب علران  ا1ت  زنقة   (
الط بق االول الرقم 116 تق طع ش رع 
محلد الخ مس و املق ومة ، 21151، 

الدار البيض ء املغرب
JK CONTRACTING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
ش رع الزرقطوني   217 الدارالبيض ءـ 
رقم 4 - 21251 الدارالبيض ء املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.262819
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 نونبر   (5 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »1.111.111  رهم« 
»2.111.111  رهم« إلى »111.111.  
تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851827.
794I

FIDUCIAIRE MOUANI

أنفاس الطبيعة
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 12 HAY ENNAJAH ،
54111، KHENIFRA MAROC
أنف س الطبيعة شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد
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وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 
االول ش رع 11 رقم 52 حي ب م وا  
الدهب ش رع الزرقطوني - 54111 

جييفر8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
: أنف س  اإلقتض ء بلختصر تسليته  

الطبيعة.
تقطير و   : بإ1ج ز  غرض الشركة 

عصر الزيوت الطبيعية
انت ج وبيع مستحضرات التجليل

بيع آليع انواع العسل.
الط بق   : االآتل عي  املقر  عيوان 
حي ب م وا    52 رقم   11 االول ش رع 
 54111  - الزرقطوني  ش رع  الدهب 

جييفر8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد مطيع عبد املجيب : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املجيب  عبد  مطيع  السيد 
حي النسيم تجزئة اشب رو  عيوانه(ا) 
جييفر8   54111 جييفر8   6( رقم 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املجيب  عبد  مطيع  السيد 
حي النسيم تجزئة اشب رو  عيوانه(ا) 
جييفر8   54111 جييفر8   6( رقم 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
5)  آيبر  االبتدائية بخييفر8 بت ريخ 

2122 تحت رقم 541.

795I

LE MAROCAIN FRUITS&NUTS SARL AU

LE MAROCAIN FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 LE MAROCAIN FRUITS&NUTS
SARL AU

ش رع عبد الكريم الخط بي طريق 
حسن بن مب رك - الخط بية عل ر8 
ب الط بق األول رقم   مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
LE MAROCAIN FRUITS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع عبد 

الكريم الخط بي طريق حسن بن 
مب رك - الخط بية عل ر8 ب الط بق 

األول رقم   مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 1715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.MAROCAIN FRUITS
مق ول   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
إ ار8 مزرعة فالحية أو ت آر أو وسيط 

لالستيرا  والتصد1ر والتوزيع.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
حسن  طريق  الخط بي  الكريم  عبد 
ب  عل ر8  الخط بية   - مب رك  بن 
الط بق األول رقم   مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 
 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد سلير الشبكي : 111 حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  الشبكي  سلير  السيد 
الشطر 2 حرف رقم 74 ت ميصورت 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الشبكي  سلير  السيد 
الشطر 2 حرف رقم 74 ت ميصورت 

مراكش 41111 مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
نونبر   (5 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم  14145.
796I

MALIA CENTER

MALIA CENTER
إعالن متعد  القرارات

MALIA CENTER
تجزئة شرك ء الري ض، رقم 9 ، 
طريق أزمور، مح فظة اليواصر، 
مق طعة أولد عزوز الدار البيض ء 

..،.،
MALIA CENTER »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: تجزئة 
شرك ء الري ض، رقم 9 ، طريق 

أزمور، مح فظة اليواصر، مق طعة 
أولد عزوز الدار البيض ء - -...

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 51 4 
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 1  غشت 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
قرر تخفيض رأسل ل الشركة بلبلغ 
 (761.111) ألف  وستين  سبعل ئة 
مليونين  من  لتخفيضه   ،  رهم 
وجلسل ئة ألف (2.511.111)  رهم 
ألف  وأربعين  وسبعل ئة  مليون  إلى 
تقليص  مع  )1.741.111)  رهم. 

عد  األسهم إلى سبعة آالف وستل ئة 
 (111) م ئة  بقيلة  سهم   (7611(

 رهم من القيلة االسلية لكل منه 
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
قرر زي  8 في رأسل ل الشركة بلبلغ 
وستين  وم ئتين  مال1ين  ثالثة  قدره 
ليصبح  (261،111، )  رهم  ألف 
ألف  وأربعين  وسبعل ئة  مليون  من 
جلسة  إلى  )1،741،111)  رهم 
(5،111،111)  رهم بإصدار  مال1ين 
م ئة  وستة.  ألف  وثالثين  اثيين 
م ئة  اسلية  بقيلة  سهم   ( 2611(
وتكون   ، سهم  لكل  )111)  رهم 
الحقوق  نفس  الجد1د8  لألسهم 
القد1لة  األسهم  مثل  وااللتزام ت 
هذا  ت ريخ  من  استحق ق  بت ريخ 
وثالثين  اثيين  االآتل ع.سيتم  فع 
سهًل    ( 2611) وستل ئة  ألًف  
آد1ًدا ب لك مل عن طريق التعويض 
واملستحقة  الس ئلة  املط لب ت  مع 
الدفع على الشركة ، أي ثالثة مال1ين 
 ( ،261،111) ألف  وم ئتين وستين 

 رهم.
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
قرر تحد1د سعر اإلصدار ب لقيلة   *
االسلية ، أي م ئة (111)  رهم لكل 
 7 و   6 تعد1ل امل  تين   * سهم آد1د 

من اليظ م الداجلي للشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 1: الذي 1يص على م 1لي: 

ال �سيء
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 848157.
797I

فيكوآيس

STE ENTRAMI
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

فيكوآيس
 4 زنقة موريط ني  الشقة 4 آيليز ، 

41111، مراكش املغرب
STE ENTRAMI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
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وعيوان مقره  اإلآتل عي بقعة 
)6) ت ركة سيدي مب رك مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1 818

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 نونبر   14 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »2.111.111  رهم« 
»1.111.111  رهم« إلى »111.111.  
 رهم« عن طريق : إ م ج احتي طي أو 
أرب ح أو عالوات إصدار في رأس امل ل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142779.
798I

FIDUCIAIRE MALIKI

OURTASKE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ش رع املسجد رقم 21 الط بق االول 
الشقة ) الرشيد1ة ص ب 88) ، 

52111، الرشيد1ة املغرب
OURTASKE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر زاوية 
املكيس اوفوس - 52111 الرشيد1ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2122/1656 
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.OURTASKE
اشغ ل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

مختلفة

تج ر8 
معلومي ت.

قصر   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 52111  - اوفوس  املكيس  زاوية 

الرشيد1ة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 511.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 2.511  : محلد  ب ريكي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
 2.511  : جولة  بريكي  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  محلد  ب ريكي  السيد 
ب  بلوك  ع م  ابو  اق مة  شقة  1 
ش رع الجيش امللكي 51111 مكي س 

املغرب.
عيوانه(ا)  جولة  بريكي  السيد8 
 52111 الرشيد1ة  اوفوس  مركز 

الرشيد1ة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  محلد  ب ريكي  السيد 
شقة  1 اق مة ابو ع م بلوك ب ش رع 
الجيش امللكي 51111 مكي س املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (5 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.
799I

STE AGEFICO SARL

DECOZAR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE AGEFICO SARL
12 ش رع علر الخي م الط بق الث ني 

رقم 4 ، 91111، طيجة املغرب
DECOZAR شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

م رآريت رقم 6  - 91111 طيجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5529 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   18 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

مبلغ   DECOZAR الوحيد  الشريك 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

مقره  اإلآتل عي زنقة م رآريت رقم 

6  - 91111 طيجة املغرب نتيجة ل 

: لم تحقق الهدف الذي أسست من 

أآله.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

طيجة   91111  -   6 رقم  م رآريت 

املغرب. 

و عين:

و  تبكورت  رضوان  السيد(8) 

  6 رقم  م رآريت  زنقة  عيوانه(ا) 

 (8) املغرب كلصفي  طيجة   91111

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

6)  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261712.

811I

FIDULONIA

LAIT BAK
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 9 111،

TETOUAN MAROC

LAIT BAK شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ضه ر 
قيد1ل بدوار كيت ن آل عة الزيتون 

تطوان - 111 9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 2661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 15  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LAIT  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.BAK

تربية   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

امل شية.

ضه ر   : االآتل عي  املقر  عيوان 

قيد1ل بدوار كيت ن آل عة الزيتون 

تطوان - 111 9 تطوان املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : البق لي  ميصف  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ميصف البق لي عيوانه(ا) 

الحجر  مج ز    52 رفم  طريطة  حي 

 9 111 تطوان  الحوزية  غرسة 

تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميصف البق لي عيوانه(ا) 

الحجر  مج ز    52 رفم  طريطة  حي 

 9 111 تطوان  الحوزية  غرسة 

تطوان املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

9)  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2522.

811I
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FIDASSURCO

FAN-Y 3
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

41111، MARRAKECH MAROC

  FAN-Y شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : عرصة 

ب ط  اق مة كيرني محل 2 ب ب  ك لة 

مراكش - 41111 مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.77(99

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   19 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   FAN-Y  

محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

مقره  اإلآتل عي عرصة ب ط  اق مة 

 - ب ب  ك لة مراكش   2 كيرني محل 

مراكش   41111  - مراكش   41111

النش ط  ليقص  نتيجة  املغرب 

التج ري.

و عين:

و  الفيجري  محلد  السيد(8) 

ا آوهر8  اق مة   9 الشقة  عيوانه(ا) 

املغرب  مراكش   41111 اليخيل 

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

عرصة  وفي   2122 نونبر   19 بت ريخ 

ب ب  ك لة   2 ب ط  اق مة كيرني محل 

 41111  - مراكش   41111  - مراكش 

مراكش املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  1  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 142491.

812I

cabinet aux services des affaires

societe madouni trans
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52211، erfoud

MAROC

societe madouni trans شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر اوال  

عقبة عرب صب ح زيز ارفو  - 52211 

ارفو  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.14717

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   14 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

 societe madouni الشريك الوحيد 

trans مبلغ رأسل له  111.111  رهم 

وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر اوال  

عقبة عرب صب ح زيز ارفو  - 52211 

توقف عن   : ارفو  املغرب نتيجة ل 

مزاولة النش ط.

و حد  مقر التصفية ب قصر اوال  

عقبة عرب صب ح زيز ارفو  - 52211 

ارفو  املغرب. 

و عين:
السيد(8) رشيد مدوني و عيوانه(ا) 

زيز  صب ح  عرب  عقبة  اوال   قصر 

ارفو  52211 ارفو  املغرب كلصفي 

(8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 11 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 946.

81 I

L-expert-comptable.ma

CITIZON
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

L-expert-comptable.ma
 Bd d’Anfa, Casablanca 7 

 21161 ، 21161، casablanca
maroc

CITIZON شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 265 ش رع 
الزرقطوني الط بق الت سع رقم 

92 الدار البيض ء - 21111 الدار 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
565989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CITIZON
تيظيم   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

تسيير وانج ز األحداث.
 265  : االآتل عي  املقر  عيوان 
الت سع  الط بق  الزرقطوني  ش رع 
رقم 92 الدار البيض ء - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
: 45 حصة  السيد ابراهيم زراف 

بقيلة 4.511  رهم للحصة.
 55  : بركة  ن 1ت  مهجة  السيد8 

حصة بقيلة 5.511  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بركة  ن 1ت  مهجة  السيد8 
فيرن ي  مرسيل  ش رع    9 عيوانه(ا) 

69811 س ن برييست فرنس .

السيد ابراهيم زراف عيوانه(ا) 5 
الرب ط   11111 زنقة طبرق شقة 12 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بركة  ن 1ت  مهجة  السيد8 

فيرن ي  مرسيل  ش رع    9 عيوانه(ا) 

69811 س ن برييست فرنس 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 565989.

814I

nador conseil sarl au

LABIRAM PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62111، nador maroc

LABIRAM PROMO SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي اق مة 

كوروكو  A ش رع الجيش امللكي - 

62111 الي ظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.11497

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 19  آيبر 2122 تقرر حل 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   LABIRAM PROMO SARL
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

 A  مقره  اإلآتل عي اق مة كوروكو
ش رع الجيش امللكي - 62111 الي ظور 

املغرب نتيجة ل : الحل املبكر للشركة

اق مة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 - امللكي  الجيش  ش رع   A  كوروكو

62111 الي ظور املغرب. 

و عين:

سيه م هيو و عيوانه(ا)  السيد(8) 

 62111  1 7 رقم  املسير8  ش رع 

الي ظور املغرب كلصفي (8) للشركة.
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و  براهيم  كالبيلي  السيد(8) 
عيوانه(ا) حي ع ريض رقم 7) 62111 
الي ظور املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 6)  آيبر 

2122 تحت رقم 5125.
815I

nador conseil sarl au

LABIRAM PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62111، nador maroc
LABIRAM PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : اق مة 

كوروكو  A ش رع الجيش - 62111 
الي ظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.11497

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 12  آيبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   LABIRAM PROMO
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
ش رع   A  كوروكو اق مة  اإلآتل عي 
املغرب  الي ظور   62111  - الجيش 

نتيجة لحل مبكر للشركة.
و عين:

سه م هيو و عيوانه(ا)  السيد(8) 
الي ظور   62111  1 7 املسير8  حي 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  كالبيلي  ابراهيم  السيد(8) 
عيوانه(ا) حي ع ريض رقم 7) 62111 
الي ظور املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
اق مة  وفي   2122 12  آيبر  بت ريخ 
 62111 - كوروكو   A ش رع الجيش 

الي ظور املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 21  آيبر 

2122 تحت رقم 5148.

816I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 STE L.D.L CONSULTING &
INVESTMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية ش رع أبي آرير الطبري 

وزنقة عبد الرحل ن ن صر، إق مة 
امليصور، الط بق األول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طيجة املغرب
 STE L.D.L CONSULTING &
INVESTMENT شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 11 زنقة 
املحلد1ة، إق مة ريكس، الط بق 
الث ني، الشقة رقم  1 - 91111 

طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1  411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 STE L.D.L CONSULTING &

.INVESTMENT
توطين   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الشرك ت..

زنقة   11  : عيوان املقر االآتل عي 
الط بق  ريكس،  إق مة  املحلد1ة، 
 91111  - رقم  1  الشقة  الث ني، 

طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 111  : الع قل  سفي ن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الع قل عيوانه(ا)  السيد سفي ن 
طيجة   91111 املج هد1ن  طريق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الع قل عيوانه(ا)  السيد سفي ن 
طيجة   91111 املج هد1ن  طريق 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261958.
817I

STE BENSELLAOU SARL AU 

رامي لالنتاج العلمي
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ،  5111،
GUERCIF MAROC

رامي لالنت ج العلمي شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ملريجة 

آرسيف - 5111  آرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 22  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 
ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
رامي   : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

لالنت ج العلمي.
انشطة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

افالم الفيد1و و التلفز8.
ملريجة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
آرسيف - 5111  آرسيف املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : املغرب سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : االطرش  رامز  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  االطرش  رامز  السيد 
املغرب 5111  آرسيف املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  االطرش  رامز  السيد 
آرسيف    5111 آرسيف  ملريجة 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 1469/2122.
818I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER 
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

إنش ء فرع ت بع للشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ،  1111،

FES MAROC
 ALTEN DELIVERY CENTER 
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : ف س 
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شور، ب )، بالطو 414-415، ف س 
- 1111  ف س املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.566 67

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21 شتيبر 2122 تقرر إنش ء 
و   - فرع ت بع للشركة تحت التسلية 
 111  - ب   - ب لعيوان مكتب  الك ئن 
 1111 ب رك  نيرشور)  الدار البيض ء 
ش رع القدس سيدي معروف الدار 
البيض ء  الدار   21281  - البيض ء 
املغرب و املسير من طرف السيد(8) 
 Didier René ا  ريس ربيع و السيد 

. Henri Marchet
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
 آيبر 2122 تحت رقم 9 118511.
819I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE KBD LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN)
 meknes، 51111، Meknes

MAROC
SOCIETE KBD LOGISTICS شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي عل ر8 

س12 شقة رقم 2, إق مة ابن سيي  
2, حلرية - 51111 مكي س املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.47241
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 27  آيبر 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   SOCIETE KBD LOGISTICS
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
شقة  مقره  اإلآتل عي عل ر8 س12 
 - حلرية   ,2 إق مة ابن سيي    ,2 رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكي س   51111

كوفيد 9).

عل ر8  ب  التصفية  مقر  حد   و 
س12 شقة رقم 2, إق مة ابن سيي  2, 

حلرية - 51111 مكي س املغرب. 
و عين:

و  األندل�سي  محلد  السيد(8) 
 ,2 عل ر8 س12 شقة رقم  عيوانه(ا) 
 51111 حلرية   ,2 سيي   ابن  إق مة 
مكي س املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
شتيبر   28 بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 878.
811I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE ATLAS
GEOPROJECT

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
حل شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN)
 meknes، 51111، Meknes

MAROC
 SOCIETE ATLAS GEOPROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 7 مكرر, 

لكراي توالل - 51111 مكي س 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.41161
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   25 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE ATLAS GEOPROJECT
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
مكرر,   7 اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
مكي س   51111  - توالل  لكراي 

املغرب نتيجة ل : كوفيد 9).
7 مكرر,  و حد  مقر التصفية ب 
مكي س   51111  - توالل  لكراي 

املغرب. 

و عين:

و  العيس وي  نبيل  السيد(8) 

 2 211 زيدوح   ولد  عيوانه(ا)  ار 

لفقيه بن ص لح املغرب كلصفي (8) 

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 9  1.

8((I

JIYAR JAOUAD

 GUERMAT
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

JIYAR JAOUAD

 N°5  EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

6  11، BERKANE MAROC

 GUERMAT CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 9 2 

حي 4 اكليم - 251 6 برك ن املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.5879

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2122 26  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

»211.111  رهم« أي من »11.111  

عن  »511.111  رهم«  إلى   رهم« 

أو  نقد1ة  حصص  تقد1م   : طريق 

عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 711/2122.

812I

JIYAR JAOUAD

XYLOR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5  EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
6  11، BERKANE MAROC
XYLOR شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

51 زنقة 85  حي املق ومة برك ن - 
11  6 برك ن املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1 25

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »2.111.111  رهم« 
 2.111.111« إلى  »111.111  رهم« 
تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 711/2122.

81 I

EXACO

DUAL CORP
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

EXACO
6)، زنقة ع ئشة أم املؤميين ش رع 

موالي الحسن االول، 21111، الدار 
البيض ء املغرب

DUAL CORP شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 11، زنقة 
الحرية، الط بق  ، شقة رقم 5 - 

21111 الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
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رقم التقييد في السجل التج ري : 
566217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DUAL اإلقتض ء بلختصر تسليته  : 

. CORP
مقهى،   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
الوآب ت  مطعم  الش ي،  ق عة 
 ، البلي ر و  ألع ب  ق عة   ، السريعة 
وكذلك تسيير األصل التج ري ملط عم 

الوآب ت السريعة..
عيوان املقر االآتل عي : 11، زنقة 
 -  5 رقم  شقة  الط بق  ،  الحرية، 

21111 الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد محلد أمين مكزاري : 511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
: 511 حصة  السيد8 هيد هييون 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مكزاري  أمين  محلد  السيد 
عيوانه(ا) 48، زنقة ا1ت ارير ط بق 6 
شقة 5 21111 الدار البيض ء املغرب.
عيوانه(ا)  هييون  هيد  السيد8 
ف ء  واو  عل ر8  الفتوح  ري ض  إق مة 
ط بق 5 شقة 21 زنقة رف ئيل – ع ب 

21111 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
مكزاري  أمين  محلد  السيد 
عيوانه(ا) 48، زنقة ا1ت ارير ط بق 6 
شقة 5 21111 الدار البيض ء املغرب
عيوانه(ا)  هييون  هيد  السيد8 
ف ء  واو  عل ر8  الفتوح  ري ض  إق مة 
ط بق 5 شقة 21 زنقة رف ئيل – ع ب 

21111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851291.

814I

EXACO

DIADROMED
إعالن متعد  القرارات

EXACO

6)، زنقة ع ئشة أم املؤميين ش رع 

موالي الحسن االول، 21111، الدار 

البيض ء املغرب

DIADROMED »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: 11، زنقة 

الحرية، الط بق  ، شقة رقم 5 - 

21111 الدار البيض ء. املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.455217

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 16  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

تعيين مسير آد1د للشركة السيد(8) 

املكين�سي سع   كلسير8 وحيد8

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

استق لة السيد العواني محلد امي ي 

وتعد1ل  كلسيرللشركة  مه مه  من 

األس �سي  الق نون  من   14 البيد 

للشركة 

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

على  1يص  الذي   :14 رقم  بيد 

سع    املكين�سي  السيد8  تم  م 1لي: 

مواآهة  في  ااشركة  كلسير8 وحيد8 

آليع  وكذلك  الث لثة،  األطراف 

وآليع  الخ صة  أو  الع مة  اإل ارات 

1لثل املد1ر   ، املؤسس ت االئتل نية 

الصالحي ت  أوسع  ولد1ه  الشركة 

آليع  وتيفيذ  ب سله   للتصرف 

األعل ل املتعلقة ب لغرض منه 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1 8511.
8(5I

FIDUNION-MAROC

LA GENE DU BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,2 

 CASABLANCA ، 21111،
CASABLANCA MAROC

LA GENE DU BATIMENT شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 211, 

زنقة مصطفى املع ني, مكتب رقم 
9), الط بق الرابع - 11111 الدار 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5666 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.GENE DU BATIMENT
اإلنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 

العق ري.
 ,211  : االآتل عي  املقر  عيوان 
زنقة مصطفى املع ني, مكتب رقم 9), 
الط بق الرابع - 11111 الدار البيض ء 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

ا ري�سي  و غيري  رشيد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111  :

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ا ري�سي  و غيري  رشيد  السيد 
املد1ية   ،615 فيال  عيوانه(ا) 
الدار   27182 بوسكور8  الخضراء، 

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ا ري�سي  و غيري  رشيد  السيد 
املد1ية   ،615 فيال  عيوانه(ا) 
الدار   27182 بوسكور8  الخضراء، 

البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم )97)85.
8(6I

CONCILIUM EXPERTISE

COMPTOIR DES METIERS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الط بق 

الخ مس، شقة رقم ،8) غوتيي الدار 
البيض ء ، 21161، الدار البيض ء 

املغرب
 COMPTOIR DES METIERS

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي محل ))) 
ش رع ابن هيثم سيدي ابراهيم - 

1111  ف س املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.48789

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 COMPTOIR DES الشريك الوحيد 
 111.111 مبلغ رأسل له    METIERS
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي محل 
))) ش رع ابن هيثم سيدي ابراهيم - 
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1111  ف س املغرب نتيجة ل : أزمة 
إقتص  1ة.

محل  ب  التصفية  مقر  حد   و 
))) ش رع ابن هيثم سيدي ابراهيم 

- 1111  ف س املغرب. 
و عين:

الكت ني  الع لي  عبد  السيد(8) 
البيض ء  الدار  عيوانه(ا)  و  الحسني 
املغرب  البيض ء  الدار   21111

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
19  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 6789.

8(7I

CONCILIUM EXPERTISE

 ABBASSI SAMIR ET
BOUNEJMA 3DAD

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسل ل الشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الط بق 

الخ مس، شقة رقم ،8) غوتيي الدار 
البيض ء ، 21161، الدار البيض ء 

املغرب
 ABBASSI SAMIR ET BOUNEJMA

DAD  شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 9 ش رع 
الي س بيو مع وية م.ج - 1111  

ف س املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 17  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
»1.971.111  رهم« أي من »1.111  
»2.111.111  رهم«  إلى   رهم« 
مق صة مع  1ون  إآراء   : عن طريق 
الشركة املحد 8 املقدار و املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
14  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 6877.

8(8I

CONCILIUM EXPERTISE

BOBINAGE HANNAF
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الط بق 

الخ مس، شقة رقم ،8) غوتيي الدار 
البيض ء ، 21161، الدار البيض ء 

املغرب
BOBINAGE HANNAF شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار وال  
الطيب وال  الطيب العلي  - 1111  

ف س املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 16  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
»411.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »511.111  رهم«  إلى   رهم« 
مع  1ون  مق صة  إآراء   : طريق 
الشركة املحد 8 املقدار و املستحقة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
14  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 6874.

8(9I

PLAYA AZUL

STE KAFKAF PISH
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

71112، LAAYOUNE MAROC
STE KAFKAF PISH شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي النهضة 
زنقة سيدي افني املر�سى العيون - 

71112 املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

44119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.KAFKAF PISH

 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

 COMMERCE GENERAL -

.MAREYAGE

حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 

املر�سى  افني  سيدي  زنقة  النهضة 
العيون  املر�سى   71112  - العيون 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 : القفق ف  زكري ء  السيد 

 111.111 بقيلة  حصة   111.111

 رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد زكري ء القفق ف عيوانه(ا) 

حي املسير8 الخضراء ش رع لالاسل ء 
 71112 العيون  املر�سى   1 96 رقم 

املر�سى املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زكري ء القفق ف عيوانه(ا) 

حي املسير8 الخضراء ش رع لالاسل ء 
 71112 العيون  املر�سى   1 96 رقم 

املر�سى املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

22  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 616 .

821I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

ER3R 3 مقاولة انجاز الشبكات
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46111، SAFI MAROC

 ER R   مق ولة انج ز الشبك ت

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم )8 
زنقة سحيمي لقليعة سيدي واصل - 

46111 اسفي املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 1 7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 1  

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
»رقم )8 زنقة سحيمي لقليعة سيدي 

إلى  اسفي املغرب«   46111  - واصل 

 - الشلس  قرية  حي  ب كي  »ملكية 

46111 اسفي املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1184.

821I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

سيفيبرو
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

81111، AGADIR MAROC

سيفيبرو شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 115 

بلوك 2 حي العرب ازرو ا1ت ملول - 

81111 ا1ت ملول املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   866

رقم التقييد في السجل التج ري 
.21151

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1  آيبر 2122 تم تعيين 
ا1ت  السيد(8)  للشركة  مسير آد1د 

محلد محلد كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2575.

822I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

IMMOCHANT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
91111، Tanger Maroc

IMMOCHANT شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
محلد الس  س مركب حدائق 

االندلس بلوك ) ط بق   شقة 41 - 
91111 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1  46 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.IMMOCHANT
اإلنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 

العق ري.

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
حدائق  مركب  الس  س  محلد 
) ط بق   شقة 41 -  االندلس بلوك 

91111 طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
مبلغ رأسل ل الشركة: 9.225.111 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 -

السيد محلد الشنتوف : 92.251 
بقيلة 111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محلد الشنتوف عيوانه(ا) 
ش رع محلد الس  س مركب حدائق 
 41 شقة  ط بق     ( االندلس بلوك 

91111 طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد الشنتوف عيوانه(ا) 
ش رع محلد الس  س مركب حدائق 
 411 ط بق  شقة   ( االندلس بلوك 

91111 طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 5578).
82 I

MORAD CHTITA

أبدايو طرانسبور
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MORAD CHTITA
 N° 16 HAY ESSAADA N° 16
 HAY ESSAADA، 51111، AIN

TAOUJTATE MAROC
أبدا1و طرانسبور شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : زنقة )) 
شطر 261 وا  ف س - 4111  ف س 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.61841

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة  طرانسبور  أبدا1و  حل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 
  4111  - وا  ف س   261 شطر   ((

ف س املغرب نتيجة لفشل املشروع.
و عين:

السيد(8) أ1وب ف تحي و عيوانه(ا) 
حي الكوش  زنقة 151 رقم 41 91111 

طيجة املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
 (( بت ريخ 21  آيبر 2122 وفي زنقة 
- 4111  ف س  شطر 261 وا  ف س 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5521.
824I

FLASH ECONOMIE

VALENCIA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

VALENCIA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رأسل له :511.111  رهم

مقره  اإلآتل عي: 54 زنقة أبو 
زيد الدا و�سي الط بق األر�سي 

رقم 5) مركز الحب بي مع ريف - 
الدارالبيض ء

رقم التقييد في السجل التج ري: 
46155 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 11  آيبر 2122 تم اتخ   

القرارات الت لية
رفع رأسل ل الشركة بلبلغ قدره 
 511.111 1.511.111  رهم أي من 
عن  2.111.111  رهم  إلى   رهم 
طريق التعويض مع الحس ب الج ري 

لللس هم الوحيد
اليظ م  من   7 الفصل  تعد1ل 

األس �سي للشركة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم )75)85
825I

CONSEILS EVERNAGE

COOL SHOP
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM JAWHARA ، 41111،
MARRAKECH maroc

COOL SHOP شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 51  
زنقة احلد اليور الحي املحلدي 

الوحد8 الرابعة مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 194 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 17  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 COOL :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.SHOP
تج ر   •  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

املالبس الج هز8.
• استيرا  / تصد1ر املالبس..

عيوان املقر االآتل عي : رقم 51  
املحلدي  الحي  اليور  احلد  زنقة 
 41111  - مراكش  الرابعة  الوحد8 

مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
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 1.111  : الجطيوي  السيد ط رق 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ط رق الجطيوي عيوانه(ا) 
مراكش   515 رقم   14 الوحد8  م  ح 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ط رق الجطيوي عيوانه(ا) 
مراكش   515 رقم   14 الوحد8  م  ح 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 9 1429.
826I

إئتل نية الوف ء

SETTAT SALAFAINE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتل نية الوف ء
ش رع عالل الف �سي الرقم 79 

سط ت ، 26111، سط ت املغرب
SETTAT SALAFAINE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
الزرقطوني حي الشيخ الرقم 11 
سط ت - 26111 سط ت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
7 1 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 19  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SETTAT SALAFAINE

 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
-1اإلعالن ت واإلشه ر

-2 ملثل تج ري.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 11 الرقم  الشيخ  حي  الزرقطوني 

سط ت - 26111 سط ت املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 111  : الي صري عبد هللا  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
هللا  عبد  الي صري  السيد 
حي  الزرقطوني  ش رع  عيوانه(ا) 
 26111 سط ت   11 الرقم  الشيخ 

سط ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  الي صري  السيد 
حي  الزرقطوني  ش رع  عيوانه(ا) 
 26111 سط ت   11 الرقم  الشيخ 

سط ت املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بسط ت بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 1419/2122.
827I

TEAM CONCEPT

TEAM CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

TEAM CONCEPT
 17PLACE PASTEUR, RESIDENCE
 PASTEUR BUILD, 6EME ETAGE
 N° 5 ، 21 61، CASABLANCA

maroc
TEAM CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 7) س حة 
ب ستور, اق مة ب ستور بيلد الط بق 
6 رقم 5 - 61 21 الدار البيض ء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.164159

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 25 غشت 2122 تقرر حل 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ   TEAM CONCEPT
مقره   وعيوان  211.111  رهم 
اق مة  س حة ب ستور,   (7 اإلآتل عي 
 -  5 رقم   6 الط بق  بيلد  ب ستور 
الدار البيض ء املغرب نتيجة   21 61

ل : عدم انت آية الشركة.
و حد  مقر التصفية ب 7) س حة 
الط بق  بيلد  ب ستور  اق مة  ب ستور, 
البيض ء  الدار   21 61  -  5 رقم   6

املغرب. 
و عين:

و  زيحوف  احلد  السيد(8) 
اق مة  ب  يس  ابن  زنقة  عيوانه(ا) 
1 سليية ط 14شقة 18 2411 طيجة 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  فريد8  1لوش  السيد(8) 
)زنقة  5ش  انف   اق مة  عيوانه(ا) 
 21 91 فلوري  ف ل  مورجي  هنري 
 (8) كلصفي  املغرب  البيض ء  الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 12 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 848785.

828I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

بيفونا ايموبيلي توريزم
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
81111، AGADIR MAROC

بيفون  ا1لوبيلي توريزم شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي لدى 

الط بق االول رقم 2 عل ر8 25 تجزئة 

الزيتون تيكوين - 81111 اك  1ر 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5 94 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

بيفون    : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

ا1لوبيلي توريزم.

االنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 

السي حي.

لدى   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الط بق االول رقم 2 عل ر8 25 تجزئة 

اك  1ر   81111  - تيكوين  الزيتون 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : كيسبي  بيفون   السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  كيسبي  بيفون   السيد 

ميفي ا1ط لي  81111 اك  1ر املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  كيسبي  بيفون   السيد 

ميفي ا1ط لي  81111 اك  1ر املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 9855)).

829I
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MOLI GRAIN

MOLI GRAIN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOLI GRAIN
7) ابو عب س الجراوي رقم 5 حي 
املحطة ، 14 21، الدار البيض ء 

املغرب
MOLI GRAIN شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 7) ابو 
عب س الجراوي رقم 5 حي املحطة - 

14 21 الدار البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.417119

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد MOLI GRAIN مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
عب س  ابو   (7 اإلآتل عي  مقره  
الجراوي رقم 5 حي املحطة - 14 21 
الدار البيض ء املغرب نتيجة ل : عدم 

مزاولة أي نش ط ميذ التأسيس.
ابو   (7 و حد  مقر التصفية ب 
 - حي املحطة   5 عب س الجراوي رقم 

14 21 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

املحفوظ ا1ت احلد و  السيد(8) 
يسرا آي ن ك ليفورني    (5 عيوانه(ا) 
الدار  عين الشق   11 شقة  ط بق   
البيض ء  الدار  البيض ء  2115 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
ابو   (7  : الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

عب س الجراوي رقم 5 حي املحطة
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  2 851.

8 1I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ايطوال دور بريسينغ
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
81111، AGADIR MAROC

ا1طوال  ور بريسييغ شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 289 
رقم 7)  وار تيكوين ا1ت عب س 
تيكوين اك  1ر - 81111 اك  1ر 

اك  1ر.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.47721

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في  1  آيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
7)  وار تيكوين ا1ت  »زنقة 289 رقم 
عب س تيكوين اك  1ر - 81111 اك  1ر 
تجزئة   4 بلوك   79 »رقم  إلى  اك  1ر« 
الهدى ا1ت ملول - 81111 ا1ت ملول 

املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 119864.
8 1I

UNIVERS COMPTA SARL AU

MANSOUR MEK SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
إض فة تسلية تج رية أو شع ر 

UNIVERS COMPTA SARL AU
ش رع الجيش امللكي زنقة أ عل ر8 

6) شقة رقم 7 ، 51111، مكي س 
املغرب

 MANSOUR MEK SERVICES
»شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: عل ر8 

9  رقم 11/9/8 امليصور - 51171 
مكي س املغرب.

»إض فة تسلية تج رية أو شع ر«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.56979
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تقرر   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 

إض فة شع ر تج ري للشركة وهو:
STAR PAUSE CAFE

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 4798.

8 2I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك الوحيد

موكادور طوبو ش م م للشريك 
 STE MOGADOR - الوحيد

TOPO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 
الوحيد

 ،44111  ، العقبة،  ش رع   ،45
الصوير8 املغرب

للشريك  م  م  طوبو ش  موك  ور 
 STE MOGADOR TOPO  - الوحيد 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 
 -  ،415 رقم  الرونق  تجزئة  الث ني 

44111 الصوير8 املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1849

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
رقم  الرونق  تجزئة  الث ني  »الط بق 
415، - 44111 الصوير8 املغرب« إلى 
»شقة ب لط بق األول الج نب األيسر 
من العل ر8 املتواآد8 بش رع العقبة، 

رقم 18 - 44111 الصوير8 املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لصوير8 بت ريخ  2  آيبر 

2122 تحت رقم 1 5.

8  I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك الوحيد

هداد ايكيبمون ش م م للشريك 
 STE HADDAD - الوحيد
EQUIPEMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتل عي للشركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، ش رع العقبة، ، 44111، 
الصوير8 املغرب

هدا  ا1كيبلون ش م م للشريك 
 STE HADDAD - الوحيد

EQUIPEMENT SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 
السفلي، زنقة االنبع ث، التجزئة 

الخ مسة - 44111 الصوير8 املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4185

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 24 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
االنبع ث،  زنقة  السفلي،  »الط بق 
التجزئة الخ مسة - 44111 الصوير8 
العرع ر  ري ض  »عللية  إلى  املغرب« 
 44111  - أرك نة  تجزئة   552 رقم 

الصوير8 املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لصوير8 بت ريخ  1  آيبر 

2122 تحت رقم 511.

8 4I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك الوحيد

 STE - اسايس اوزيكا ش م م
ASSAISSE OUZEKA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، ش رع العقبة، ، 44111، 
الصوير8 املغرب

STE - اس يس اوزيك  ش م م
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ASSAISSE OUZEKA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي متجر رقم 
8) مركز سيدي احل   او ح مد - 

44111 الصوير8 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.76 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 نونبر   26 في  املؤرخ 

املص  قة على :
تفويت السيد (8) محلد كري 41 
حصة اآتل عية من أصل 81 حصة 
1ونس كري بت ريخ   (8) لف ئد8 السيد 

26 نونبر 2122.
تفويت السيد (8) محلد كري 41 
حصة اآتل عية من أصل 81 حصة 
(8) بشرى كري بت ريخ  لف ئد8 السيد 

26 نونبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لصوير8 بت ريخ 5)  آيبر 

2122 تحت رقم 8)5.
8 5I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TV FILM PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 51151، MEKNES

MAROC
TV FILM PRODUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 21 

زنقة 2 اال ريسية ) الدار البيض ء - 
11 21 الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.257449
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 أكتوبر  في  1  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 TV FILM الوحيد  الشريك  ذات 
رأسل له   مبلغ   PRODUCTION
مقره   وعيوان  511.111  رهم 
اإلآتل عي رقم 21 زنقة 2 اال ريسية 
الدار   21 11  - البيض ء  الدار   (
التصفية   : املغرب نتيجة ل  البيض ء 

اإلرا 1ة و الحل املسبق للشركة.
 21 و حد  مقر التصفية ب رقم 
 - الدار البيض ء   ( اال ريسية   2 زنقة 

11 21 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

و  احل مو  حليم  السيد(8) 
 6 ط بق  سجلل سة  زنقة  عيوانه(ا) 
اق مة ابتس م بلفد1ر الدار  شقة 4  
البيض ء  الدار   21 11 البيض ء 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 14 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 41884.
8 6I

UNIVERS COMPTA SARL AU

ALFAUZ MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
ش رع الجيش امللكي زنقة أ عل ر8 

6) شقة رقم 7 ، 51111، مكي س 
املغرب

ALFAUZ MEDIA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

68,الط بق السفلي تجزئة السكن 
االنيق البس تين - 51121 مكي س 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4  69

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
7)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ   ALFAUZ MEDIA
مقره   وعيوان  1.111,11   رهم 
السفلي  68,الط بق  رقم  اإلآتل عي 
 - البس تين  االنيق  السكن  تجزئة 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكي س   51121
عدم القدر8 على التغلب على مش كل 

املي خ االقتص  ي الح لي..
رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 
السكن  تجزئة  السفلي  68,الط بق 
مكي س   51121  - البس تين  االنيق 

املغرب. 
و عين:

 ALEXANDER السيد(8) 
رقم  عيوانه(ا)  و   KOVROV
السكن  تجزئة  السفلي  68,الط بق 
مكي س   51121 البس تين  االنيق 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 61 1.
8 7I

GLOFID

CHTOUKA CONST
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

GLOFID
96) ش رع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 11 21، الدار 
البيض ء املغرب

CHTOUKA CONST شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 1  ش رع 
رح ل املسكني الط بق 2 الشقة 5 - 

21111 الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

56676(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 5)  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CHTOUKA CONST

 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

مب ني،ميعش عق ري.

عيوان املقر االآتل عي : 1  ش رع 
 -  5 الشقة   2 رح ل املسكني الط بق 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : سبيل  املولى  عبد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد عبد اللطيف سبيل : 511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد املولى سبيل عيوانه(ا) 
املولد2  رج  إق مة  كثير  إبن  زنقة 

الدار   21111 املع ريف   11 شقة  و 

البيض ء املغرب.

سبيل  اللطيف  عبد  السيد 

و  عل ر8   2 املولد  إق مة  عيوانه(ا) 
املع ريف  كثير  إبن  زنقة    5 شقة 

21111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد املولى سبيل عيوانه(ا) 
املولد2  رج  إق مة  كثير  إبن  زنقة 

الدار   21111 املع ريف   11 شقة  و 

البيض ء املغرب

سبيل  اللطيف  عبد  السيد 

و  عل ر8   2 املولد  إق مة  عيوانه(ا) 
املع ريف  كتير  إبن  زنقة    5 شقة 

21111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852115.

8 8I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ايمي تيك
إعالن متعد  القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
81111، AGADIR MAROC

ا1مي تيك »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: رقم )7) 
حي النسيم الدراركة اك  1ر - 81111 

اك  1ر املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.4657 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 5)  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  1يص  الذي   :11 رقم  قرار 
محلد  السيد  من  تفويت  م 1لي: 
حصة الى ف ئد8 شرك ء    11 كيالني 
املحفوظ  والسيد  اوتفروين  لحسن 

كيالني 
على  1يص  الذي   :12 رقم  قرار 
م 1لي: استق لة السيد محلد كيالني 

من ميصبه كلسير ث ني للشركة
على  1يص  الذي  رقم  1:  قرار 
االس �سي  اليظ م  تحيين  م 1لي: 

للشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :11 رقم  بيد 
محلد  السيد  من  تفويت  م 1لي: 
حصة الى ف ئد8 شرك ء    11 كيالني 
املحفوظ  والسيد  اوتفروين  لحسن 

كيالني 
على  1يص  الذي   :12 رقم  بيد 
م 1لي: استق لة السيد محلد كيالني 

من ميصبه كلسير ث ني للشركة
بيد رقم  1: الذي 1يص على م 1لي: 

تحيين اليظ م االس �سي للشركة
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  ب ك  1ر  التج رية 

2122 تحت رقم 9865)).
8 9I

STE AGEFICO SARL

 FLASH ART GRAPHIC
PRINTING

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
12 ش رع علر الخي م الط بق الث ني 

رقم 4 ، 91111، طيجة املغرب
 FLASH ART GRAPHIC

PRINTING شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 
طهران رقم 6) الط بق األر�سي - 

91111 طيجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.59   

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 1وليوز  في  1  املؤرخ 

املص  قة على :
تفويت السيد (8) عبد هللا الوزاني 
 111 حصة اآتل عية من أصل   45
سليل ن   (8) السيد  لف ئد8  حصة 

الوزاني بت ريخ  1 1وليوز 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 1 2611.

841I

FCG AL AMANE

HBTN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 11191، RABAT
MAROC

HBTN شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 4 زنقة 
نوبلي  تجزئة 4 مجلوعة 7) بلوك إ 
حي الري ض - 11111 الرب ط املغرب.

رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.((658(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »1.111.111  رهم« 
»4.111.111  رهم« إلى »5.111.111 
مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 
مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1794 1.

841I

comptajouari

web 2 day
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
2 111، BENI MELLAL maroc

web 2 day شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : ش رع 
الط ئف رقم 24 الحي اال اري بني 
مالل - 111 2 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.11419
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية   web 2 day
 111.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
الحي اال اري   24 ش رع الط ئف رقم 
بني مالل املغرب   2 111  - بني مالل 

نتيجة لليس هي ك اي نش ط 1ذكر.
و عين:

و  الخيراوي  زكري ء  السيد(8) 
الشرف ء  تجزئة  اظهر  ام  عيوانه(ا) 
بلوك 4 الرقم 2 بني مالل 111 2 بني 

مالل املغرب كلصفي (8) للشركة.

و  اليبكي  الفت ح  عبد  السيد(8) 
عيوانه(ا) حي ام اظهر تجزئة الشرف ء 
بلوك 14 الرقم 12 بني مالل 111 2 
بني مالل املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
ش رع  وفي   2122 نونبر   (5 بت ريخ 
بني  اال اري  الحي   24 رقم  الط ئف 

مالل - 111 2 بني مالل املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 18  آيبر 

2122 تحت رقم 11 12.

842I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE HABRATRA SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ،  4111،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE HABRATRA SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

الداجلة تيسة - 4111  ت ون ت 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 14  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE HABRATRA SARL AU
بيع موا    : غرض الشركة بإ1ج ز 

البي ء.
حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ت ون ت    4111  - تيسة  الداجلة 

املغرب.
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أآله   من  تأسست  التي  املد8 
الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 
 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : السيد ابراهيم حليدي 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ابراهيم حليدي عيوانه(ا) 
  4111 ت ون ت  تيسة  الداجلة  حي 

ت ون ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  حليدي  عبده  السيد 
  4111 ت ون ت  تيسة  الداجلة  حي 

ت ون ت املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  االبتدائية بت ون ت بت ريخ 

2122 تحت رقم 695.

84 I

IT FIDUS

HAMPTON COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ملثل ق نوني للشركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 21811،

MOHAMMEIA MAROC
HAMPTON COMPANY »شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: الحرية ) 
رقم 86) - - املحلد1ة املغرب.
»تعيين ملثل ق نوني للشركة«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.2464 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 12 م رس 2122 وتبع  لعزل 
املسير الح لي تقرر تعيين امللثل(1ن) 

الق نوني(1ن): 
- مقران رشيد

- - شركة ذات مسؤولية محدو 8 
ذات الشريك الوحيد الك ئن مقره  

اإلآتل عي ب: - - - -

عيد  التج ري  السجل  رقم 

االقتض ء: -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب ملحلد1ة بت ريخ  1 م رس 

2122 تحت رقم  52.

844I

 Institut Virginia des Sciences Infirmières et de

la Santè privé

 Institut Virginia des

 Sciences Infirmières et de la

Santè privé
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Institut Virginia des Sciences

Infirmières et de la Santè privé

ط بق سفلي اق مة تيسير الرقم 22 

معتلد بن عب   طيجة ، 91111، 

طيجة مغرب

 Institut Virginia des Sciences

 Infirmières et de la Santè privé

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ط بق 

سفلي اق مة تيسير الرقم 22 معتلد 

بن عب   طيجة - 91111 طيجة 

مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1  477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Institut :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

 Virginia des Sciences Infirmières

.et de la Santè privé

معهد   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

والعلوم  التلريض  في  الخ ص 

الصحية.

ط بق   : االآتل عي  املقر  عيوان 

سفلي اق مة تيسير الرقم 22 معتلد 

طيجة   91111  - طيجة  عب    بن 

مغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : الزن كي  حسن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  الزن كي  حسن  السيد 

طيجة   72 تجزئة االندلس العوامية 

91111 طيجة مغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الزن كي  حسن  السيد 

طيجة   72 تجزئة االندلس العوامية 

91111 طيجة مغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261172.

845I

GLOFID

MAHI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

GLOFID

96) ش رع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 11 21، الدار 

البيض ء املغرب

MAHI CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ر44-

46-48 إق مة كريم  ميدان الح ج 

احلد مكوار عين السبع - 21111 

الدارالبيض ء املغرب.

رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.21186 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم   2122 نونبر   22 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »1.211.111  رهم« 

 1.711.111« إلى  »511.111  رهم« 

تقد1م حصص   : عن طريق   رهم« 

نقد1ة أو عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851479.

846I

GLOFID

MAHI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

جفض رأسل ل الشركة

GLOFID

96) ش رع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 11 21، الدار 

البيض ء املغرب

MAHI CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي ر46-44-

48 إق مة كريم ميدان الح ج أحلد 

مكوار عين السبع - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.

جفض رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.21186 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم   2122 نونبر   22 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسل ل  جفض 

من  أي  »1.211.111  رهم«  قدره 

 511.111« إلى  »1.711.111  رهم« 

عد   تخفيض   : طريق  عن   رهم« 

األسهم.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851479.

847I
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tensiftconsultant

SNACK MECATO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عل ر8 الطيط وي زنقة 
الصي عة ، 46111، آسفي املغرب
SNACK MECATO شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة امل 1  
الرقم 5  حي سيدي عبد الكريم - 

46111 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SNACK MECATO
غرض الشركة بإ1ج ز : - مطعم.

تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
امل 1  الرقم 5  حي سيدي عبد الكريم 

- 46111 اسفي املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد نور الد1ن الغ زي : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الغ زي  الد1ن  نور  السيد 
عيوانه(ا) 6) زنقة الزه وي حي نج ح 

االمير 46111 اسفي املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الغ زي  الد1ن  نور  السيد 
عيوانه(ا) 6) زنقة الزه وي حي نج ح 

االمير 46111 اسفي املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 86)).
848I

cedre compta

STE LAMRANI CERAME
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cedre compta
 rue  caire ahadaf ، 5 111، 79

azrou maroc
STE LAMRANI CERAME شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 227 
اليخيل ) أحداف أزرو - 111 5 

أزرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
191 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.LAMRANI CERAME
-ت آر   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

سيراميك
-أعل ل مختلفة

-تج ر8.
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
227 اليخيل ) أحداف أزرو - 111 5 

أزرو املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد محلد ملراني علوي : 1.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
علوي  ملراني  محلد  السيد 
اليد أحداف  حي    1 رقم  عيوانه(ا) 

أزرو 111 5 أزرو املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  ملراني  محلد  السيد 
اليد أحداف  حي    1 رقم  عيوانه(ا) 

أزرو 111 5 أزرو املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  ب زرو  االبتدائية 

2122 تحت رقم 416.

849I

BANK ASSAFA

BANK ASSAFA
شركة املس هلة

رفع رأسل ل الشركة

BANK ASSAFA

9)، ش رع عبد املؤمن ، 21225، 

الدار البيض ء املغرب

BANK ASSAFA شركة املس هلة

وعيوان مقره  اإلآتل عي الزي  8 

في رسل ل الشركة - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 74551

الع م  الجلع  بلقت�سى 

نونبر   17 في  املؤرخ  اإلستثي ئي 

الشركة  رأسل ل  رفع  تم   2122

»51.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 

إلى  »611.111.111  رهم«  من  أي 

 : عن طريق  »651.111.111  رهم« 

تقد1م حصص نقد1ة أو عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (5 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851499.

851I

seta communication

VEC CAR
إعالن متعد  القرارات

seta communication

 N° 99 RUE QADIA AYYAD

 SETTAT SETTAT، 26111،

SETTAT MAROC

VEC CAR »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 4  

الط بق الت ني ش رع الجيش امللكي 

سط ت - 26111 سط ت املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.561 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 9)  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

السيد  طرف  من  حصة   5111 بيع 

للسيد  شج عد1ن  الد1ن  صالح 

اي آليع حصصه من  راعي  سعيد 

الشركة و بدلك جروآه منه 

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تقسيم آد1د لراسل ل الشركة

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

الى  شركة  ات املسؤولية املحدو 8 

شركة  ات املسؤولية املحدو 8  ات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

بكونه  راعي  سعيد  السيد  التزام 

يعرف آليع االلتزام ت التي تقع على 

ويتعهد  ع تق الشركة تج ه الشرك ء 

سدا   وضل ن  النش ط  بلواصلة 

هذه االلتزام ت املختلفة.

قرار رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 

تحيين اليض م االس �سي.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 7 راسل ل الشركة: الذي 

الجد1د  التفسيم  م 1لي:  على  1يص 

لراسل ل الشركة : السيد سعيد راعي 

5111 حصة
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بسط ت بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 1411/22.

85(I

MA GLOBAL CONSULTING

SOLAM
إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

11 زاوية ش رع ليدن و زنقة حج ج 

ابن عرطة ، 21111، الدار البيض ء 

املغرب

SOLAM »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي:  1 ، 

ش رع إميل زوال، إق مة مسك الليل، 

بلفيد1ر - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.26  99

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 12  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

 45 5 أصل  من  حصة   726 هبة 

السيد  طرف  من  مللوكة  حصة 

السيد  لف ئد8  لحلو  1ونس  محلد 

التعريف  علر لحلو الح مل لبط قة 

BK 8689  الوطيية رقم

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

 45 5 أصل  من  حصة  هبة  6  

السيد  طرف  من  مللوكة  حصة 

السيد  لف ئد8  لحلو  1ونس  محلد 

لبط قة  الح مل  العر�سي  نج 8   8

B47 789 التعريف الوطيية رقم

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

 45 5 أصل  من  حصة  هبة  6  

السيد  طرف  من  مللوكة  حصة 

السيد8  لف ئد8  لحلو  1ونس  محلد 

سلمى لحلو الح مل لبط قة التعريف 

BK 56154 الوطيية رقم

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
 45 5 أصل  من  حصة  هبة  6  
السيد  طرف  من  مللوكة  حصة 
السيد8  لف ئد8  لحلو  1ونس  محلد 
رانية لحلو الح مل لبط قة التعريف 

BK658514 الوطيية رقم
قرار رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 
 45 5 أصل  من  حصة   6 5 هبة 
السيد  طرف  من  مللوكة  حصة 
آني  السيد8  لف ئد8  موريس فحيلة 
التعريف  لبط قة  الح مل  الحرار 

BE462751 الوطيية رقم
قرار رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 
 45 5 أصل  من  حصة   6 5 هبة 
السيد  طرف  من  مللوكة  حصة 
موريس فحيلة لف ئد8 السيد روني 
لبط قة  الح مل  فحيلة  إسح ق 

BE859549 التعريف الوطيية رقم
قرار رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
 45 5 أصل  من  حصة   6 5 هبة 
السيد  طرف  من  مللوكة  حصة 
موريس فحيلة لف ئد8 السيد ا ان 
لبط قة  الح مل  فحيلة  ش وول 

BE9228 8 التعريف الوطيية رقم
قرار رقم 8: الذي 1يص على م 1لي: 
 45 5 أصل  من  حصة   6 5 هبة 
السيد  طرف  من  مللوكة  حصة 
السيد8  لف ئد8  فحيلة  موريس 
شيرون صولي فحيلة الح مل لبط قة 

BE8595 4 التعريف الوطيية رقم
قرار رقم 9: الذي 1يص على م 1لي: 
 45 5 أصل  من  حصة   6 5 هبة 
السيد  طرف  من  مللوكة  حصة 
السيد8  لف ئد8  فحيلة  موريس 
لبط قة  الح مل  ت م ر فحيلة   افني 

BE897714 التعريف الوطيية رقم
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

مس هل ت الشرك ء
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

الرأسل ل اإلآتل عي
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 5 8519.
852I

E-FINANCE CONSEILS

 AXIGEO-CABINET OUAIL
BEN KIRANE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسل ل الشركة

E-FINANCE CONSEILS
رقم 7)) الشقة رقم ) تجزئة 

األحب س الحي املحلدي مراكش ، 
41111، مراكش املغرب

 AXIGEO-CABINET OUAIL BEN
KIRANE شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 14  

مجلع الغول، إق مة علي، عل ر8 
أ،الط بق الرابع الشقة 12 آليز - 

41111 مراكش املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.416  

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2122 1ونيو   27 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »11.111 .2  رهم« 
»2.711.111  رهم« إلى »5.111.111 
مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 
مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 126 14.
85 I

EXACO

NEAB
إعالن متعد  القرارات

NEAB SARL
شركة محدو 8 املسؤولية

 طلب متعد  القرارات
الع م  الجلع  قرار  بلقت�سى 
 2122 6)  آيبر  بت ريخ  للشرك ء 
شركة   »NEAB  « املسل 8  للشركة 
رأسل له   املسؤولية  محدو 8 
ب لسجل  مقيد8  111.111  رهم، 
رقم  تحت  ب ملحلد1ة  التج ري 

61 16، تقرر م  1لي:

األس �سي  الق نون  تعد1ل   1-

للشركة بعد تحويل املقر االآتل عي 

)عين  املسبر8  حي  املحلد1ة،  من 

أنف ،  ش رع   ،5( إلى  املركز،  حرو 8 

الط بق الس  س – الدار البيض ء. 
الق نون  على  املص  قة   2-

األس �سي الجد1د للشركة ، و تقييده  

في السجل التج ري ب لدار البيض ء.

بكت بة  الق نوني  اإل1داع  تم 

ب   التج رية  املحكلة  لدى  الضبط 

الدار البيض ء بت ريخ 26  آيبر 2122 

تحت رقم  1185165.وتم تقييده  

ب لسجل التج ري لدى نفس املحكلة 

تحت رقم 566545.

اإل ار8 

854I

ائتل نية املرآ ن

HANA JOUR PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتل نية املرآ ن

ف6 1 سليية ) ش رع محلد 

 Khouribga ،25111 ، الس  س

املغرب

HANA JOUR PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 

االر�سي 77) زنقة سفي ن نن امية 

الهي ء 2 - 25111 جريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5459

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 5)  آيبر  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 HANA JOUR ذات الشريك الوحيد 

PRIVE مبلغ رأسل له  21.111  رهم 

الط بق  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
امية  نن  زنقة سفي ن   (77 االر�سي 

املغرب  جريبكة   25111  -  2 الهي ء 

نتيجة ل : عدم اشتغ ل الشركة.
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و حد  مقر التصفية ب 77) زنقة 

 25111  -  2 الهي ء  امية  سفي ن نن 

جريبكة املغرب. 

و عين:

و  بورحيم  امين  السيد(8) 

77) زنقة سفي ن نن امية  عيوانه(ا) 

املغرب  جريبكة   25111  2 الهي ء 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية بخريبكة بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 658.

855I

MM TRUCKS SERVICES

أم أم تراكس سيرفايسيز
إعالن متعد  القرارات

MM TRUCKS SERVICES

زاوية ش رع الجيش امللكي وزنقة 

ألزاس الط بق  املكتب 12 ، 

28999، املحلد1ة املغرب

أم أم تراكس سيرف يسيز »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8 ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: زاوية 

ش رع الجيش امللكي وزنقة ألزاس 

الط بق  املكتب 12 - 28999 

املحلد1ة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.25777

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 12  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

م ئة  سبع  تفويت  على  املص  قة 

السيد  طرف  من  اآتل عية  حصة 

محلد  السيد  الى  اآواندي  املهدي 

علواني

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات  الى:شركة  وحيد  شريك  ذات 

املسؤولية املحدو 8 

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

املص  قة على استق لة السيد املهدي 

اآواندي من تسيير الشركة و تعيين 

وحيد  مسير  علواني  محلد  السيد 

آد1د 

على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 

تغيير املقر االآتل عي للشركة  م 1لي: 

وزنقة  امللكي  الجيش  ش رع  زاوية 

ألزاس الط بق  املكتب 12 - 28999 

املحلد1ة الى العيوان الجد1د: 1  ف 

مركز بني 1خلف ط بق   عل ر8 5 بني 

1خلف املحلد1ة

قرار رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 

رفع رأسل ل الشركة من م ئة الف 

الف  رهم  م ئة وسبعون  الى   رهم 

حصة  م ئة  سبع  ب ض فة  وذلك 

الحصص  مجلوع  ليصبح  آد1د8 

قيلة  من  حصة  م ئة  وسبع  الف 

:املهدي  ك لت لي  مقسلة  م ئة  رهم 

ومحلد  حصة)  اآواندي(511 

علواني (1191 حصة)

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

تقسيم الحصص

بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

رأسل ل الشركة

بيد رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 

املقر االآتل عي للشركة

على  1يص  الذي   :25 رقم  بيد 

م 1لي: تعيين مسير الشركة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 7 25.

856I

E-FINANCE CONSEILS

 AXIGEO-CABINET OUAIL

BEN KIRANE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

E-FINANCE CONSEILS
رقم 7)) الشقة رقم ) تجزئة 

األحب س الحي املحلدي مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

 AXIGEO-CABINET OUAIL BEN

KIRANE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 14  

مجلع الغول، إق مة علي، عل ر8 

أ،الط بق الرابع الشقة 12 آليز - 

41111 مراكش املغرب. - 41111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.416  

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2122 1ونيو   27 في  املؤرخ 

املص  قة على :

بيكيران  وائل   (8) السيد  تفويت 

أصل  من  اآتل عية  حصة   2.511

 (8) السيد  لف ئد8  حصة   51.111

سهيل قلوش بت ريخ 27 1ونيو 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 126 14.

857I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

اماريد
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

 FIDUICAIRE FTAH

CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS

 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ،  1111، FES MAROC

ام ريد شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س - 1111  

ف س املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.28171

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2121 شتيبر   26 في  املؤرخ 

املص  قة على :
االله  عبد   (8) السيد  تفويت 
من  اآتل عية  حصة   511 بيعلر 
السيد  لف ئد8  حصة   1.111 أصل 
 26 عبد الف ضل ا ري�سي بت ريخ   (8)

شتيبر 2121.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية بف س بت ريخ 6) نونبر 2121 

تحت رقم 189/2121 .
858I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

اماريد
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل الشكل الق نوني للشركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ،  1111، FES MAROC
ام ريد شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
و عيوان مقره  االآتل عي رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س 1111  

ف س.
تحويل الشكل الق نوني للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.28171

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 26 شتيبر 2121 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية بف س بت ريخ 6) نونبر 2121 

تحت رقم 189/2121 .
859I
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FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

اماريد
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

مالءمة اليظ م األس �سي للشركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ،  1111، FES MAROC
ام ريد »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س املغرب 

1111  ف س املغرب.
»مالءمة اليظ م األس �سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.28171
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 26 شتيبر 2121
األس �سي  اليظ م  مالءمة  تقرر 
الق نون:  مقتضي ت  مع  للشركة 

االس �سي لشركة الفصلين 6
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
شتيبر   26 بت ريخ  بف س  التج رية 

2121 تحت رقم 189/2121 .

861I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

السيكوريتي ايموبلي
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ،  1111، FES MAROC
السيكوريتي ا1لوبلي شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س 1111  

ف س املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.246 5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2121 شتيبر   28 في  املؤرخ 

املص  قة على :

بو  شرفة   (8) السيد  تفويت 

من  اآتل عية  حصة   111 عسرية 

السيد  لف ئد8  حصة   1.111 أصل 

 28 عبد الف ضل ا ري�سي بت ريخ   (8)

شتيبر 2121.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية بف س بت ريخ 6) نونبر 2121 

تحت رقم 254/2121 .

86(I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

السيكوريتي ايموبلي

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل الشكل الق نوني للشركة

 FIDUICAIRE FTAH

CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS

 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ،  1111، FES MAROC

السيكوريتي ا1لوبلي شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

و عيوان مقره  االآتل عي رقم 41 

ش رع الحسن الت ني ف س رقم 41 

ش رع الحسن الت ني ف س 1111  

ف س.

تحويل الشكل الق نوني للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.246 5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 28 شتيبر 2121 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية بف س بت ريخ 6) نونبر 2121 

تحت رقم 254/2121 .

862I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

السيكوريتي ايموبلي
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

مالءمة اليظ م األس �سي للشركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ،  1111، FES MAROC
السيكوريتي ا1لوبلي »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س املغرب 

1111  ف س املغرب.
»مالءمة اليظ م األس �سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.246 5
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 28 شتيبر 2121
األس �سي  اليظ م  مالءمة  تقرر 
الق نون:  مقتضي ت  مع  للشركة 

الفصلين 6
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية بف س بت ريخ 6) نونبر 2121 

تحت رقم 254/2121 .

86 I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

السيكوريتي ايموبلي
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ،  1111، FES MAROC
السيكوريتي ا1لوبلي شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س 1111  

ف س املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.246 5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم   2121 1   آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

من  أي  »1.411.111  رهم« 

 1.511.111« إلى  »111.111  رهم« 

 رهم« عن طريق : إ م ج احتي طي أو 

أرب ح أو عالوات إصدار في رأس امل ل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

التج رية بف س بت ريخ 9) 1ي 1ر 2121 

تحت رقم 288/2121.

864I

MELIUS CONSULTING

BENJI CONSULTING
إعالن متعد  القرارات

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وق ص ، 

الط بق الث ني ، مكتب رقم   ألزاس 

لورين، 21121، الدار البيض ء 

املغرب

BENJI CONSULTING »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: 1  ، 

ش رع مصطفى املع ني ، الط بق 

األول ، رقم 2 - 21121 الدار 

البيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.516719

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 9)  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

(1.111) حصة مللوكة  تحويل ألف 

لص لح  آلون  بن  أسل ء  للسيد8 

السيد8 هيد عثل ني

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

مسير8  عثل ني  هيد  السيد8  تعيين 

 ،  11 في  واملقيلة  للشركة،  وحيد8 

الدار   ، ك ليفورني    ، ميطقة سلل ن 

البيض ء
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قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي:
املوافقة على استق لة السيد8 بن 

آلون أسل ء من تسييرالشركة.
قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

تعد1ل اليظ م األس �سي للشركة.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
ألف  بل ئة  امل ل  رأس  تحد1د  تم 
مقسم إلى ألف   ، )111.111)  رهم 
(111)  رهم  بل ئة  سهم   (1.111(
مرقلة   ، مدفوعة ب لك مل   ، للسهم 
ومخصصة ب لك مل   1111 إلى   ( من 
للشريك الوحيد السيد8 هيد عثل ني.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
  1 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852487.
865I

AL MAGHRIBIA LI-TAWTIINE

AUDIENTIC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL MAGHRIBIA LI-TAWTIINE
 Appt 15 Imm 12 Lot SINE
 Av Allal El Fassi ، 41171،

Marrakech Maroc
AUDIENTIC شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي شقة 5) 
عل ر8 12 إق مة سين ش رع عالل 
الف �سي (موطن لدى : املغربية 
للتوطين) 41171 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 21 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 26  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.AUDIENTIC
وك لة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

التواصل و االشه ر.
شقة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ش رع  سين  إق مة   12 عل ر8   (5
املغربية   : عالل الف �سي (موطن لدى 

للتوطين) 41171 مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
  5.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد ج لد الرا�سي : 51  حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  الرا�سي  ج لد  السيد 
ف س    1111 بلوك ب زواغة العلي  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الرا�سي  ج لد  السيد 
ف س    1111 بلوك ب زواغة العلي  

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 14217.

866I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 AUTO اوتو ايكول دو لوكس
ECOLE DE LUXE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45811،

TINGHIR maroc
 AUTO ECOLE اوتو ا1كول  و لوكس

DE LUXE شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم )55 
حي الوف ء - 45811 تيغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

4215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 15  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اوتو   : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 AUTO ECOLE DE ا1كول  و لوكس

.LUXE

مدرسة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

لتعليم السي قة.

عيوان املقر االآتل عي : رقم )55 

حي الوف ء - 45811 تيغير املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : مجه  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  مجه  ابراهيم  السيد 

 45821 الريش  خجل ن  ا1ت  قصر 

الريش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  مجه  ابراهيم  السيد 

 45821 الريش  خجل ن  ا1ت  قصر 

الريش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بتيغير  االبتدائية 

2122 تحت رقم 975.

867I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CHICH EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش رع موريت ني  صيدوق البر1د 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

CHICH EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 57 ش رع 

موريت ني  صيدوق البر1د 2619 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 2127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CHICH :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.EVENTS

تشغيل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

املط عم  آليع  وإ ار8  وصي نة 

واملق هي والح ن ت وتيظيم الحفالت.

57 ش رع  عيوان املقر االآتل عي : 

 -  2619 البر1د  صيدوق  موريت ني  

41111 مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد حسن بوستة : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

حصة   511  : مريد  عزيز  السيد 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  بوستة  حسن  السيد 
  55 رقم   5 الوحد8  املحلدي  الحي 

41111 مراكش املغرب.
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عيوانه(ا)  مريد  عزيز  السيد 

لهي   تجزئة   25 رقم  االم رات  حي 

تسلط نت 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  بوستة  حسن  السيد 
  55 رقم   5 الوحد8  املحلدي  الحي 

41111 مراكش املغرب

عيوانه(ا)  مريد  عزيز  السيد 

لهي   تجزئة   25 رقم  االم رات  حي 

تسلط نت 41111 مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 182 14.

868I

ائتل نية الهواري ش   م م  ات الشريك الوحيد

ليكونتينيت
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

ائتل نية الهواري ش   م م  ات 

الشريك الوحيد

 18 ش رع والي العهد مركز انري  

مكتب رقم 26 طيجة طيجة، 

91111، طيجة املغرب

ليكونتيييت شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة ابن 

حيبل رقم 9) مرش ن طيجة طيجة 

91111 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.71845

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

  1.111 رأسل له   مبلغ  ليكونتيييت 

 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

طيجة  مرش ن   (9 رقم  حيبل  ابن 

طيجة املغرب نتيجة   91111 طيجة 

ل : عدم النش ط و املي فسة.

و حد  مقر التصفية ب زنقة ابن 

مرش ن طيجة طيجة   (9 حيبل رقم 

91111 طيجة املغرب. 

و عين:

نزار  بوآلعة  سعيدي  السيد(8) 

العزيز  مولي عبد  ش رع  و عيوانه(ا) 
طيجة   24 رقم   14 اق مة  ار االمل 

 (8) كلصفي  املغرب  طيجة   9111

للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : زنقة ابن 

حيبل رقم 9) مرش ن طيجة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261192.

869I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SE EL MAADA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش رع موريت ني  صيدوق البر1د 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

SE EL MAADA شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 57 ش رع 

موريت ني  صيدوق البر1د 2619 - 

41111 مراكش املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.8 171

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 24 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

ش رع موريت ني  صيدوق البر1د   57«

املغرب«  مراكش   41111  -  2619

املشوار  الرح لة حي  »57)  رب  إلى 

القصبة - 41111 مراكش املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 121 14.

871I

THE PRIVATE CIRCLE

THE PRIVATE CIRCLE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

FRESH AIR NATION
29 ش ر ع علر ابن الع ص رقم 26 
الط بق الت لت 29 ش ر ع علر ابن 
الع ص رقم 26 الط بق الت لت، 

91111، طيجة املغرب
THE PRIVATE CIRCLE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 29 ش ر 
ع علر ابن الع ص رقم 26 الط بق 
الت لت 29 ش ر ع علر ابن الع ص 
رقم 26 الط بق الت لت 91111 

طيجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.121157

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 14  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
تفويت السيد (8) مليكة بن عرفة 
أصل  من  اآتل عية  حصة   241
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111
14  آيبر  بت ريخ  الويج ب  املهدي 

.2122
مصطفى   (8) السيد  تفويت 
من  اآتل عية  حصة   11 الحراق 
السيد  لف ئد8  حصة   1.111 أصل 
(8) املهدي الويج ب بت ريخ 14  آيبر 

.2122
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
14  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 14924.
87(I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BERRADA LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ،  1111، fès

Maroc
BERRADA LIGHTING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : محل 

ب لط بق االر�سي عل ر8 ميية قطعة 
زواغة طريق عين الشقف تجزئة 
القرويين - 1111  ف س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.597  
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
9)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
BERRADA LIGHTING شركة ذات 
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
االر�سي  ب لط بق  محل  اإلآتل عي 
عل ر8 ميية قطعة زواغة طريق عين 
  1111  - القرويين  تجزئة  الشقف 
افالس  ل-  نتيجة  املغرب  ف س 

الشركة.
و عين:

السيد(8) حلز8 برا 8 و عيوانه(ا) 
ف س املغرب كلصفي    1111 ف س 

(8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
محل  وفي   2122 9)  آيبر  بت ريخ 
ميية قطعة  االر�سي عل ر8  ب لط بق 
تجزئة  الشقف  عين  طريق  زواغة 

القرويين - 1111  ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5514/2122.

872I

FLASH ECONOMIE

FINANZARIA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

FINANZARIA MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
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وعيوان مقره  اإلآتل عي 12 ش رع 
5  حي موالي عبد هللا - 21111 

الدارالبيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.1 1191

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   FINANZARIA MAROC
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
  5 ش رع   12 اإلآتل عي  مقره  
 21111  - هللا  عبد  موالي  حي 
ال   : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيض ء 

1وآد اي نش ط آ ري.
و حد  مقر التصفية ب 12 ش رع 
5  حي موالي عبد هللا - 21111 الدار 

البيض ء املغرب. 
و عين:

علمي  الحق  عبد  السيد(8) 
عين  زنقة   9( عيوانه(ا)  و  عرو�سي 
حي  سي ل  سفلي  ط بق  حي   لال 
السالم 21111 الدارالبيض ء املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852191.
87 I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

السيكوريتي ايموبلي
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة اليظ م األس �سي للشركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ،  1111، FES MAROC
السيكوريتي ا1لوبلي »شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: رقم 41 
ش رع الحسن الت ني ف س املغرب 

1111  ف س املغرب.
»مالءمة اليظ م األس �سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.246 5
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 1   آيبر 2121
األس �سي  اليظ م  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقتضي ت الق نون: تغيير 

الفصلين 8
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
التج رية بف س بت ريخ 9) 1ي 1ر 2121 

تحت رقم 288/2121.
874I

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE

 ACCESSOIRES AUTO
BOUAARFA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE
مكتب رقم 7 الط بق الث لث عل ر8 
رقم 7 زنقة عبد الكريم الخط بي 

ف س ، 1111 ، ف س املغرب
 ACCESSOIRES AUTO

BOUAARFA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : متجر 
ب 8 سوق ا ه حي الري ض ف س - 

1111  ف س املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.67529

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 نونبر   21 في  املؤرخ 
 ACCESSOIRES AUTO حل 
BOUAARFA SARL AU شركة ذات 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
الري ض  حي  ه  ا  سوق   8 ب  متجر 
ف س املغرب نتيجة    1111  - ف س 

الملي فسة.

و عين:
و  بوعرفة  ع  ل  السيد(8) 
  1111 ف س  نرآس  حي  عيوانه(ا) 

ف س املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 7) نونبر 2122 وفي متجر ب 8 
سوق ا ه حي الري ض ف س - 1111  

ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم  8 5.

875I

Fiducia Agency Khouribga

BEEF IMPORT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
42 ش رع موالي 1وسف شقة 66 ، 

25111، جريبكة املغرب
BEEF IMPORT SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي العل ر8 ) 
الشقة 5 الط بق   مركب الفر وس 

جريبكة 25111 جريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
8119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BEEF  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.IMPORT SARL AU
تج ر8   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
الخ م  الزراعية  للليتج ت  الجللة 

والحيوان ت الحية.

عيوان املقر االآتل عي : العل ر8 ) 
الط بق   مركب الفر وس   5 الشقة 

جريبكة 25111 جريبكة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد لوزار حليد : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد لوزار حليد عيوانه(ا)  وار 
الضرب ن  عين  اعلر  أوال   القدا ر8 
سط ت   26111 احلد  ابن  لحالف 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لوزار حليد عيوانه(ا)  وار 
الضرب ن  عين  اعلر  أوال   القدا ر8 
سط ت   26111 احلد  ابن  لحالف 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخريبكة بت ريخ 29  آيبر 

2122 تحت رقم  66.
876I

comptajouari

CAFE AIT MANSOUR
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
2 111، BENI MELLAL maroc

CAFE AIT MANSOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 41ش رع 
ابو الذهبي محل الط بق االر�سي 
الرميلة - 111 2 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.8121
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 18  آيبر 2122 تقرر حل 
CAFE AIT MANSOUR شركة ذات 
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رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
41ش رع ابو الذهبي محل  اإلآتل عي 
الط بق االر�سي الرميلة - 111 2 بني 
مالل املغرب نتيجة لليس هي ك اي 

مدجول 1ذكر.
و عين:

و  ذهب ني  محلد  السيد(8) 
عيوانه(ا)  وار اوال  اسعيد اهل املربع 
الفقيه بن  الفقيه بن ص لح  21 2 

ص لح املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  ذهب ني  العزيز  عبد  السيد(8) 
عيوانه(ا)  وار اوال  اسعيد اهل املربع 
الفقيه بن  الفقيه بن ص لح  21 2 

ص لح املغرب كلصفي (8) للشركة.
و  ذهب ني  العزيز  عبد  السيد(8) 
املربع  اسعيد  اوال   عيوانه(ا)  وار 
الفقيه بن  الفقيه بن ص لح  21 2 

ص لح املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 18  آيبر 2122 وفي 41 ش رع 
االر�سي  الط بق  محل  الذهبي  ابو 

الرميلة - 111 2 بني مالل املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بت ريخ 22  آيبر 

2122 تحت رقم 14 1.

877I

fiduciaire capital orient

 ENTREPRISE MIMOUNE
BELADJOU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA,   EME ETAGE N° 7
OUJDA ، 61111، oujda maroc

 ENTREPRISE MIMOUNE
BELADJOU شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  االآتل عي وآد8 حي 
الوحد8 طريق ت ز8 ش رع ف) رقم 
12 ط بق )وآد8 - 61111 وآد8 

املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 1745
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2122 م رس   11 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
 - -الحدائق  تيظيف-مع لجة 
أآهز8  -صي نة  املكيف ت  صي نة 

الكلبيوتر.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2181.
878I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

TRAQUASS
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش رع موريت ني  صيدوق البر1د 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

TRAQUASS »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: طريق حد 
حرار8 كلم 2 آب رات - 21161 اسفي 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.15  

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 12  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
االآتل عية  الحصص  آليع  بيع 
التي  اآتل عية)  حصة   15.111  (
في  سعي ن  عثل ن  السيد  1لتلكه  
لف ئد8   (TRAQUASS (SARL شركة 

السيد هش م سعي ن
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
م 1لي: تغيير الشكل الق نوني الشركة 
إلى»   »  (TRAQUASS (SARL  « من 

» (TRAQUASS (SARL AU
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
رفع الرأسل ل االآتل عي الذي 1بلغ 
6.111.111  رهم مقسم على  ح لي  
فئة  من  اآتل عية  حصة   61.111

111  رهم للحصة الواحد8 ومحرر 
4.111.111,11  رهم  بلبلغ  بك مله 
إلى11.111.111,11  رهم  لرفعه 
حصة   41.111 إصدار  طريق  عن 
111  رهم  اآتل عية آد1د8 بقيلة 
للواحد8 والتي اكتتبت كله  وحررت 
هش م  السيد   : ك لت لي  بك مله  
سعي ن= 111.111 حصة اآتل عية

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 
اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
 6,  2,  ( املوا   تعد1ل  على  املوافقة 
االس �سي  اليظ م  تحد1ث  و   1 ,  7,

للشركة
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
21  آيبر  بت ريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 89)).

879I

GHIZLANE DOUBLANE

SOPHIA MANS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عل ر8 العبدي ش رع محلد 
الس  س ، 24111، الجد1د8 املغرب
SOPHIA MANS TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 
االر�سي تجزئة حزمي رقم 8 - 24111 

الجد1د8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
21167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SOPHIA MANS TRANS
 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

.TRANSPORT DE PERSONNEL
الط بق   : االآتل عي  املقر  عيوان 
االر�سي تجزئة حزمي رقم 8 - 24111 

الجد1د8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : آليلي  فتيحة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  آليلي  فتيحة  السيد8 
حي الغزو8 عل ر8 4 الزنقة 9) الشقة 

4  24111 الجد1د8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  آليلي  فتيحة  السيد8 
حي الغزو8 عل ر8 4 الزنقة 9) الشقة 

4  24111 الجد1د8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 29572.

881I

LK CONSULTING SARL

AL INCHAE CONST
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
ش رع محلد الخ مس رقم 45 
الط بق الث ث رقم 8) تطوان ، 

111 9، تطوان املغرب
AL INCHAE CONST شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي طوابل 
السفلى تجزئة الف �سي الط بق 

الخ مس شقة 28-28 أ - 111 9 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 
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رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2118 أبريل   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AL  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.INCHAE CONST

االنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 
العق ري

اعل ل البي ء املختلفة

اعل ل االملييوم

السب كة الصحية......

طوابل   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الط بق  الف �سي  تجزئة  السفلى 

 9 111  - أ   28-28 شقة  الخ مس 

تطوان املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

مبلغ رأسل ل الشركة: 1.511.111 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد محلد بوش طب : 14.511 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

حصة   511  : السيد زهير الرك ني 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محلد بوش طب عيوانه(ا) 
 وار اسلي تلروت 91111 شفش ون 

املغرب.

عيوانه(ا)  الرك ني  زهير  السيد 
ش رع الجوالن رقم 6 رقم  4 و 5 رقم 

7) 9111  تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد بوش طب عيوانه(ا) 
 وار اسلي تلروت 91111 شفش ون 

املغرب

عيوانه(ا)  الرك ني  زهير  السيد 
ش رع الجوالن رقم 6 رقم  4 و 5 رقم 

7) 111 9 تطوان املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أبريل   (7 بت ريخ  بتطوان  االبتدائية 

2118 تحت رقم 614.

88(I

مكتب الدراس ت الق نونية والجب ئية

GROSSISTE VAPE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراس ت الق نونية 
والجب ئية

 6، ش رع الكورنيش العل ر8 ب 
الط بق 5 ، 21111، الدار البيض ء 

املغرب
GROSSISTE VAPE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 5)) 

زنقة ابن ف رس املع ريف - 21111 
الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
52217 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2121 أكتوبر   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.GROSSISTE VAPE
 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االستش رات اإل ارية.
 ((5  : االآتل عي  املقر  عيوان 
 21111  - املع ريف  ابن ف رس  زنقة 

الدارالبيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : الفلو�سي  عل    السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  الفلو�سي  عل    السيد 
2  زنقة ابو املح سن الروي ني الط بق 
الدارالبيض ء   21111 املع ريف    

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الفلو�سي  عل    السيد 
2  زنقة ابو املح سن الروي ني الط بق 
الدارالبيض ء   21111 املع ريف    

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 (( بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2121 تحت رقم -.

882I

LK CONSULTING SARL

AL INCHAE CONST
إعالن متعد  القرارات

LK CONSULTING SARL
ش رع محلد الخ مس رقم 45 
الط بق الث ث رقم 8) تطوان ، 

111 9، تطوان املغرب
AL INCHAE CONST »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: طوابل 
السفلى تجزئة الف �سي الط بق 

الخ مس شقة 28-28 أ - 111 9 
تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.2 419
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 19 أكتوبر 2121
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
تفويت الحصص من السيد محلد 

بوش طب الى السيد زهير الرك ني
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير الشكل الق نوني للشركة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 
زهير  السيد  بيد  الحصص  آليع 

الرك ني
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
زهير  السيد  بيد  الشركة  راسل ل 

الرك ني
بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
الى  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
شركة  ات مسؤولية محدو 8  ات 

شريك وحيد
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أكتوبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 21 

2121 تحت رقم 4796.
88 I

Fidogest

فالح الند
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

Fidogest
 GH1 IMM1 N°2 RCE AL BADR

 AIN SEBAA CASABLANCA ،
21 11، CASA MAROC

فالح الند شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 96 ش رع 
أنف  ط بق 9 إق مة الربيع - 71 21 

الدار البيض ء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

557119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
فالح   : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

الند.
اإلنع ش   : غرض الشركة بإ1ج ز 

العق ري
-أشغ ل البي ء وأشغ ل مختلفة

األنشطة  آليع  ع مة  بصفة  و   
املتعلقة ب لنش ط الرئي�سي. 
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96 ش رع  عيوان املقر االآتل عي : 
 21 71  - إق مة الربيع   9 أنف  ط بق 

الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد بوفالح أس مة : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 511  : اإلله  عبد  علي ت  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد8 بوفالح أس مة عيوانه(ا) 
ك ليفورني   الرقم    أم ندي الزنقة 2 
الدار البيض ء 21511 الدار البيض ء 

املغرب.
اإلله  عبد  علي ت  السيد8 
7)/6) عين  عيوانه(ا) تيسير1  الرقم 
الشق  2115 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  أس مة  بوفالح  السيد 
ك ليفورني   الرقم    أم ندي الزنقة 2 
الدار البيض ء 21511 الدار البيض ء 

املغرب 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
  1 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

شتيبر 2122 تحت رقم 9678 8.
884I

FIDUCIAIRE AMER FISC

SOURCE OUADI PHONE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62111،
NADOR MAROC

SOURCE OUADI PHONE شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

عدوي ت زا1و الي ضور - 62111 
الي ضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

25179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122  1  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SOURCE OUADI PHONE

االسترا    : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

والتصد1ر

اصالح وبيع الهواتف.

حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 62111  - الي ضور  زا1و  عدوي ت 

الي ضور املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد وا ي عزيز : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  عيوانه(ا)  عزيز  وا ي  السيد 

الي ظور   62111 سيدي عثل ن زا1و 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عيوانه(ا)  عزيز  وا ي  السيد 

الي ظور   62111 سيدي عثل ن زا1و 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 27  آيبر 

2122 تحت رقم 5196.

885I

JIYAR JAOUAD

PYRAMID WORKS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5  EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
6  11، BERKANE MAROC

PYRAMID WORKS شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

عواطف ش رع الحيص لي رقم 42 
الط بق األول أحفير - 151 6 برك ن 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
8859

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 17  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.PYRAMID WORKS
غرض الشركة بإ1ج ز : مطور.

حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 42 رقم  الحيص لي  ش رع  عواطف 
برك ن   6 151 - الط بق األول أحفير 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
مبلغ رأسل ل الشركة: 9.511.111 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد8 بيدحل ن 1ليية : 95.111 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد8 بيدحل ن 1ليية عيوانه(ا) 
حي عواطف ش رع الحيص لي رقم 42 

151 6 برك ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 بيدحل ن 1ليية عيوانه(ا) 
حي عواطف ش رع الحيص لي رقم 42 

151 6 برك ن املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 699/2122.

886I

ائتل نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدو 8

IMLILI CARRIERES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ائتل نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

ش رع العركوب رقم 7724-11 
صيدوق البر1د رقم 146، 111 7، 

الداجلة املغرب
IMLILI CARRIERES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

املسجد زنقة القيد1ل رقم 16 - 
111 7 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 51 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 IMLILI :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.CARRIERES
غرض الشركة بإ1ج ز : - استغالل 

وتصنيع مق لع الرمل.
- استغالل وتصنيع املح آر ؛

الرج م  مقلع  استغالل   -
والجرانيت..
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حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 -  16 رقم  القيد1ل  زنقة  املسجد 

111 7 الداجلة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد ابراهيم الس لم اللب : 711 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
  11  : هيوب ت  ف طلة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اللب  الس لم  ابراهيم  السيد 
حي املسجد زنقة القيد1ل  عيوانه(ا) 

رقم 6 111 7 الداجلة املغرب.
السيد8 ف طلة هيوب ت عيوانه(ا) 
حي السالم رقم 715 111 7 الداجلة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
اللب  الس لم  ابراهيم  السيد 
حي املسجد زنقة القيد1ل  عيوانه(ا) 

رقم 6 111 7 الداجلة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 14 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آيبر 2122 تحت رقم 2164/2122.

887I

ائتل نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدو 8

DAHAB CARRIERES
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

ائتل نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

ش رع العركوب رقم 7724-11 
صيدوق البر1د رقم 146، 111 7، 

الداجلة املغرب
DAHAB CARRIERES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

املسجد زنقة القيد1ل رقم 16 - 
111 7 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.DAHAB CARRIERES
غرض الشركة بإ1ج ز : - استغالل 

وتصنيع مق لع الرمل.
- استغالل وتصنيع املح آر ؛

الرج م  مقلع  استغالل   -
والجرانيت..

حي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 -  16 رقم  القيد1ل  زنقة  املسجد 

111 7 الداجلة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
  51  : السيد محلد االمين اللب 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
51  حصة   : السيد سالمة اللب 

بقيلة 111  رهم للحصة.
  11  : امل موني  شيل ء  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اللب  االمين  محلد  السيد 
حي املسجد زنقة القيد1ل  عيوانه(ا) 

رقم 16 111 7 الداجلة املغرب.
عيوانه(ا)  اللب  سالمة  السيد 
 16 رقم  القيد1ل  زنقة  املسجد  حي 

111 7 الداجلة املغرب.
السيد8 شيل ء امل موني عيوانه(ا) 
 7 111   4 رقم  الكسيكس ت  حي 

الداجلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اللب  سالمة  السيد 
 16 رقم  القيد1ل  زنقة  املسجد  حي 

111 7 الداجلة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 14 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آيبر 2122 تحت رقم 2122/ 216.

888I

GLOBE FIDUCIAIRE

 IFNI-PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم 
8) ، 21111، الدار البيض ء املغرب

 IFNI-PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
 RUE 8 وعيوان مقره  اإلآتل عي
 LIEUTENANT BERGER ETG 1
 N 41 CASABLANCA - 21111

الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

56677(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
IFNI-  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.PROMOTION IMMOBILIERE
 : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
 RUE  8  : املقر االآتل عي  عيوان 
 LIEUTENANT BERGER ETG (
 N 41 CASABLANCA - 21111

الدارالبيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 411  : ط لبي  عبدالسالم  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد محلد ط لبي : 11  حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد الطيب ط لبي : 11  حصة 
بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

ط لبي  عبدالسالم  السيد 
 75118 بيرن  ش رع    1 عيوانه(ا) 

56241 ب ريس فرنس .
 5 السيد ط لبي محلد عيوانه(ا) 
 9 زنقة آثيي  اق مة ليي  ط بق 4 شقة 

21111 الدارالبيض ء املغرب.
عيوانه(ا)  ط لبي  الطيب  السيد 
17 زنقة ابوعلر الح رث ط بق  شقة 

11 21111 الدارالبيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 5 السيد ط لبي محلد عيوانه(ا) 
 9 زنقة آثيي  اق مة ليي  ط بق 4 شقة 

21111 الدارالبيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1ونيو 2122 تحت رقم 11851694.

889I

SIGMA MANAGEMENT PRO

 LEATHER HIGH MODE 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

SIGMA MANAGEMENT PRO
..،SARL AU ، 1

 LEATHER HIGH MODE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 52 ش رع 
موالي رشيد الشقة  B كيليز 
مراكش 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 2149
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.LEATHER HIGH MODE SARL
*صي عة   : غرض الشركة بإ1ج ز 

املالبس الجلد1ة
*االستيرا  والتصد1ر.

عيوان املقر االآتل عي : 52 ش رع 
موالي رشيد الشقة  B كيليز مراكش 

41111 مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد اللطيف املو�سي : 511 
حصة بقيلة 51.111  رهم للحصة.

السيد محلد املو�سي : 511 حصة 
بقيلة 51.111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

املو�سي  اللطيف  عبد  السيد 
سيبع  القهواجي  65  رب  عيوانه(ا) 

41111 مراكش املغرب.
عيوانه(ا)  املو�سي  محلد  السيد 
 41111 سيبع  القهواجي  65  رب 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املو�سي  اللطيف  عبد  السيد 
سيبع  القهواجي  65  رب  عيوانه(ا) 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 162 14.
891I

GLOBE FIDUCIAIRE

BELVETEC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم 
8) ، 21111، الدار البيض ء املغرب
BELVETEC شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 21 ش رع 

بالنكيت، الشقة رقم  1 بيلفيد1ر ، 

الدارالبيض ء - 21111 الدارالبيض ء 

املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.21159

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 21  آيبر 2122 تم تحويل 

للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

الشقة  بالنكيت،  ش رع   21« من 

 - الدارالبيض ء   ، بيلفيد1ر  رقم  1 

إلى  املغرب«  الدارالبيض ء   21111

ش رع   ،( رقم  »محل،اق مة،الفتح، 

 24111  - الجد1د8  زران،  بيران 

الجد1د8 املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 26  آيبر 

2122 تحت رقم 29559.

89(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

L-I-E AGENY MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM  8  EME

 ETAGE APPT 1  MARRAKECH

 MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH maroc

 L-I-E AGENY MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

اسكجور ، سوكوم  ، رقم 1 21 ، 

الشقة ° 5 ، الط بق رقم ). - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 2151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 26  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 L-I-E  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.AGENY MARRAKECH

ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 ،  21 1 رقم   ، سوكوم    ، اسكجور 

الشقة ° 5 ، الط بق رقم ). - 41111 

مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد عل   الد1ن بن العرو�سي 

 111 بقيلة  حصة   1.111  : العربي 

 رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العربي  الد1ن  عل    السيد 

 (  11116 ش رع  رقم  1  عيوانه(ا) 

ك برية تونس.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

العربي  الد1ن  عل    السيد 

 (  11116 ش رع  رقم  1  عيوانه(ا) 

ك برية تونس

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

29  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم  16 14.

892I

GOLDEN

STE KROSKI
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOLDEN

ش رع الفرس ن العيون، 71111، 

العيون املغرب

STE KROSKI شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي محطة 

استراحة رقم 14 الط ح طرف 1ة 

71151 طرف 1ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7251

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2121 1ونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.KROSKI

اعل ل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

البي ء وجدم ت اجرى......

محطة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

طرف 1ة  الط ح   14 رقم  استراحة 

71151 طرف 1ة املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد لعكيك يعقوب عيوانه(ا) 

طرف 1ة   71151 الطرف 1ة  ط ح 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد لعكيك يعقوب عيوانه(ا) 
طرف 1ة   71151 الطرف 1ة  ط ح 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
1ونيو   25 بت ريخ  ب لعيون  االبتدائية 

2121 تحت رقم 1997/21.
89 I

FUDICAIRE ISMAILI

STE LIBRE BTP
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السل ر8 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،
STE LIBRE BTP شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 

الحسني زنقة ملسيد رقم 18 السل ر8 
- 72111 السل ر8 املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2241

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 12  آيبر 2122 تم تعيين 
مسير آد1د للشركة السيد(8) عتيق 

رشيد كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لسل ر8 بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 225.
894I

FUDICAIRE ISMAILI

STE LIBRE BTP
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السل ر8 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،
STE LIBRE BTP شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي 
الحسني زنقة امسيد رقم 18 

السل ر8 - 72111 السل ر8 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2241

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
تفويت السيد (8) اس مة موع �سي 
أصل  من  اآتل عية  حصة   7.511
7.511 حصة لف ئد8 السيد (8) رشيد 

عتيق بت ريخ 12  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لسل ر8 بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 225.
895I

LK CONSULTING SARL

AL INCHAE CONST
إعالن متعد  القرارات

LK CONSULTING SARL
ش رع محلد الخ مس رقم 45 
الط بق الث ث رقم 8) تطوان ، 

111 9، تطوان املغرب
AL INCHAE CONST »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: طوابل 
السفلى تجزئة الف �سي الط بق 

الخ مس شقة 28-28 أ - 111 9 
تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.2 419
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 15 1ي 1ر 2121
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
زهير  السيد  من  الحصص  تفويت 
و  لو ا1ني  1ونس  السيد  الى  الرك ني 
السيد ج لد شبور و السيد اسل عيل 

شب نة
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تعيين مسيير آد1د للشركة
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
زهير  السيد  بيد  االمض ء  صالحية 

الرك ني او اسيد 1ونس لو ا1ني
قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير الشكل الق نوني للشركة

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير حصص املس هلة

بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير حصص راس امل ل 

على  1يص  الذي   :14 رقم  بيد 

لو ا1ني  1ونس  السيد  تعيين  م 1لي: 

كلسيير آد1يد

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

الى  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

شركة  ات املسؤولية املحدو 8 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

1ي 1ر   27 بت ريخ  بتطوان  االبتدائية 

2121 تحت رقم 192.

896I

LK CONSULTING SARL

AL INCHAE CONST
إعالن متعد  القرارات

LK CONSULTING SARL

ش رع محلد الخ مس رقم 45 

الط بق الث ث رقم 8) تطوان ، 

111 9، تطوان املغرب

AL INCHAE CONST »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: طوابل 

السفلى تجزئة الف �سي الط بق 

الخ مس شقة 28-28 أ - 111 9 

تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.2 419

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 25 1ي 1ر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

زهير  السيد  من  الحصص  تفويت 

و  لو ا1ني  1ونس  السيد  الى  الرك ني 

السيد ج لد شبور و السيد اسل عيل 

شب نة

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

زهير  السيد  الشركة  استق لة مسير 

الرك ني

على  1يص  الذي  رقم  :  قرار 
م 1لي: التجد1د للسيد 1ونس لو ا1ني 

كلسيير للشركة
قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
صالحي ت االمض ء بيد السيد 1ونس 

لو ا1ني
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير حصص املس هلة
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير حصص راسل ل الشركة
على  1يص  الذي  رقم  4:  بيد 
لو ا1ني مسيير  1ونس  السيد  م 1لي: 

للشركة
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أبريل   17 بت ريخ  بتطوان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 996.
897I

fidunaya

 C M B COMPAGNIE
 MODERNE DE BATIMENTS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

fidunaya
 RUE NAJIB MAHFOUD 21

 GAUTIER ، 21161،
CASABLANCA MAROC

 C M B COMPAGNIE MODERNE
DE BATIMENTS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 47 ش رع 

اللة 1 قوت الط بق الخ مس - 
21451 الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 591  
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 11  آيبر 2122 تقرر حل 
 C املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
 M B COMPAGNIE MODERNE
مبلغ   DE BATIMENTS SARL
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
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اللة  ش رع   47 اإلآتل عي  مقره  
 21451  - الخ مس  الط بق  1 قوت 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيض ء 

توقف النش ط التج ري للشركة.
 47 ب  التصفية  مقر  حد   و 
 - ش رع اللة 1 قوت الط بق الخ مس 

21111 الدارالبيض ء املغرب. 
و عين:

السيد(8) أمين أفيالل و عيوانه(ا) 
2 زنقة ابن حزم إق مة روض األزه ر 
5 شقة  25 املع ريف 1 214  ط بق 
 (8) كلصفي  املغرب  الدارالبيض ء 

للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 47 ش رع 

اللة 1 قوت الط بق الخ مس
الدارالبيض ء

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851891.

898I

مكتب الدراس ت الق نونية والجب ئية

PRESTA FARM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراس ت الق نونية 
والجب ئية

 6، ش رع الكورنيش العل ر8 ب 
الط بق 5 ، 21111، الدار البيض ء 

املغرب
PRESTA FARM شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
بوركون زنقة آعفر ابن حبيب إق مة 

املشرق 2، الط بق األول، رقم   - 
21111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
566 9 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم إعدا  الق نون   2122 21  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

. PRESTA FARM

توزيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

املوا  الغدائية.

ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 

بوركون زنقة آعفر ابن حبيب إق مة 

 - رقم    األول،  الط بق   ،2 املشرق 

21111 الدار البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : امه ل  عدن ن  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  امه ل  عدن ن  السيد 

عبد  سيدي  ش رع  نعيلة،  فيال 

الرحل ن رقم 21 عين الدئ ب 21111 

الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  امه ل  عدن ن  السيد 

عبد  سيدي  ش رع  نعيلة،  فيال 

الرحل ن رقم 21 عين الدئ ب 21111 

الدار البيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851591.

899I

PLAYA AZUL

STE AKRIDENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

71112، LAAYOUNE MAROC
STE AKRIDENT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

الل بن عبد هللا زنقة افران ىق 12 
املر�سى العيون - 71112 املر�سى 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

41115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 1ي 1ر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.AKRIDENT SARL
 LA  : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

.PROTHESE DENTAIRE
عيوان املقر االآتل عي : ش رع الل 
بن عبد هللا زنقة افران ىق 12 املر�سى 
العيون  املر�سى   71112  - العيون 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 : الكوش  ج لد  السيد 
بقيلة  حصة   95.111.111

95.111.111  رهم للحصة.
صحيبي  بوآلعة  السيد 
بقيلة  حصة   5.111.111  :

5.111.111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  الكوش  ج لد  السيد 
بن عبدهللا  افران ش رع عالل  زنقة 

 71112 العيون  املر�سى   58 رقم 
املر�سى املغرب.

السيد بوآلعة صحيبي عيوانه(ا) 
ش رع اسكيكيلة زنقة بوذنيب عل ر8 
 71111 العيون   (( الشقة  ب بيت 

العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الكوش  ج لد  السيد 
بن عبدهللا  افران ش رع عالل  زنقة 
 71112 العيون  املر�سى   58 رقم 

املر�سى املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
فبرا1ر   11 االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 267.

911I

مكتب الدراس ت الق نونية والجب ئية

IRZER BUILDING
تعيين مد1ر ع م

مكتب الدراس ت الق نونية 
والجب ئية

 6، ش رع الكورنيش العل ر8 ب 
الط بق 5 ، 21111، الدار البيض ء 

املغرب
IRZER BUILDING شركة املس هلة

وعيوان مقره  االآتل عي 4 ، 
زنقة املي ر8، حي الهي  - 21111 

الدارالبيض ء املغرب.
تعيين مد1ر ع م

رقم التقييد في السجل التج ري 
.558145

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 1  أكتوبر 2122

ه  ي  السيد(8)  تعيين  تقرر 
 IRZER لشركة  ع م   مد1را  آل 1ل 
BUILDING بت ريخ 1  أكتوبر 2122

املخولة  الصالحي ت  وتتلثل 
فيل  1لي: تسيير العقو  و الطلب ت و 
الوت ئق املتعلقة ب لشركة و البيوك في 

املب لغ اقل من 211.111  رهم
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 14 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 51 851.

911I
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FDM CONSEIL

SHOOP CHOC
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FDM CONSEIL
 BD IBNOU SINA RES AL

 BARAKA GH 11 L115 APPT 1 ،
21211، CASABLANCA MAROC

SHOOP CHOC شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي العل ر8 

السكيية الزهراء القطعة الرقم 7)5 
الط بق 2 - 26111 برشيد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.1 167
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 29 أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 SHOOP CHOC الوحيد  الشريك 
111.111  رهم  رأسل له   مبلغ 
العل ر8  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
السكيية الزهراء القطعة الرقم 7)5 
املغرب  برشيد   26111  -  2 الط بق 

نتيجة ل : حل شركة.
و حد  مقر التصفية ب العل ر8 
السكيية الزهراء القطعة الرقم 7)5 

الط بق 2 - 26111 برشيد املغرب. 
و عين:

السيد(8) ن  1ة آلور و عيوانه(ا) 
حي   ( رقم  بلوك  42  اليجلة   رب 
البيض ء  الدار   21211 الحسني 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
العل ر8   : الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
السكيية الزهراء القطعة الرقم 7)5 

الط بق 2 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1419.

912I

SAFIGEC

STE R2G CONULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES،  1111، FES MAROC
STE R2G CONULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي : 44  

ش رع عبد الرحيم السق ط حي بدر - 
111   ف س املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.64411
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 12  آيبر 2122 تقرر حل 
STE R2G CONULTING شركة ذات 
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
الرحيم  عبد  ش رع    44 اإلآتل عي 
ف س     111  - بدر  حي  السق ط 
املغربية نتيجة اللشركة في الخس ئر.

و عين:
و  بلق �سي  غزالن  السيد(8) 
الرحيم  عبد  ش رع    44 عيوانه(ا) 
ف س     111 بدر  حي  السق ط 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
  44 وفي   2122 12  آيبر  بت ريخ 
ش رع عبد الرحيم السق ط حي بدر - 

111   ف س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5526.
91 I

VIENNA SERVICE

VIENNA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

VIENNA SERVICE
 HAY SI LAKHDAR RUE B4 N° 4

 OUJDA ، 61111، BERKANE
MAROC

VIENNA SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : رقم 
8 زنقة سبتة حي الوف ق سيدي 

سليل ن الشراعة رقم 8 زنقة سبتة 
حي الوف ق سيدي سليل ن الشراعة 

61111 برك ن املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.614 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 
VIENNA SERVICE شركة ذات  حل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111,11 الوحيد مبلغ رأسل له  
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 
سيدي  الوف ق  حي  سبتة  زنقة   8
زنقة سبتة   8 سليل ن الشراعة رقم 
حي الوف ق سيدي سليل ن الشراعة 
61111 برك ن املغرب نتيجة لعجز في 

النش ط التج ري.
و عين:

السيد(8) فدوى ابغرير و عيوانه(ا) 
  4 رقم   4 ب  زنقة  لخضر  �سي  حي 
 (8) كلصفي  املغرب  وآد8   61111

للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
رقم  وفي   2122 9)  آيبر  بت ريخ 
سيدي  الوف ق  حي  سبتة  زنقة   8
زنقة سبتة   8 سليل ن الشراعة رقم 
حي الوف ق سيدي سليل ن الشراعة 

61111 برك ن املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  ببرك ن  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2122/ 71.

914I

» ALTERNANCE RH « ألتغي نس غ ش

ألتغنانس غ ش
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ALTERNANCE « ألتغي نس غ ش
» RH

السع  8 الرقم 5 الط بق الث ني 
شقة 4 سيدي البرنو�سي ، 21611، 

الدار البيض ء املغرب
ألتغي نس غ ش شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي السع  8 
الرقم 5 الط بق الث ني شقة 4 

سيدي البرنو�سي - 21611 الدار 
البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.515 25
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 18  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
غ  ألتغي نس  الوحيد  الشريك  ذات 
11.111  رهم  رأسل له   مبلغ  ش 
السع  8  اإلآتل عي  مقره   وعيوان 
الرقم 5 الط بق الث ني شقة 4 سيدي 
البيض ء  الدار   21611  - البرنو�سي 
املغرب نتيجة ل : قلة التلويل وغي ب 

إستراتيجية التسويق.
و حد  مقر التصفية ب السع  8 
الرقم 5 الط بق الث ني شقة 4 سيدي 
البيض ء  الدار   21611  - البرنو�سي 

املغرب. 
و عين:

و  الدرق وي  أمين  السيد(8) 
طيجة   91111 طيجة  عيوانه(ا) 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851811.
915I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE COSMOS
TELECOMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

FLASH ECONOMIE
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 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE COSMOS

TELECOMMUNICATION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

كلثوم زنقة ) رقم  5 كليفورني  - 

21111 الدار البيض ء املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.8544 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 16 أبريل 2122 تم تحويل 

للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
رقم  5   ( زنقة  كلثوم  »تجزئة  من 

البيض ء  الدار   21111  - كليفورني  

عل ر8  رقم    »الشقة  إلى  املغرب« 
رقم 7 إق مة عبد املومن زنقة ب سكيي 

البيض ء  الدار   21111  - فرنسفيل 

املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851821.

916I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة أأ موطو ش.م.م دات 
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92511، TARGUIST

MAROC

شركة أأ موطو ش.م.م  ات الشريك 

الوحيد شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

الجل عة ش رع تيدوف زنقة الفرات 
رقم -1 تطوان تطوان 111 9 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 2699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 18  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتض ء بلختصر تسليته  : شركة أأ 

موطو ش.م.م  ات الشريك الوحيد.

تقوم   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

كراء  و  صي نة  و  ببيع  الشركة 

الدراآ ت الي رية..

تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 

الجل عة ش رع تيدوف زنقة الفرات 
رقم -1 تطوان تطوان 111 9 تطوان 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : اسلل ن  ا1وب  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

 1.111  : اسلل ن  ا1وب  السيد 

بقيلة 111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  اسلل ن  ا1وب  السيد 
ش رع حلص زنقة ) رقم  11 تطوان 

111 9 تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  اسلل ن  ا1وب  السيد 
ش رع حلص زنقة ) رقم  11 تطوان 

111 9 تطوان املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

27  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 711 .

917I

FLASH ECONOMIE

MARKETING SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

 MARKETING SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي )6 
ش رع اللة الي قوت ومصطفى 

املع ني الط بق ) رقم 56 - 21111 
الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 99287
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
6) شتيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
 MARKETING الوحيد  الشريك 
SOLUTION مبلغ رأسل له  11.111 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
ومصطفى  الي قوت  اللة  ش رع   6(
 21111  -  56 رقم   ( املع ني الط بق 
الدارالبيض ء املغرب نتيجة ل : عدم 

وآو  اي نش ط تج ري.
و حد  مقر التصفية ب )6 ش رع 
املع ني  ومصطفى  الي قوت  اللة 
الدار   21111  -  56 رقم   ( الط بق 

البيض ء املغرب. 
و عين:

و  الطريرش  محلد  السيد(8) 
رقم  زنقة  1  الفالح  حي  عيوانه(ا) 
املغرب  البيض ء  الدار   21111  ((

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 19 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 7191 .
918I

FLASH ECONOMIE

 برينسيبيوم
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

برينسيبيوم ش.م.م.ش.و
رقم التقييد في السجل التج ري 

 81987
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر الشريك الوحيد   2122/11/28
برنسيبيوم«   » املسل 8  للشركة 
محدو 8،  مسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   الوحيد  الشريك  ذات 
11.111,11  رهم مقره  االآتل عي 
سويبس،  زنقة  البيض ء،,11  ب لدار 

شقة 8, 21111 م  1لي :
املراآعة واملوافقة على حس ب   -

التصفية النه ئية
ذمة املصفي و إعف ؤه من  إبراء   -

مه مه
- مع 1ية إجتت م التصفية

- الصالحي ت لإلآراءات الق نونية 
املحكلة  في  الق نوني  اإل1داع  تم 
1وم  في  الدارالبيض ء  التج رية 

 2122/12/2 تحت رقم 8 8515 
مقتطف من أآل إشه ر.

919I

FLASH ECONOMIE

 HUILDA MAROC
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

 HUILDA MAROC COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 7)) زنقة 
ابن ميير إق مة الزرق ء الط بق ) رقم 
2 املع ريف - 71 21 الدار البيض ء 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.474. 27
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
حسن ش قور   (8) تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   511
51.111 حصة لف ئد8 السيد (8) علي 

زيداني بت ريخ 12  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2 8512.
911I

FARAJ CONSEIL GESTION

GARNI BOIS -GB-
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
11111، TEMARA MAROC

-GARNI BOIS -GB شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي بلوك 
ج رقم 82 الط بق الث لث  1ور 

الحومرحي يعقوب امليصور - 11121 
الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
(65(5(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.GARNI BOIS -GB-

غرض الشركة بإ1ج ز : اليج ر8
أشغ ل ع مة أو بي ء

بلوك   : االآتل عي  املقر  عيوان 
الث لث  1ور  الط بق   82 رقم  ج 
الحومرحي يعقوب امليصور - 11121 

الرب ط املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : قرني  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ابراهيم قرني عيوانه(ا) حي 
 11111 الرحلة قط ع  ال رقم 61  

سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم قرني عيوانه(ا) حي 
 11111 الرحلة قط ع  ال رقم 61  

سال املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 5 111.
9((I

CAF MAROC

WIKILEADS CO
إعالن متعد  القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°21 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC
WIKILEADS CO »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: س حة 

الرو اني ش رع السيي  اق مة بيتهوفن 
2 الط بق الث لث رقم 82 - - طيجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.89119

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 9) 1وليوز 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 

م 1لي: تفويت السيد مصعب اقبيب، 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
حصة    4 املغربي،   ،K461892 رقم 

للشركة  االآتل عية  الحصص  من 

الور 1ني،  نجية  السيد8  لف ئد8 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
.AB92576 رقم

على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 

تفويت السيد أحلد الزواق،  م 1لي: 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
حصة  املغربي،      ،K479611 رقم 

للشركة  االآتل عية  الحصص  من 

الور 1ني،  ن آية  السيد8  لف ئد8 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
..AB92576 رقم

على  1يص  الذي  رقم  :  قرار 
لقشيري  أنس  السيد  تفويت  م 1لي: 
الح مل لبط قة التعريف الوطيية   ،
حصة  املغربي،      ،K475544 رقم 

للشركة  االآتل عية  الحصص  من 

الور 1ني،  ن آية  السيد8  لف ئد8 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
..AB92576 رقم

قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات املسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الواحد. 

قرار رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 

اقبيب،  مصعب  السيد  مه م  انه ء 

انس  السيد  و  الزواق  احلد  السيد 

لقشيري كلسيير1ن للشركة.

قرار رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

تعيين السيد8 نجية الور 1ني مسير8 

للشركة.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

الذي   : املعيية  البيو   رقم  بيد 

1يص على م 1لي: ب لتعد1ل

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم ))57).

912I

 1وان الخدم ت

 STE EXPRESS TRANSPORT
BELAASEL

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تفويت حصص

 1وان الخدم ت
ش رع محلد الخ مس رقم 94 سيدي 

ق سم ، 16111، سيدي ق سم 
املغرب

 STE EXPRESS TRANSPORT
BELAASEL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
الكريي ت الوا  زيرار8 - 16111 

سيدي ق سم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2886 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 6)  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
بلعسل  اميية   (8) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتل عية  حصة   511
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111
6)  آيبر  بت ريخ  الغزواني  عثل ن 

.2122
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 االبتدائية بسيدي ق سم بت ريخ 

 آيبر 2122 تحت رقم 671.

91 I

CABINET RAMI EXPERTISE

MEDIC212
إعالن متعد  القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau  1 ،  1111،
Fés, Maroc

MEDIC212 »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي: محل رقم 
6 إق مة قصر ف س ) ش رع الفرز ق 

الط بق األر�سي - 1111  ف س 
املغرب.
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»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.6971 
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 17  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
 11111 من  الشركة  رأسل ل  زي  8 

 رهم إلى 111111  رهم 
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
املوافقة على تفويت أسهم الشركة: 
ف ر�سي  السيد  لص لح  حصة   511
لص لح  حصة   511 و  كل ل  محلد 

السيد8 ف ر�سي سهير
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 
استق لة  تغيير مسير الشركة:  م 1لي: 
الح مل  بدر  العلمي  السيد  املد1ر 
 C6(77(( لبط قة التعريف الوطيية
إل ارته.  ميصبه  من  ويخرآه 
عينت   ، املستقيل  املد1ر  من   

ً
بدال

مد1ر8 آد1د8  ف ر�سي سهير  السيد8 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

CD597778 لفتر8 غير محدو 8.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
الذي 1يص على  و  :   ( بيد رقم 
السيد  أسهم  تفويت  بعد  م 1لي: 
ف ر�سي  السيد  لص لح  بدر  العلمي 
محلد كل ل والسيد8 ف ر�سي سهير 
تحويل  الع مة  الجلعية  قررت   ،
شركة  من  لشركة  الق نوني  الشكل 
ذات  املحدو 8  املسؤولية  ذات 
ذات  شركة  إلى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدو 8
بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 
الشركة  تزو   سهير  ف ر�سي  السيد8 
51.111  رهم  قدره  نقدي  بلبلغ 
1زو   كل ل  محلد  ف ر�سي  السيد   •
 51.111 قدره  نقدي  بلبلغ  الشركة 

 رهم. املجلوع 111111  رهم

بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
111111  رهم  الشركة  رأسل ل 
مقسم إلى1111 سهم متس وي بقيلة 
السيد8 ف ر�سي  111  رهم لكل منه , 
سهير 511 سهم السيد ف ر�سي محلد 
كل ل 511 سهم. املجلوع 1111 سهم
على  1يص  الذي   :14 رقم  بيد 
قبل  من  الشركة  تسيير  1تم  م 1لي: 
السيد8  الوحيد:  اإل اري  الشريك 
كل   ف ر�سي سهير لفتر8 غير محدو 8. 
املتعلقة  األعل ل  آليع  تحد1د  1تم 
الوحيد8،  املد1ر8  قبل  ب لشركة من 
توقيع  هو  الذي  الوحيد  والتوقيع 
مفيًدا  يعتبر  سهير  ف ر�سي  السيد8 

وفريًدا.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5476.

914I

مست مية ش مة

PAPA LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مست مية ش مة
ش رع املسير8 رقم 142 الط بق االول 

الي ظور ش رع املسير8 رقم 142 
الط بق االول الي ظور، 62111، 

الي ظور املغرب
PAPA LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

كو 1 ت السبت احدا ا الي ظور - 
62111 الي ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
25175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 PAPA  : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.LOGISTIQUE
نقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
و  الوطني  الغير  لحس ب  البض ئع 

الدولي.
:  وار  االآتل عي  املقر  عيوان 
 - الي ظور  احدا ا  السبت  كو 1 ت 

62111 الي ظور املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيدالي  الكريم  عبد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111  :

للحصة.
 : السيدالي  الكريم  عبد  السيد 

111111 بقيلة 111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدالي  الكريم  عبد  السيد 
امل ني    W-1111 امل ني   عيوانه(ا) 

امل ني .
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدالي  الكريم  عبد  السيد 
امل ني    W-1111 امل ني   عيوانه(ا) 

امل ني 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لي ضور بت ريخ 6)  آيبر 

2122 تحت رقم 5126.
9(5I

AB COMPTA NORD

OPTIC HAMMANI
إعالن متعد  القرارات

AB COMPTA NORD
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طيجة N° 4 ، 91111
OPTIC HAMMANI »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: تجزئة 
 B املح فظ رقم  2 ب لسفلي رقم
طيجة - 91171 طيجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.129719
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 8) أكتوبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
كل ل  السيد  آد1د:  مسير  إض فة 
وب لت لي  غير محدو 8.  لفتر8  حل ني، 
امليفصل الحد  توقيع  اعتل    سيتم 
املسير1ن، فقط املستيدات املصرفية 
عقد  أو  الف تور8  أو  الشيك  مثل 
االئتل ن أو الرهن العق ري أو الرهن 
إغالق  أو  فتح  أو  التحويل  إشع ر  أو 
مستيدات  أي  أو  الحس ب  1تطلب 
الوحيد  التوقيع  أجرى  مصرفية 

للسيد كل ل حل ني 
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
من  تحويل املقر االآتل عي للشركة: 
تجزئة املح فظ رقم  2 ب لسفلي رقم 
الى العيوان الت لي: تجزئة املح فظ   (

رقم  2 ب لسفلي رقم B طيجة
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
الذي 1يص على   :4 بيد رقم بيد 
 : للشركة  االآتل عي  املقر  م 1لي: 
تجزئة املح فظ رقم  2 ب لسفلي رقم 

B طيجة
بيد رقم بيد  1: الذي 1يص على 
م 1لي: مسير آد1د للشركة لفتر8 غير 
رقم  حل ني  كل ل  السيد  محدو 8: 

 K 51782 البط قة الوطيية رقم
6): الذي 1يص على  بيد رقم بيد 
م 1لي: توقيع امليفصل الحد املسير1ن، 
مثل  املصرفية  املستيدات  فقط 
الشيك أو الف تور8 أو عقد االئتل ن 
أو الرهن العق ري أو الرهن أو إشع ر 
1تطلب  إغالق  أو  فتح  أو  التحويل 
أو أي مستيدات مصرفية  الحس ب 
أجرى التوقيع الوحيد للسيد كل ل 

حل ني 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
19  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 14695.

9(6I
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EURODEFI MANAGEWELL

 LSMS CONSULTING &
PROJECT

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 21111، CASABLANCA
MAROC

 LSMS CONSULTING &
PROJECT شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 9)) ش رع 
عبد املومن الط بق 2 رقم 5) الدار 
البيض ء الدار البيض ء 61 21 الدار 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
566819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 11  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LSMS  : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.CONSULTING & PROJECT
تصنيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
الحلوي ت  ومع لجة وتج ر8 ميتج ت 
واستيرا   واملحلوي ت  والشوكوالتة 
امليتج ت  آليع  وتج ر8  وتصد1ر 

الخدم ت لألفرا  والشرك ت.
 ((9  : االآتل عي  املقر  عيوان 
 (5 رقم   2 ش رع عبد املومن الط بق 
الدار البيض ء الدار البيض ء 61 21 

الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 111  : مسطوفة  لخلف  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد لخلف مسطوفة عيوانه(ا) 
فرنس  21111 فرنس  فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد لخلف مسطوفة عيوانه(ا) 
فرنس  2111 فرنس  فرنس 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852182.
9(7I

advanced finance corporate

 GENERALE DE ROUTE
 ET D›OUVRAGE
D›ART«GEROA

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
رفع رأسل ل الشركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
21811، mohammedia maroc
 GENERALE DE ROUTE ET

 D’OUVRAGE D’ART«GEROA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 241 
امليطقة الصي عية الجيوب الغربي - 

28811 املحلد1ة املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2161

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 26  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »4.111.111  رهم« 
»5.511.111  رهم« إلى »9.511.111 
مق صة  إآراء   : طريق  عن   رهم« 
مع  1ون الشركة املحد 8 املقدار و 

املستحقة.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2561.
9(8I

 CK

AL MARJIA PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

 CK

5 اق مة ا م   الط بق االول شقة 
رقم   ش رع املحطة سل علة سط ت 

، 26111، سط ت املغرب

AL MARJIA PRIVEE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي زاوية ش رع 

الال اميية وزنقة زموري رقم 28 

الحي اال اري بن احلد. - 26111 بن 

احلد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.777

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 15  آيبر 2122 تقرر حل 

 AL شركة ذات املسؤولية املحدو 8 

رأسل له   مبلغ   MARJIA PRIVEE

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

اميية  الال  ش رع  زاوية  اإلآتل عي 
الحي اال اري   28 وزنقة زموري رقم 

بن احلد. - 26111 بن احلد املغرب 

نتيجة ل : الركو  االقتص  ي..

زاوية  ب  التصفية  مقر  حد   و 

ش رع الال اميية وزنقة زموري رقم 28 

الحي اال اري بن احلد. - 26111 بن 

احلد املغرب. 

و عين:

و  ا1ج بي  حسن  السيد(8) 

عيوانه(ا) ) ش.موالي عبد هللا تجزئة 

احلد  بن   26111 احلد  بن  1ج بي 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ببن احلد بت ريخ 29  آيبر 

2122 تحت رقم 54/2122.

9(9I

global audit partners

LES CANOUBIERS
إعالن متعد  القرارات

global audit partners
ش رع الحسن الث ني ،مدار ) ،س نت 
إكسوبيري وش رع عالل الف �سي ، 

الط بق   ، شقة 9) ، 21111، الدار 
البيض ء املغرب

LES CANOUBIERS »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: 8 ملر لي 
بواريي ، أنف  - - الدار البيظ ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.56687 
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ) تلد1د غرض الشركة: 
تقد1م  م 1لي:  على  1يص  الذي 
اإل ارية  واالستش رات  الخدم ت 
وعلوم  ، آليع املع مالت التج رية أو 
الصي عية أو العق رية أو امل لية ، التي 
تتم لحس ب الشركة الحصري ، والتي 
مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل  تتعلق 
بغرض الشركة أو التي من املحتلل 

أن تعزز تحقيقه  وتطويره 
قرار رقم 2 تغيير الشكل الق نوني: 
الذي 1يص على م 1لي: تحويل الشركة 

إلى شركة ذات مسؤولية محدو 8
قرار رقم   استق لة املسير ون ئبه: 
استق لة  م 1لي:  على  1يص  الذي 
السيد سعد برا 8 سوني من ميصبه 
الكرم عي  1 سليية  والسيد8  كلسير 

من ميصبه  كي ئبة لللسير
قرار رقم 4 تعيين مسيري الشركة 
على  1يص  الذي  الجد1د:  بشكله  
برا 8  سعد  السيد  تعيين  م 1لي: 
الكرم عي  1 سليية  والسيد8  سوني 
مسؤولية  ذات  للشركة  كلسير1ن 

محدو 8
املوافقة على اليظ م   5 قرار رقم 
على  1يص  الذي  الجد1د:  األس �سي 
املوافقة على اليظ م األس �سي  م 1لي: 

الجد1د للشركة
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وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 
اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
واالستش رات  الخدم ت  تقد1م 
املع مالت  آليع   ، وعلوم   اإل ارية 
التج رية أو الصي عية أو العق رية أو 
الشركة  لحس ب  تتم  التي   ، امل لية 
الحصري ، والتي تتعلق بشكل مب شر 
أو  الشركة  بغرض  مب شر  غير  أو 
تحقيقه   تعزز  أن  املحتلل  التي من 

وتطويره 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  5 852.
921I

global audit partners

ANACAPRI
إعالن متعد  القرارات

global audit partners
ش رع الحسن الث ني ،مدار ) ،س نت 
إكسوبيري وش رع عالل الف �سي ، 

الط بق   ، شقة 9) ، 21111، الدار 
البيض ء املغرب

ANACAPRI »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: 8 ملر لي 
بواريي ، أنف  - - الدار البيظ ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.566875
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ) تلد1د غرض الشركة: 
تقد1م  م 1لي:  على  1يص  الذي 
اإل ارية  واالستش رات  الخدم ت 
وعلوم  ، آليع املع مالت التج رية أو 
الصي عية أو العق رية أو امل لية ، التي 
تتم لحس ب الشركة الحصري ، والتي 
مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل  تتعلق 
بغرض الشركة أو التي من املحتلل 

أن تعزز تحقيقه  وتطويره 
قرار رقم 2 تغيير الشكل الق نوني: 
الذي 1يص على م 1لي: تحويل الشركة 

إلى شركة ذات مسؤولية محدو 8

قرار رقم   استق لة املسير ون ئبه: 

استق لة  م 1لي:  على  1يص  الذي 

السيد سعد برا 8 سوني من ميصبه 

الكرم عي  1 سليية  والسيد8  كلسير 

من ميصبه  كي ئبة لللسير

قرار رقم 4 تعيين مسيري الشركة 

على  1يص  الذي  الجد1د:  بشكله  

برا 8  سعد  السيد  تعيين  م 1لي: 

الكرم عي  1 سليية  والسيد8  سوني 

مسؤولية  ذات  للشركة  كلسير1ن 

محدو 8

املوافقة على اليظ م   5 قرار رقم 

على  1يص  الذي  الجد1د:  األس �سي 

املوافقة على اليظ م األس �سي  م 1لي: 

الجد1د للشركة

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

واالستش رات  الخدم ت  تقد1م 

املع مالت  آليع   ، وعلوم   اإل ارية 

التج رية أو الصي عية أو العق رية أو 

الشركة  لحس ب  تتم  التي   ، امل لية 

الحصري ، والتي تتعلق بشكل مب شر 

أو  الشركة  بغرض  مب شر  غير  أو 

تحقيقه   تعزز  أن  املحتلل  التي من 

وتطويره 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 54 852.

921I

STE CAC CONSEIL

GLOB AMIN TRANS MA 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 81111، AGADIR

MAROC

 GLOB AMIN TRANS MA شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي سيدي 

بيبي املركز اقليم شتوكة ا1ت ب ه  - 

87111 شتوكة ا1ت ب ه  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

27219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GLOB  : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.AMIN TRANS MA

نقل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االشخ ص لحس ب الغير.

سيدي   : االآتل عي  املقر  عيوان 

 - بيبي املركز اقليم شتوكة ا1ت ب ه  

87111 شتوكة ا1ت ب ه  املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد عزيز ابدرار : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
رقم  السيد عزيز ابدرار عيوانه(ا) 
اك  1ر  املسير8  حي   814 زنقة    8

81111 اك  1ر املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيد عزيز ابدرار عيوانه(ا) 
اك  1ر  املسير8  حي   814 زنقة    8

81111 اك  1ر املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

أكتوبر   21 االبتدائية ب نزك ن بت ريخ 

2122 تحت رقم  211.

922I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ING-BTP
إعالن متعد  القرارات

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكي س ، 11111، مكي س املغرب
ING-BTP »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقره  االآتل عي:  4 ك ري ن 
السعيد1ة - 51151 مكي س املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.49447
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 12 نونبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
( 11111 حصة)  بيع آليع حصص 
لف ئد8  الحلريتي  املهدي  السيد 

السيد عدن ن طيب العلوي 
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
عدن ن  السيد  آد1د  شريك  قبول 

طيب العلوي
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
تيصيب السيد عدن ن طيب العلوي 
استق لة  قبول  و  للشركة  مسيرا 
مه مه  من  الحلريتي  املهدي  السيد 

كلسير
قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
رقم  الت لي  العيوان  الى  املقر  تحويل 
ا1ت   ( الط بق 2 تجزئة مرآ ن   11 

والل مكي س
على  1يص  الذي   :5 رقم  قرار 
م 1لي: توسيع نش ط الشركة ب ض فة 

املت آر8
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

نش ط الشركة 
بيد رقم 5: الذي 1يص على م 1لي: 

املقر االآتل عي
بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

راس امل ل
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

الحصص



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   892

على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 

م 1لي: التسيير و االمض ء

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   22 بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 5  4.

92 I

EURODEFI MANAGEWELL

 FRANCE-فرنسا برالين
PRALINES

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 21111، CASABLANCA

MAROC

 FRANCE PRALINES-فرنس  برالين

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 9)) ش رع 

عبد املومن الط بق 2 رقم 5) الدار 

البيض ء - 61 21 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

566817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

فرنس    : بلختصر تسليته   اإلقتض ء 

.FRANCE PRALINES-برالين

تصنيع   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الحلوي ت  ومع لجة وتج ر8 ميتج ت 

واستيرا   واملحلوي ت  والشوكوالتة 

امليتج ت  آليع  وتج ر8  وتصد1ر 

الخدم ت لألفرا  والشرك ت.

 ((9  : االآتل عي  املقر  عيوان 
 (5 رقم   2 ش رع عبد املومن الط بق 

الدار البيض ء - 61 21 الدار البيض ء 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

حصة   PYGM : 511 الشركة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

حصة   491  : السيد آ ك م رتي 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)   PYGM الشركة 

 AGROPOLE 47 11 ESTILLAC

FRANCE 47 11 ESTILLAC فرنس .

السيد آ ك م رتي عيوانه(ا) ش رع 

ست لييجرا  AGEN 4711 فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ب تريس ، فرانسوا آيرم ن 

الزق ق   ،  9 عيوانه(ا)  غونزاليس 

اليهو ي AGEN 4711 فرنس 

السيد آ ك م رتي عيوانه(ا) ش رع 

ست لييجرا  AGEN 4711 فرنس 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852181.

924I

NJ BUSINESS

NUTRI ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

NJ BUSINESS

مك تب مريي  مكتب رقم 9) الط بق 
الت لث ش رع عبد الكريم بيجلون 

املد1ية الجد1د8 ف س املغرب، 

1111 ، ف س املغرب

NUTRI ZONE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار اوال  

حلو آل عة وقي  8 اوال  الطيب 

س يس - 1111  ف س املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.59(89

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

5)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسل له   مبلغ   NUTRI ZONE

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

آل عة  حلو  اوال   اإلآتل عي  وار 

وقي  8 اوال  الطيب س يس - 1111  

ف س املغرب نتيجة ل : ازمة م لية.

و حد  مقر التصفية ب  وار اوال  

الطيب  اوال   وقي  8  آل عة  حلو 

س يس - 1111  ف س املغرب. 

و عين:
و  مطيس  رضوان  السيد(8) 
الوحد8  حي  رقم  61  عيوانه(ا) 

املغرب  ف س    1111 بنسو 8 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 

:  وار اوال  حلو  املتعلقة ب لتصفية 

آل عة وقي  8 اوال  الطيب س يس

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم ))55.

925I

FLASH ECONOMIE

B.F PROPRIETE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

B.F PROPRIETE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم  51 

حي النهضة زم مر8 - 51 24 سيدي 

بيور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.(799

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 21  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
فت ح بلع مري   (8) تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111
عبد امل لك الفرحي بت ريخ 21  آيبر 

.2122
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  بيور  بسيدي  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 254.

926I

FLASH ECONOMIE

23POLL 
إعالن متعد  القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

 POLL 2 »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: 98  

مكرر ش رع الزرقطوني - 21111 
الدارالبيض ء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 94787
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 
-تفويت السيد  راع عبدالواحد 551 
حصة للسيد8 الوكيل ف طلة و 411 
 411 و  وف ء  للسيد8  شر8  حصة 
حصة للسيد  شر8 1ونس اي مجلوع 

51 1 حصة 
على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
تعيين السيد8 الوكيل ف طلة  م 1لي: 
كلسير8 آد1د8 للشركة مك ن السيد 

 راع عبدالواحد
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
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بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

من اليظ م   14 و   7 تعد1ل الفصول 

االس �سي للشركة

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852154.

927I

FLASH ECONOMIE

ALICHKAYA
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

ALICHKAYA

 شركة ذات املسؤولية املحدو 8
رأسل له  : 11.111  رهم

 مقره  اإلآتل عي 5 ش رع املسير8 

الخضراء - الدار البيض ء

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 22 

تبرع السيد عبد الحق  1وليوز 2119 

لحلو

في ملكية ع رية بـ 51 حصة 1لتلكه  

 ،»ALICHKAYA« في رأس م ل شركة

هش م  السيد  البيه  حصة   25 أي 

امنسة  لحفيدته  حصة  و  1  لحلو 

علي  لحلو 

شل�سي  لحفيدته  حصة   12 و 

لحلو. 

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 1  

1وليوز 2119 تبرع السيد محلد كريم 

لحلو

في ملكية ع رية بـ 25 حصة 1لتلكه  

 ،»ALICHKAYA« في رأس م ل شركة

أي 12 حصة البنته امنسة علي  لحلو 

و  1 حصة البنته شل�سي لحلو. 

املؤرخ  الع م  الجلع  بلقت�سى 

شركة  شرك ء   2119 1وليوز    1 في 

:ALICHKAYA

وبسيط  محض   ، عليه  مص  ق 

املذكور8  التبرع ت  تحفظ ت  ،  ون 

أعاله لألسهم في امللكية الع رية ،

تعد1ل الفصول 6 و 7 من اليظ م 

األس �سي للشركة 

األس �سي  اليظ م  مراآعة   -

للشركة.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2119 تحت رقم 721678

928I

FLASH ECONOMIE

TARKIZ
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

» TARKIZ SARL «
شركة ذات مسئولية محدو 8

حل الشركة
الع م  الجلع  قرار  بلقت�سى 
بت ريخ  امليعقد  االستثي ئي 
تصفية  غلق  تقرر   ،15/12/2122

شركة
 ذات مسئولية محدو 8 رأسل له  
111111.11  رهم و عيوان مقره  » 

» TARKIZ SARL
رقم  حسني  تجزئة  االآتل عي: 
البقعة 4 سيدي معروف، محل رقم 

4 الدار البيض ء.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

21/12/2122 تحت رقم 851851. 

929I

FLASH ECONOMIE

 OMNIUM PANAFRICAIN 
 DES BOIS

شركة املس هلة
توسيع نش ط الشركة 

 OMNIUM PANAFRICAIN DES
BOIS

 شركة املس هلة
رأسل له  : 5.111.111  رهم

 مقره  االآتل عي :9  ش رع اللة 
الي قوت الشقة   ط بق 5 - الدار 

البيض ء
RC:524461-IF:51588564

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
قرر   2122 شتيبر    1 في  املؤرخ 

مس همي الشركة
الى  الشركة  نش ط  توسيع   :  

األنشطة الت لية

والتغليف  التعبئة  موا   تصنيع 
التج ر8  عللي ت  آليع  و  ب لخشب 

االستيرا  والتصد1ر -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 58 852
9 1I

FLASH ECONOMIE

KOUGRI
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

KOUGRI شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 
الحس ن سيدي علي البراحلة 

الرح مية - 151 4 بن آرير املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.25 1

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 12  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
»911.111  رهم« أي من »111.111 
عن  »1.111.111  رهم«  إلى   رهم« 
رفع القيلة اإلسلية لألسهم   : طريق 

املوآو 8.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب بن آرير بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 721.
9 1I

bemultico بيلولتيكو

TAJ AL MADINA تاج املدينة
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

bemultico بيلولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -مكي س ، 51161، مكي س 
مكي س

TAJ AL MADINA ت ج املد1ية 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : الط بق 
السفلي في الرقم 57 حي االن ر8  1 
مكي س - 51111 مكي س املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.49869
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   24 املؤرخ في 
TAJ AL MADINA ت ج املد1ية شركة 
ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
حي   57 الرقم  في  السفلي  الط بق 
- 51111 مكي س  االن ر8  1 مكي س 
املغرب نتيجة ل عدم تحقيق هدف 

الشركة..
و عين:

و  الشيخي  حسن  السيد(8) 
االن ر8  1  حي   57 الرقم  عيوانه(ا) 
املغرب  مكي س   51111 مكي س 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
الط بق  وفي   2122 نونبر   24 بت ريخ 
حي االن ر8  1   57 السفلي في الرقم 

مكي س - 51111 مكي س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 79 1.
9 2I

bemultico بيلولتيكو

REGGUAT 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

bemultico بيلولتيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيتون 

املعركة -مكي س ، 51161، مكي س 
مكي س

 REGGUAT شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : محل رقم 
ب6) كيلومتر 11 مج ط بفكران - 

51111 مكي س املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 5777
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   24 املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   REGGUAT
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
ب6)  رقم  محل  اإلآتل عي  مقره  
كيلومتر 11 مج ط بفكران - 51111 
مكي س املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

هدف الشركة..
و عين:

رك ني  الصغير  محلد  السيد(8) 
 5 م  رق  اليج ح  تجزئة  عيوانه(ا)  و 
املغرب  مكي س   51111 بوفكران 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 24 نونبر 2122 وفي محل رقم 
 - بفكران  مج ط   11 كيلومتر  ب6) 

51111 مكي س املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 84 1.

9  I

FIDUCIAIRE AYMANE ائتل نية أ1لن

KOUNOUZ SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE ائتل نية أ1لن
AYMANE

47  ش رع الورقطوني ، 54111، 
جييفر8 املغرب

 KOUNOUZ SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 9  مكرر 
حي النسيم اشب رو - 54111 جييفر8 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 465

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 16  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :

ف رس  حكيم   (8) السيد  تفويت 
211 حصة اآتل عية من أصل 511 
املصطفى   (8) السيد  لف ئد8  حصة 

فالح بت ريخ 16  آيبر 2122.
ف رس  حكيم   (8) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتل عية  حصة   111
511 حصة لف ئد8 السيد (8) ميلون 

ف رس بت ريخ 16  آيبر 2122.
1وسف ف رس   (8) تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   111
511 حصة لف ئد8 السيد (8) ميلون 

ف رس بت ريخ 16  آيبر 2122.
1وسف ف رس   (8) تفويت السيد 
211 حصة اآتل عية من أصل 511 
حصة لف ئد8 السيد (8) محلد ف رس 

بت ريخ 16  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخييفر8 بت ريخ 27  آيبر 

2122 تحت رقم 549.
9 4I

HOCHE PARTNERS ACCOUNTING SERVICES

 HOCHE PARTBERS
ACCOUNTING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتل عي للشركة

 HOCHE PARTNERS
ACCOUNTING SERVICES
 Bd. Allal El Fassi 1  rue .

 Mouslim Residence Boukar,
 ، eme etage, Apprt 16 ، 41111

مراكش املغرب
 HOCHE PARTBERS

 ACCOUNTING SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 68  
الط بق االول سيدي غ نم الحي 
الصي عي طريق اسفي - 41111 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.74915

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 22 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
غ نم  سيدي  االول  الط بق    68«
الحي الصي عي طريق اسفي - 41111 
مراكش املغرب« إلى » 1 زنقة مسلم 
الط بق   (6 رقم  شقة  بوك ر  اق مة 

الث لث - 41111 مراكش املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 178 14.
9 5I

FIDUCIAIRE AYMANE ائتل نية أ1لن

KOUNOUZ SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

 FIDUCIAIRE ائتل نية أ1لن
AYMANE

47  ش رع الورقطوني ، 54111، 
جييفر8 املغرب

 KOUNOUZ SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 

29 زنقة 14 حي اليج ح و رقم 6) 
تجزئة اليور طريق مكي س جييفر8 - 

54111 جييفر8 املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 465

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 16  آيبر 2122 تم تعيين 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 
املصطفى فالح ميلون ف رس كلسير 

آجر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية بخييفر8 بت ريخ 16  آيبر 

2122 تحت رقم 549.
9 6I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

AGRITOMOR
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE
صيدوق البر1د 11  الرئيسية 
الرشيد1ة ، 52111، الرشيد1ة 

املغرب
AGRITOMOR شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي قصر 
ت زنخت مدغر8 قصر ت زن جت 

مدغر8 52111 الرشيد1ة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.15541

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :
مو�سى عرو�سي   (8) تفويت السيد 
أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   111.111
موحى الرب ني بت ريخ 11  آيبر 2122.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1112.
9 7I

CONSEILS EVERNAGE

ODEOSYS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
إض فة تسلية تج رية أو شع ر 

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM JAWHARA ، 41111،
MARRAKECH maroc

ODEOSYS »شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقره  االآتل عي: 141 
الوحد8 4 ح م مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
»إض فة تسلية تج رية أو شع ر«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.771 1
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تقرر   2122 15  آيبر  في  املؤرخ 

إض فة شع ر تج ري للشركة وهو:
ODEO
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 112 14.

9 8I

WORTRANS

WORTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

SAIB IMMO
2 يعقوب امليصور ط بق الت ني رقم 

  ، 91111، طيجة املغرب
WORTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي طريق 

الرب ط اق مة ريم ب 44 ط بق 6 - 
91111 طيجة املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.7 179
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تعيين   2119 نونبر   21 املؤرخ في 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

محلدي محلد اس مة كلسير آجر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
1ي 1ر   17 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2121 تحت رقم 86.

9 9I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

AMIYOUB
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكي س ، 11111، مكي س املغرب
AMIYOUB شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 25  
اليعيم 6 نرآس - 51151 مكي س 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 4 59

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 22  آيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
مبلغ   AMIYOUB الوحيد  الشريك 
وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  
اليعيم    25 رقم  اإلآتل عي  مقره  
املغرب  مكي س   51151  - نرآس   6
تتلكن  لم  الشركة  لألن   : ل  نتيجة 
من تحقيق الهدف الذي اسست من 

أآله.
و حد  مقر التصفية ب رقم 25  
مكي س   51151  - نرآس   6 اليعيم 

املغرب. 
و عين:

و  ط هري  العربي  السيد(8) 
عيوانه(ا) رقم 25  اليعيم 6 51151 
مكي س املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 82 1.

941I

AUDEXPERT

KOBI-LABO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 21211،

Casablanca Maroc
KOBI-LABO شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : بين 

املدن رقم    زنقة 8 1 الط بق   
عين الشق - 21471 الدار البيض ء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.48 851
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
5)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية   KOBI-LABO
محدو 8 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  81.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي بين املدن رقم    
 - الشق  عين  الط بق     1 8 زنقة 
الدار البيض ء املغرب نتيجة   21471
لللتصفية نه ئية وغير رآعية لشركة.

و عين:
و  القوبي  ف طية  السيد(8) 
7 ش رع بن ت شفين اق مة  عيوانه(ا) 
الدار البيض ء   21 11  5 غيثة شقة 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بين  وفي   2122 5)  آيبر  بت ريخ 
الط بق     1 8 زنقة  املدن رقم    
الدار البيض ء   21471  - عين الشق 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 55 851.
941I

STE TASAGOUT

STE TASAGOUT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TASAGOUT
حي السالم ش رع الدشير8 الط بق 

السفلي رقم 7 1 ، 111 7، 
الداجلة املغرب

STE TASAGOUT شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي حي السالم 
ش رع الدشير8 الط بق السفلي رقم 

7 1 - 111 7 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122  2  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.TASAGOUT
غرض   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخ رج هو : 
امليتج ت  آليع  شراء  و  بيع 

الغذائية بك فة أشك له 
نقل البض ئع لحس ب الغير

 ، الغير  نقل األشخ ص لحس ب 
اليقل الخ ص الجل عي لألشخ ص

امليتج ت  تصد1ر   / استيرا  
الغذائية بك فة أشك له 

شكل  بأي  والدولي  املحلي  اليقل 
من األشك ل

نقل البض ئع واليقل املبر 
أعل ل مختلفة

نقل البض ئع واألفرا  ليفسه
العلولة   ، الع مة  التج ر8 

والسلسر8 ، تقد1م الخدم ت
أعل ل البي ء

نش ط وكيل الشحن
استيرا  و تصد1ر

والتسوق   ، الطرو   استالم 
 ، والتوزيع   ، والرس ئل   ، الع آل 

والخدم ت اللوآستية
توزيع البض ئع والبض ئع

تأآير واستئج ر آليع املركب ت
ب لسي رات  البض ئع  أعل ل بيقل 

(األمتعة والطرو  غير املصحوبة)
نش ط اغ ثة املركب ت

أعل ل بيقل أمتعة غير مصحوبة 
ني بة عن أطراف ث لثة

بيع / شراء آليع موا  البي ء
نش ط ب ئعي األسل ك.

والوطني  الدولي  البري  اليقل 
والدولي لجليع وآه ت البض ئع

والشخصية  الثقيلة  واملعدات 
ووكيل الشحن.
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الترانزيت  اليقل  عللي ت  آليع 
البري والبحري والجوي بك فة أنواعه.
وتخزين  تداول  عللي ت  آليع 

آليع املوا  الغذائية والبض ئع
والجل رك  ب لش حي ت  اليقل 

والتخزين.
اليقل  جدم ت  آليع  تشغيل 

البري للبض ئع.
آليع  وتشغيل  وتأآير  شراء 
تسلح  التي  وامالت  األآهز8  وس ئل 
ب ألنشطة املذكور8 أعاله أو املتعلقة 

به .
والوس طة  والسلسر8  العلولة 
واإل راك  والدراسة  والتلثيل 
واالستحواذ على ملتلك ت أو مص لح 

في آليع الشرك ت واملؤسس ت
ميتج ت  آليع  وبيع  شراء 

التيظيف.
اليقل الع م.

أعل ل متيوعة وتقد1م جدم ت
املأكوالت  ميتج ت  آليع  تخزين 

البحرية.
تصد1ر آليع ميتج ت   / استيرا  

املأكوالت البحرية
وتعبئة  وتجليد  ومع لجة  تثلين 

وحفظ ميتج ت املأكوالت البحرية ،
تسويق األسل ك الط زآة واملبر 8 
وآليع  واملح ر  واملح ر  واملجلد8 
ميتج ت املأكوالت البحرية األجرى في 
التج ر8  والدولية.  الوطيية  األسواق 
من  والتع قد  والتصد1ر  واالستيرا  

الب طن.
الفي  ق واإلق مة

استقب ل أو إظه ر األحداث
آليع أنواع األنشطة السي حية

تشغيل وإنش ء وإ ار8 املعسكرات 
والنزل واملوتيالت والبي غل

تشغيل وإ ار8 مقهى ومطعم
أعل ل البي ء الع مة ، غرق وحفر 
امب ر. أعل ل الهيدسة املدنية واملب ني
وإ ار8  تشغيل  املقهى  تشغيل 
مطعم. مل رسة آليع أنشطة تقد1م 
غرف  وتشغيل  تيظيم  ؛  الطع م 
الحفالت ؛ التيظيم والرسوم املتحركة 
واالحتف الت  الحفالت  لجليع 
والكوكتيالت  االستقب ل  وحفالت 

الع ئلية  واالحتف الت  األعراس  مثل 
واملؤتلرات واملؤتلرات

 ، معدات التشغيل املي لللك تب 
تصد1ر املعدات   / وتسويق واستيرا  
وتكيولوآي   املكتبية  واللوازم 
الهيدروليكية  املعدات  ؛  املعلوم ت 
التسويق  وامليك نيكية.  والكهرب ئية 

واالستيرا  والتصد1ر
الشركة التي تقوم بجليع عللي ت 
التطوير أو املعدات أو االستحواذ أو 
اإل1ج ر أو االستغالل أو غيره  بهدف 
أو توسيع وحدات اإلق مة أو  إنش ء 
امليتجع ت  أو  الفيدقية  املجلع ت 

السي حية أو التخييم أو الترفيه ؛
أشك له  بجليع  العق ري  التطوير 
، من جالل االستحواذ أو التب  ل أو 
البيع أو التقسيم أو التقسيم الفرعي 
أو  املبنية  العلرانية  املب ني  لجليع 
األسل ء املبنية ؛ تحقيق بيع وتسويق 
آليع املب ني أو املس كن أو التي سيتم 
بعد  أو  قبل  املخطط  على  بي ؤه  

االنته ء ؛
استيرا    ، ع م  بشكل  التج ر8 
امليتج ت  آليع  وتسويق  تصد1ر   /
تكون  أن  املصيعة  ون  الغذائية 

الق ئلة ش ملة.
مل رسة آليع األنشطة الزراعية 

واالستزراع امل ئي
التع قد من الب طن على أي نش ط 
أو استخدام  العل لة  1تطلب تدجل 
معدات صي عية أو زراعية أو تج رية

وبيع وتأآير آليع املركب ت  شراء 
الصغير8  الح فالت  ذلك:  في  بل  
والجرارات  والش حي ت  والح فالت 

وغيره 
العللي ت  آليع   ، ع م  وبشكل 
غير  أو  مب شر  بشكل  املرتبطة 
الشركة  نلو  لتعزيز  بنش طه   مب شر 

وتطوره .
عيوان املقر االآتل عي : حي السالم 
رقم  السفلي  الط بق  الدشير8  ش رع 

7 1 - 111 7 الداجلة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : احلمي  محلد  السيد 
حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  احلمي  محلد  السيد 
 1 7 حي السالم ش رع الدشير8 رقم 

111 7 الداجلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ب يش  رشيد  السيد 
 82111 الوطية  املركزي  السوق  حي 

ط نط ن املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آيبر 2122 تحت رقم 2251/2122.
942I

STE COMPTA INO SARL

STE SOBIMCO SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

STE COMPTA INO SARL
 MHAITA TAROUDANT ،

8 111، TAROUDANT MAROC
 STE SOBIMCO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 
التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 14 
 رب املخط ر السو�سي ت رو انت - 

111 8 ت رو انت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.255

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 
 STE 8 شركة ذات املسؤولية املحدو
رأسل له   مبلغ   SOBIMCO SARL
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
املخط ر  14  رب  رقم  اإلآتل عي 
 8 111  - ت رو انت  السو�سي 
ت رو انت املغرب نتيجة ل : التصفية 

الو 1ة للشركة.
 14 و حد  مقر التصفية ب رقم 
 - ت رو انت  السو�سي  املخط ر   رب 

111 8 ت رو انت املغرب. 
و عين:

بوشليت  الحسن  السيد(8) 
اولوز  تكد1رت  حي  عيوانه(ا)  و 
املغرب  ت رو انت   8 111 ت رو انت 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 22 بت ريخ  بت رو انت  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم )85.
94 I

IZDIHAR CONSEIL

 KAHRAMID كهراميد طرافو
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 41111،

Marrakech Maroc
 KAHRAMID كهراميد طرافو

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 97 تجزئة 
النسيم املح ميد - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.1 188 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتض ء بلختصر تسليته  : كهراميد 

.KAHRAMID TRAVAUX طرافو
غرض الشركة بإ1ج ز : التركيب ت 

الكهرب ئية - استيرا  و تصد1ر.
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عيوان املقر االآتل عي : 97 تجزئة 

مراكش   41111  - املح ميد  النسيم 

املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 198.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 -

السيد مكور ح ميد : 1981 بقيلة 

111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  ح ميد  مكور  السيد 

تجزئة أزلي الجيوبي رقم 868 41111 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  ح ميد  مكور  السيد 

تجزئة أزلي الجيوبي رقم 868 41111 

مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

21  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 7 1628.

944I

NA PERFORMANCE CONSULTING SARL 

 NA PERFORMANCE

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 NA PERFORMANCE

CONSULTING SARL

55 ش رع الزرقطوني ،  2151، 

الدارالبيض ء املغرب

 NA PERFORMANCE

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 55 ش رع 

الزرقطوني الط بق ) الشقة رقم 

  حي املستشفي ت -  2151 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
56691 

في  1  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 NA  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
.PERFORMANCE CONSULTING
تأ 1ة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

جدم ت للشرك ت.
55 ش رع  عيوان املقر االآتل عي : 
رقم  الشقة   ( الط بق  الزرقطوني 
الدار   2151  - املستشفي ت  حي    

البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
مبلغ رأسل ل الشركة: 1.111,11  

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد نيكوال اوس�سي : 151 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد8 اوريلي مونيك م ري لويز 
 111 بقيلة  حصة   151  : آوفروا 

 رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  اوس�سي  نيكوال  السيد 
9111   ول  كري�سي  هوط  زنقة 

فرنس .
السيد8 اوريلي مونيك م ري لويز 
آوفروا عيوانه(ا) زنقة هوط كري�سي 

9111   ول فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اوس�سي  نيكوال  السيد 
9111   ول  كري�سي  هوط  زنقة   6

فرنس 
السيد8 اوريلي مونيك م ري لويز 
هوط  زنقة   6 عيوانه(ا)  آوفروا 

كري�سي 9111   ول فرنس 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  6 852.
945I

مكتب املح سبة

INTP

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

مكتب املح سبة

6) زنقة سال السع  8 2 ، 15111، 

الخليس ت املغرب

INTP شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 119 ش رع 

سيدي محلد حي بيكيران - 15111 

الخليس ت املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.28947

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

5)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

INTP مبلغ رأسل له  111.111  رهم 

وعيوان مقره  اإلآتل عي 119 ش رع 

 15111  - سيدي محلد حي بيكيران 

األزمة   : الخليس ت املغرب نتيجة ل 

االقتص  1ة.

و حد  مقر التصفية ب 119 ش رع 

 15111  - سيدي محلد حي بيكيران 

الخليس ت املغرب. 

و عين:

و  أسوال  املهدي  السيد(8) 

ش رع سيدي محلد   119 عيوانه(ا) 

الخليس ت   15111 بيكيران  حي 

املغرب كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 29 بت ريخ  ب لخليس ت  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 459.

946I

iaamar sakia el hamra

MEFELED
إعالن متعد  القرارات

iaamar sakia el hamra

ش رع أبو بكر الصد1ق التجزئة 

الراحة ، 71111، العيون املغرب

MEFELED »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 

املكة العل ر8 66 رقم الشقة   

العيون - - العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 1861

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 15  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 

بيع آليع   : توسعت النش ط  م 1لي: 

البيع  أعل ل مختلفة،   ، موا  البي ء 

التركيب  موا   لجليع  اإلنترنت  عبر 

حرارية,  مضخ ت  تركيب  وغيره ، 

والتهوية  التكييف  ألواح  تركيب 

والخال1  الكهروضوئية. نظرا املحضر

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

املقر  عيوان  تغير  االآتل عي:  املقر 

االآتل عي للشركة الى عيوان الت لي: 

ش رع حبوه  رقم 8 5 العيون.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

املعدات  بيع   : النش ط  توسعت 

البي ء  موا   آليع  الكهرب ئية.بيع 

اليظ م  نظرا  مختلفة،  أعل ل   ،

األس �سي

بيد رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 

ش رع  الت لي:  عيوان  االآتل عي  املقر 

حبوه  رقم 8 5 العيون.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

2122 تحت رقم 646 .

947I
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ARMEGE KA PRIVE

ARMEGE KA PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARMEGE KA PRIVE
 BD GDE CEINTURE DB 121

 ALWAFFA IMM LILIA 2 N°11،
21111، الدار البيض ء املغرب

ARMEGE KA PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي الحزام 
الكبير  رب الوف  121اق مة ليلي  
2 رقم )) - 21111 الدار البيض ء 

الدار البيض ء.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.484255

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2122 11  آيبر  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 
 ARMEGE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأسل له  11.111    KA PRIVE
اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 
121اق مة  الوف   الكبير  رب  الحزام 
الدار   21111  -  (( رقم   2 ليلي  
 : ل  نتيجة  البيض ء  الدار  البيض ء 

فشل املشروع و توالي الخس ر8.
الحزام  التصفية ب  و حد  مقر 
 2 121اق مة ليلي   الكبير  رب الوف  
الدار  الدار البيض ء   21111  (( رقم 

البيض ء. 
و عين:

جل�سي  اللطيف  عبد  السيد(8) 
الحي   5 رقم   12 عل ر8  عيوانه(ا)  و 
املحلدي 21571 الدار البيض ء الدار 

البيض ء كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم  48 4.
948I

HAMZA OUZROUR

GALTD-GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

HAMZA OUZROUR
قصرتلر ولت تيجدا  ، 52611، 

الراشيد1ة املغرب
GALTD-GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 1  زنقة 
م رتير عبد السالم بيلحلد مكتب 
رقم 2 ف ل فلوري اق مة ري ض 

الزيتون - 14111 القييطر8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

67799
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 27  آيبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.GALTD-GROUPE
:  راسة  بإ1ج ز  الشركة  غرض 
وتصليم املواقع اإللكترونية أو غيره  

تج ر8 موا  املعلومي ت
اعل ل مختلفة او اعل ل البي ء.

زنقة    1  : عيوان املقر االآتل عي 
مكتب  بيلحلد  السالم  عبد  م رتير 
ري ض  اق مة  فلوري  ف ل   2 رقم 

الزيتون - 14111 القييطر8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
حصة   511  : السيد أحلد عي   

بقيلة 111  رهم للحصة.
الخنشوفي  ر�سى  محلد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   511  :

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  عي    أحلد  السيد 
 14111  1267 الرقم   11 الوف ء 

القييطر8 املغرب.
الخنشوفي  ر�سى  محلد  السيد 
عيوانه(ا) حي املستشفى س حةوا ي 
املخ زن رقم  1 5 161 وزان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  عي    أحلد  السيد 
 14111  1267 الرقم   11 الوف ء 

القييطر8 املغرب
الخنشوفي  ر�سى  محلد  السيد 
عيوانه(ا) حي املستشفى س حةوا ي 
املخ زن رقم  1 5 161 وزان املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم -.

949I

LE LEGALISTE

IZEE SATANG
إعالن متعد  القرارات

LE LEGALISTE
زاوية ش رع ميس نج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكتب رقم 9 الوازيس ، 
21241، الدار البيض ء املغرب
IZEE SATANG »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8«
وعيوان مقره  االآتل عي: 8 زنقة 
حفيظ إبراهيم املع ريف - 21111 

الدار البيض ء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.4686  

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
املؤرخ في 18  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
حصص:  تفويت   -  ( رقم  قرار 
 (5 تفويت  م 1لي:  على  1يص  الذي 
حصة من اصل 111 حصة مللوكة 
س تييجيتج راس  تشيوارين  للسيد8 
لص لح : السيد8 ثونجب ن ف وانغخ ر 
5 حصص، والسيد8 لوبوس ليونورا 
والسيد8  حصص،   5 م مورنو 

موروس آ 1دا س ريتو 5 حصص.

تعيين مسيري آد    -  2 قرار رقم 
م 1لي:  على  1يص  الذي  للشركة: 
تعيين السيدات ثونجب ن ف وانغخ ر، 
موروس  م مورنو،  ليونورا  لوبوس 
آ 1دا س ريتو كلسيري آد  للشركة.
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
1يص  الذي   :1  ،7  ،6 رقم  بيد 

على م 1لي: -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 15 852.
951I

FIDARCO

MAX DOUJA - ماكس دوجا
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

FIDARCO
 N° 57 Rue Mostapha El Maani
،  1111، Casablanca MAROC

MAX DOUJA - م كس  وآ  شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 
األر�سي من عل ر8 أنس ) زنقة آعفر 
الصد1ق، أكدال - 41151 الرب ط 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري -.
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تلت   2122 شتيبر   (5 في  املؤرخ 

املص  قة على :
ثبر  جد1جة   (8) السيد  تفويت 
 او ي 49.111 حصة اآتل عية من 
حصة لف ئد8 السيد   72.111 أصل 
هش م عبد امل لك  او ي بت ريخ   (8)

8) فبرا1ر 2122.
ثبر  جد1جة   (8) السيد  تفويت 
 او ي 11.511 حصة اآتل عية من 
حصة لف ئد8 السيد   72.111 أصل 
فبرا1ر   17 بت ريخ  علر  او ي   (8)

.2122
ثبر  جد1جة   (8) السيد  تفويت 
 او ي 11.511 حصة اآتل عية من 
حصة لف ئد8 السيد   72.111 أصل 
 (7 محلد املهدي  او ي بت ريخ   (8)

فبرا1ر 2122.
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
11  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1897 1.

95(I

ERRIFAI MOHAMMED

CULTURE INSIDER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT N°11 RUE SIOUL HAY
 OUAFAE 2 ROUTE SEFROU ،

1111 ، ف س املغرب
CULTURE INSIDER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 

السفلي رقم  7 زنقة الصوم ل ش رع 
الكرامة - 1111  ف س املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.6899 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
9)  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 
مسير آد1د للشركة السيد(8) امزي ن 

مريم كلسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5518.

952I

 1وان الخدم ت

 STE EXPRESS TRANSPORT
BELAASEL

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير آد1د للشركة

 1وان الخدم ت
ش رع محلد الخ مس رقم 94 سيدي 

ق سم ، 16111، سيدي ق سم 
املغرب

 STE EXPRESS TRANSPORT
BELAASEL شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي  وار 

الكريي ت الوا  زيرار8 - 16111 

سيدي ق سم املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2886 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

6)  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

الغزواني عثل ن كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 28 االبتدائية بسيدي ق سم بت ريخ 

 آيبر 2122 تحت رقم 671.

95 I

RAWAD NORD

RAWAD NORD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAWAD NORD

11 مجلع  1و 1ت 2 طيجة الب لية 

عل ر8 11 الط بق 2 رقم 4 2 طيجة 

، 91111، طيجة املغرب

RAWAD NORD شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 11 مجلع 

 1و 1ت 2 طيجة الب لية عل ر8 11 

الط بق 2 رقم 4 2 طيجة - 91111 

طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1215  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2121 شتيبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.RAWAD NORD
غرض الشركة بإ1ج ز : االستيرا  و 

التصد1ر في ميتوآ ت مختلفة.
عيوان املقر االآتل عي : 11 مجلع 
 11 الب لية عل ر8  طيجة   2  1و 1ت 
 91111 - الط بق 2 رقم 4 2 طيجة 

طيجة املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : رضوان  بشيخ  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  رضوان  بشيخ  السيد 
مرش ن   46 رقم  امل ء  قصر  زنقة 

91111 طيجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  رضوان  بشيخ  السيد 
مرش ن   46 رقم  امل ء  قصر  زنقة 

91111 طيجة املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
أكتوبر   14 بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2121 تحت رقم 246611.

954I

ERRIFAI MOHAMMED

CULTURE INSIDER
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تفويت حصص

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT N°11 RUE SIOUL HAY
 OUAFAE 2 ROUTE SEFROU ،

1111 ، ف س املغرب
CULTURE INSIDER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي الط بق 

السفلي رقم  7 زنقة الصوم ل ش رع 
الكرامة - 1111  ف س املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.6899 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 9)  آيبر  في  املؤرخ 

املص  قة على :

سه م الحلين   (8) تفويت السيد 

66) حصة اآتل عية من أصل     

حصة لف ئد8 السيد (8) مريم امزي ن 

بت ريخ 9)  آيبر 2122.

سه م الحلين   (8) تفويت السيد 

67) حصة اآتل عية من أصل     

حصة لف ئد8 السيد (8) اسل ء عزوز 

بت ريخ 9)  آيبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

28  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5518.

955I

CABINET BEN MOKHTAR

 TETOUAN MAILLE SA
)(TEMASA

إعالن متعد  القرارات

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre d’Affaires NOVA

 AFRICA. 41 Rue Al Banafsaj. 1er

 Etage N°22. Vieille Montagne ،

91141، TANGER MAROC

 TETOUAN MAILLE SA

TEMASA)) »شركة املس هلة«

وعيوان مقره  االآتل عي: امليطقة 

الصي عية صيدوق البر1د 6119 - - 

تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.121 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 11  آيبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 

بل   الشركة  رأسل ل  جفض  م 1لي: 

لتحويله  11.511 .   رهم  قدره 

  .488.511 إلى   6.811.111 من 

 رهم عن طريق امتص ص الخس ئر 

املتراكلة
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على  1يص  الذي   :2 رقم  قرار 
م 1لي: رفع رأسل ل الشركة بل  قدره 
من  لتحويله  11.111.111  رهم 
 1 .488.511 إلى  488.511.   رهم 
 رهم عن طريق مق صة  1ن مؤكد 
شركة  املس هم  لف ئد8  مستحق  و 
غروسو هولد1يغ آيزلشرافت إم بي 

أش
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
التفضيلية  االكتت ب  حقوق  إلغ ء 
شركة  املس هم  لف ئد8  لللس هلين 
غروسو هولد1يغ آيزلشرافت إم بي 

أش
قرار رقم 4: الذي 1يص على م 1لي: 
وفًق  ملحضر مداوالت مجلس اإل ار8، 
أقر مجلس اإل ار8 بإجالص وصدق 
زي  8  على  والدفع  االكتت ب  إعالن 
ونتيجة الستكل ل  رأسل ل الشركة، 
الزي  8 في رأس امل ل بشكل نه ئي. بعد 
تخفيضه املذكور أعاله ، قرر تعد1ل 
على  األس �سي  اليظ م  من   7 امل  8 

اليحو الت لي
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
على  1يص  الذي   :7 رقم  بيد 
الشركة  رأسل ل  تحد1د  تم  م 1لي: 
إلى  مقسلة  488.511. 1  رهم  في 
111  رهم  سهم من فئة   1 4.885
كله    1 4.885 إلى   ( من  مرقلة 

مكتتبة
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2572.
956I

SAGEST

OPTIMISATION METAL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

 1111، FES MAROC
OPTIMISATION METAL شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع عبد 
الكريم الخط بي عل ر8 بن مو�سي 
الكواش ط بق 2 - 1111  ف س 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
7497 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.OPTIMISATION METAL
انش ءات   : غرض الشركة بإ1ج ز 

معدنية.
عيوان املقر االآتل عي : ش رع عبد 
مو�سي  بن  عل ر8  الخط بي  الكريم 
ف س    1111  -  2 ط بق  الكواش 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
ا ري�سي  آي تي  سع    السيد8 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111  :

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ا ري�سي  آي تي  سع    السيد8 
عيوانه(ا)  وار الزاوية سيدي امحلد 
بلحسن تيسة 111 8 ت ون ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ا ري�سي  آي تي  سع    السيد8 
عيوانه(ا)  وار الزاوية سيدي امحلد 
بلحسن تيسة 111 8 ت ون ت املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 5)55.
957I

fiduconsejo

ا م نور كنستركسيون
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n   wilaya tetouan ، 9 111،
tetouan maroc

ا م نور كنستركسيون شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي محل 
تج ري بحي س قية الدفل ش رع 
سيدي ميلون مرتيل - 151 9 

مرتيل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.28417

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 21  آيبر 2122 تقرر حل 
ا  املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ  نور كنستركسيون  م 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
بحي س قية  تج ري  اإلآتل عي محل 
مرتيل  ميلون  سيدي  ش رع  الدفل 
 : ل  نتيجة  املغرب  مرتيل   9 151  -

العجز امل لي في القط ع.
محل  ب  التصفية  مقر  حد   و 
ش رع  الدفل  س قية  بحي  تج ري 
سيدي ميلون مرتيل - 151 9 مرتيل 

املغرب. 
و عين:

و  البو 1ري  عزيز  السيد(8) 
ميلون  سيدي  ش رع  عيوانه(ا)  1 
مرتيل 151 9 مرتيل املغرب كلصفي 

(8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ بر8 و محل تبليغ العقو  و الوث ئق 
املتعلقة ب لتصفية : محل تج ري بحي 
ميلون  سيدي  ش رع  الدفل  س قية 

مرتيل
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 688 .
958I

ZHAR AHMED

EL FADILI PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 N  1 LOT BELAIRE RESIDENCE
 AL MANAL 1 APPT 18  EME
 ETAGE BENSOUDA ،  11 1،

FES MAROC
EL FADILI PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي القطعة 
رقم 82  تجزئة هبة طريق مكي س 

ف س - 1191  ف س املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
74961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 15  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.FADILI PROMO
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
القطعة   : عيوان املقر االآتل عي 
تجزئة هبة طريق مكي س    82 رقم 

ف س - 1191  ف س املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
الفرش خي  السالم  عبد  السيد 
111  رهم  بقيلة  حصة   1.111  :

للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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الفرش خي  السالم  عبد  السيد 
عيوانه(ا) 71  بلوك 26 تجزئة تغ ت 

تغ ت ف س 1191  ف س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفرش خي  السالم  عبد  السيد 
عيوانه(ا) 71  بلوك 26 تجزئة تغ ت 

تغ ت ف س 1191  ف س املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
27  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 7192/2122.
959I

SYNERGIE EXPERTS

SAYAZA VISION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة آون آوريس، حي غوتييه 

، 21161، الدار البيض ء املغرب
SAYAZA VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 49 زنقة 
آون آوريس الط بق 6 شقة رقم 

12 حي غوتيي 21161 الدار البيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
566249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SAYAZA VISION
تهدف   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
الشركة إلى تحقيق، بشكل مب شر أو 
غير مب شر، بأي شكل ك ن في املغرب 

أو ج رآه، جدم ت :
الطبية،  اليظ رات  و شراء  بيع   -

الشلسية واالكسسوارات 
- التج ر8

- االستيرا  والتصد1ر.
زنقة   49  : عيوان املقر االآتل عي 
رقم  شقة   6 الط بق  آون آوريس 
الدار البيض ء  12 حي غوتيي 21161 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
حصة   71  : بومية سليم  السيد 

بقيلة 111  رهم للحصة.
 21  : السيد الورغمي أحلد أمين 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.
: 11 حصة  السيد وسالتي أنيس 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 8 بومية سليم عيوانه(ا)  السيد 

بريولت 75119 ب ريس فرنس .
أمين  أحلد  الورغمي  السيد 
ش رع حبيب بوركيبة رقم  عيوانه(ا) 

6 منزل 7181 بنزرت تونس.
 7 السيد وسالتي أنيس عيوانه(ا) 

زنقة الورو  2197 بومهل تونس.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 8 بومية سليم عيوانه(ا)  السيد 

بريولت 75119 ب ريس فرنس 
أمين  أحلد  الورغمي  السيد 
ش رع حبيب بوركيبة رقم  عيوانه(ا) 

6 منزل 7181 بنزرت تونس
 7 السيد وسالتي أنيس عيوانه(ا) 

زنقة الورو  2197 بومهل تونس
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851987.
961I

مكتب الحس ب ت ح ل

SAN TEODORO
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

مكتب الحس ب ت ح ل
21 ش رع الداجلة الط بق االول قرية 
الجل عة ، 1 214، الدار البيض ء 

املغرب

SAN TEODORO شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي )6 محج 
اللة 1 قوت الرقم 9  الط بق االول - 

21111 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

566491
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SAN  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.TEODORO
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
)6 محج   : عيوان املقر االآتل عي 
اللة 1 قوت الرقم 9  الط بق االول - 

21111 البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  هش م  سدا   السيد 
الفقيه بن  الفقيه بن ص لح  21 2 

ص لح املغرب.
عيوانه(ا)  1 سين  سدا   السيد 
الفقيه بن  الفقيه بن ص لح  21 2 

ص لح املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  هش م  سدا   السيد 
الفقيه بن  الفقيه بن ص لح  21 2 

ص لح املغرب
عيوانه(ا)  1 سين  سدا   السيد 
الفقيه بن  الفقيه بن ص لح  21 2 

ص لح املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 27 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1 8521.
96(I

STAF CONSULTING

M2A PRESTATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

STAF CONSULTING

 AL YASSMINE R 5 IMM 74

 RC APRT N° 12 OUELFA

 HAY HASSANI، 212 1،

CASABLANCA MAROC

M2A PRESTATION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 12 زنقة 

س رية ن زونيم الط بق   شقة 

  اليخيل الدارالبيض ء املغرب - 

22111 الدارالبيض ء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.542799

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر   2122 7)  آيبر  في  املؤرخ 

شركة   M2A PRESTATION حل 

مبلغ  املحدو 8  املسؤولية  ذات 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

س رية  زنقة   12 اإلآتل عي  مقره  

اليخيل  شقة    ن زونيم الط بق   

 22111  - املغرب  الدارالبيض ء 

نتيجة  املغرب  الدارالبيض ء 

الملي فسة وقلة الطلبي ت.

و عين:

و  ابوالشرف  1وسف  السيد(8) 

اق مة املستقبل ج ش  2  عيوانه(ا) 
معروف  سدي   5 رقم   191 عل ر8 

املغرب  الدارالبيض ء   22111

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

 12 وفي   2122 7)  آيبر  بت ريخ 
زنقة س رية ن زونيم الط بق   شقة 

 - املغرب  الدارالبيض ء  اليخيل    

22111 الدارالبيض ء املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

  1 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 542799.

962I
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EUROMED COMPTA-SARL

OMAB TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

رفع رأسل ل الشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1116 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 41111،
MARRAKECH MAROC

OMAB TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 57)) 
 وار الحرك ت تسلط نت مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
رفع رأسل ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.47247

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم   2122 26  آيبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 
من  أي  »1.111.111  رهم« 
»111.111.   رهم« إلى »4.111.111 
 رهم« عن طريق : إ م ج احتي طي أو 
أرب ح أو عالوات إصدار في رأس امل ل.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 21 14.

96 I

omri compta sarl au

 STE SERVICE SOUIDI W.M
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92111، larache maroc
 STE SERVICE SOUIDI W.M SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 8 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
املغرب الجد1د رقم 12 بجوار 
مسجد اللة جد1جة العرائش - 

92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
725 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
.SERVICE SOUIDI W.M SARL AU
غرض   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
الخ رج  وفي  املغرب  في  الشركة 
عن  ني بة  أو  نفسه   عن  ب ألص لة 

الغير:
- تقد1م الخدم ت

مكتبية  معدات  وتوريد  مكتبة   -
وح سوب

- وك لة عق رية
- ت آر أآهز8 الكلبيوتر

- مق ول  1كور
- أعل ل مختلفة

- تج ر8
- استيرا  و تصد1ر

املع مالت  آليع   ، أعم  وبشكل 
التج رية والصي عية واألوراق امل لية 

والعق رية وامل لية املتعلقة به 
إلى  مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل 
من  أو   ، أعاله  املذكور8  األشي ء 
املحتلل أن تعزز تحقيقه  وتطويره  

، وكذلك أي
املش ركة املب شر8 أو غير املب شر8 ، 
بأي شكل من األشك ل ، في الشرك ت 
التي تسعى لتحقيق أهداف مل ثلة أو 

ذات صلة..
تجزئة   : االآتل عي  املقر  عيوان 
املغرب الجد1د رقم 12 بجوار مسجد 
 92111  - العرائش  جد1جة  اللة 

العرائش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

.مبلغ رأسل ل الشركة: 111.111 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : محلد  صويدي  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد صويدي محلد عيوانه(ا) 

 628 رقم  الجد1د  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صويدي محلد عيوانه(ا) 

 628 رقم  الجد1د  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لعرائش بت ريخ 11  آيبر 

2122 تحت رقم -.

964I

salhaouiconseils

 LOGISTICAMED JORF SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

salhaouiconseils

 1bd allal ben abdelah fkih ben

 salah، 2 211، fkih bne salah

maroc

 LOGISTICAMED JORF SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي الحي 

الصي عي رقم 44 مكرر - 24111 

الجد1د8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

21165

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 17  آيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
.LOGISTICAMED JORF SARL AU
األشغ ل   : غرض الشركة بإ1ج ز 

الع مة و البي ء.
الحي   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 24111  - مكرر   44 رقم  الصي عي 

الجد1د8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 -

بقيلة   1111  : الشركة ترنسوين 
111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  ترنسوين  الشركة 
 24111  27 رقم  اليخيل  تجزئة 

الجد1د8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 (( السيد يسين بييس عيوانه(ا) 
ش رع تورتوريل وزيس  2111 الدار 

البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لجد1د8 بت ريخ 27  آيبر 

2122 تحت رقم 1215.
965I

EL ADARISSA CONSEILS

BEDRANE YOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EL ADARISSA CONSEILS
 BD HASSAN 2 IMM SALWA

 N4 2EME ETAGE BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 2 111، BENI

MELLAL MAROC
BEDRANE YOUSSEF شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
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وعيوان مقره  اإلآتل عي : فيال 
118 حي الفرح اوال  عي   صيدوق 
البر1د 411 2 علبة الرس ئل 218 

سوق السبت 411 2 سوق السبت 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.1415
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
5)  آيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  شركة   BEDRANE YOUSSEF
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسل له  11.111  رهم 
 118 وعيوان مقره  اإلآتل عي فيال 
حي الفرح اوال  عي   صيدوق البر1د 
سوق   218 الرس ئل  علبة   2 411
السبت 411 2 سوق السبت املغرب 

نتيجة لتوقف النش ط.
و عين:

و  بدران  1وسف  السيد(8) 
عي    اوال   الفرح  حي  عيوانه(ا) 
411 2 سوق  411 2 سوق السبت 
السبت املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
بت ريخ 5)  آيبر 2122 وفي فيال 118 
حي الفرح اوال  عي   صيدوق البر1د 
سوق   218 الرس ئل  علبة   2 411
السبت 411 2 سوق السبت املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
ص لح  بن  ب لفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2122 9)  آيبر  بت ريخ 

. 14/2122

966I

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL

 EXPERTISE TO SUCCESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOSTAKBAL
 BD LA GIRANDE RES 2111
 2ETG ESC A NO   ، 21111،

CASA MAROC
EXPERTISE TO SUCCESS

CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي لجيروند 
إق مة 2111  رج أ الط بق 2 الشقة 
  - 21511 الدار البيض ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
565 1 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 
 EXPERTISE TO SUCCESS

.CONSULTING
في  جبير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
وإ ار8  والجو 8  والتطوير  االبتك ر 

املش ريع الش ملة.
لجيروند   : عيوان املقر االآتل عي 
الشقة   2 إق مة 2111  رج أ الط بق 

  - 21511 الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : عبدون  كريلة  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد8 كريلة عبدون عيوانه(ا) 
ط رق  زاوية   2 شقة   5 وليلي  إق مة 
املستشفي ت  حي  اميوط  و  زي    بن 

 2151 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد8 كريلة عبدون عيوانه(ا) 
ط رق  زاوية   2 شقة   5 وليلي  إق مة 
املستشفي ت  حي  اميوط  و  زي    بن 

 2151 الدار البيض ء املغرب 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 849858.
967I

LAYAL CONSULTING

2A SAFAKAT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT HOURIA  

 N°14 2EME ETAGE ، 28821،
MOHAMMEDIA MAROC
2A SAFAKAT شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

سبتة حي مريم رقم 6  الط بق االول 
الشقة رقم   - 28821 املحلد1ة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.25845

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 
 2A شركة ذات املسؤولية املحدو 8 
 111.111 مبلغ رأسل له    SAFAKAT
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
سبتة حي مريم رقم 6  الط بق االول 
املحلد1ة   28821  - رقم    الشقة 
املداجيل  غي ب   : ل  نتيجة  املغرب 
القوية  اجل  املي فسة  عن  الي تج 

سوق الشغل.
ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
سبتة حي مريم رقم 6  الط بق االول 
املحلد1ة   28821  - رقم    الشقة 

املغرب. 
و عين:

و  البرغو   احلد  السيد(8) 
زنقة  1  السع  8  حي  عيوانه(ا) 
املغرب  املحلد1ة   28821  555 رقم 

كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 29 بت ريخ  ب ملحلد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 2557.

968I

LEADER PRESSE

PARA RAJI
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LEADER PRESSE

 RUE ABOU ZAID (56

 ADADOUSSI N°9 MAARIF 156

 RUE ABOU ZAID ADADOUSSI

 N°9 MAARIF، 21111،

CASABLANCA MAROC

PARA RAJI شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة 

الزاكي الد1ن الط و�سي محل رقم ) - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.274115

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 21  آيبر 2121 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

مبلغ   PARA RAJI الوحيد  الشريك 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  

مقره  اإلآتل عي زنقة الزاكي الد1ن 

 21111  -  ( رقم  محل  الط و�سي 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيض ء 

ضعف املبيع ت وارتف ع املص ريف.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 - ( الزاكي الد1ن الط و�سي محل رقم 

21111 الدار البيض ء املغرب. 

و عين:

صنه جي  راجي  حي ن  السيد(8) 
اليز ي  محلد  زنقة   (8 عيوانه(ا)  و 

حي   11 شقة   4 ط  سلط نة  اق مة 

 21111 البيض ء  املستشفي ت 

 (8) كلصفي  املغرب  الدارالبيض ء 

للشركة.



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   904

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  1  البيض ء  ب لدار  التج رية 

1ي 1ر 2121 تحت رقم 46 817.
969I

 MOGADOR موك  ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

تيجاني 11
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موك  ور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي ب ب  ك لة ش رع وا  
املخ زن الشقة رقم   ب لط بق 

الث ني الصوير8 الصوير8، 44111، 
الصوير8 املغرب

تيج ني )) شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي املحل 
التج ري الك ئن بلركز براكة الرا�سي 
آل عة املخ ليف اقليم الصوير8 - 

44111 الصوير8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
6499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتض ء بلختصر تسليته  : تيج ني 

.((
)) مق ول  غرض الشركة بإ1ج ز : 
 (2  - البي ء  او  الع مة  االشع ل  في 

وراقة -  ) ت آر بصفة ع مة..

املحل   : االآتل عي  املقر  عيوان 
التج ري الك ئن بلركز براكة الرا�سي 
 - الصوير8  اقليم  املخ ليف  آل عة 

44111 الصوير8 املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : التج ني  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  التج ني  محلد  السيد 
املخ ليف  الرا�سي  براكة  مركز 

الصوير8 44111 الصوير8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  التج ني  محلد  السيد 
املخ ليف  الرا�سي  براكة  مركز 

الصوير8 44111 الصوير8 املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لصوير8 بت ريخ 29  آيبر 

2122 تحت رقم 548.

971I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

فيكتوري-لينك
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN ((
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،
21111، CASABLANCA MAROC

فيكتوري-لييك شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 9) زنقة ال 
فونتين ميطقة راسين الدار البيض ء 

2111 الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
566885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

فيكتوري-لييك.
تشغيل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
منشأ8 الغسيل وإزالة الشحوم والكي 

بأي عللية ميك نيكية أو غيره .
عيوان املقر االآتل عي : 9) زنقة ال 
فونتين ميطقة راسين الدار البيض ء 

2111 الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
 1.111  : مريم  الرتيمي  السيد8 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  مريم  الرتيمي  السيد8 
تجزئة ب ب الخير فيال رقم 44 طريق 

مهد1ة سال 11111 سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  مريم  الرتيمي  السيد8 
تجزئة ب ب الخير فيال رقم 44 طريق 

مهد1ة سال 11111 سال املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
 آيبر 2122 تحت رقم 11851711.
97(I

Ma source

Ma source
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ma source
 quartier industrielle sidi 525
 ghanem ، 41111، Marrakech

Maroc

Ma source شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 525 الحي 

الصي عي سدي غ نم - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

1 1621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 شتيبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Ma  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.source

وك لة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

االتص الت.

 525  : االآتل عي  املقر  عيوان 

 41111 - الحي الصي عي سدي غ نم 

مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 Manom martine السيد8 

 jacqueline gabrielle soto : 111

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 Manom martine السيد8 

 jacqueline gabrielle soto

 rue de la bassée 91/9  (ا)عيوانه

59111 ليل فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Manom martine السيد8 

 jacqueline gabrielle soto

 rue de la bassée 91/9  (ا)عيوانه

59111 ليل فرنس 
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   (( بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 58 141.

972I

OUR EXPERT

GASTRO BOULKERCH
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 41111، marrakech

maroc

GASTRO BOULKERCH شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي مح ميد 7 
ام م سهيلي رقم ب) و ب2 اسكجور 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

94187

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2119 1ي 1ر   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.GASTRO BOULKERCH

غرض الشركة بإ1ج ز : مطعم.

عيوان املقر االآتل عي : مح ميد 7 
ام م سهيلي رقم ب) و ب2 اسكجور 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

: بوالكرش  الجليل  عبد   السيد 

111 حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوالكرش  الجليل  عبد  السيد 

عيوانه(ا) مح ميد 7 ام م سهيلي رقم 

ب) و ب2 اسكجور مراكش 41111 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوالكرش  الجليل  عبد  السيد 

عيوانه(ا) مح ميد 7 ام م سهيلي رقم 

ب) و ب2 اسكجور مراكش 41111 

مراكش املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

م رس   (8 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2119 تحت رقم 112672.

97 I

COSTA BENS SARL

COSTA BENS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

COSTA BENS SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RES HALAB R.C N° 4 ، 91111،

TANGER MAROC

COSTA BENS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 8(في طور 

التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 

موالي إسل عيل، إق مة حلب 

الط بق األر�سي رقم 4 - 91111 

طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.84 29

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في  1  آيبر 2122 تقرر حل 

املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 

COSTA BENS SARL مبلغ رأسل له  

مقره   وعيوان  111.111  رهم 

إسل عيل،  موالي  ش رع  اإلآتل عي 

 4 رقم  األر�سي  الط بق  حلب  إق مة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طيجة   91111  -

انعدام النش ط.

ش رع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
موالي إسل عيل، إق مة حلب الط بق 
طيجة   91111  -  4 رقم  األر�سي 

املغرب. 
و عين:

صبيح  بن  حسي ء  السيد(8) 
العلراني و عيوانه(ا) زنقة ك ندي رقم 
املغرب كلصفي  طيجة   91161  21

(8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261116.

974I

AKDIM TRAVAUX

AKDIM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AKDIM TRAVAUX
تجزئة بلخيري، ش رع االم رات 

العربية، رقم 4 ، 91111، طيجة 
املغرب

AKDIM TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي : تجزئة 

بلخيري، ش رع االم رات العربية، رقم 
4 - 91111 طيجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.25465
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   11 املؤرخ في 
ذات  شركة   AKDIM TRAVAUX
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 
 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 
 رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 
بلخيري، ش رع االم رات العربية، رقم 
نتيجة  املغرب  طيجة   91111  -  4

لتصفية و 1ة قبل اموان.

و عين:
علي أقد1م و عيوانه(ا)  السيد(8) 
تجزئة بلخيري 91111 طيجة املغرب 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
تجزئة  وفي   2122 21  آيبر  بت ريخ 
بلخيري، ش رع االم رات العربية، رقم 

4 - 91111 طيجة املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261112.
975I

SOUNAJ BATIMENT

SOUNAJ BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

SOUNAJ BATIMENT
5 ش رع 1وسف ابن ت شفين، الط بق 

الث ني، الشقة رقم   ، 91111، 
طيجة املغرب

SOUNAJ BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 5 ش رع 
1وسف ابن ت شفين، الط بق الث ني، 

الشقة رقم   - 91111 طيجة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.617 1
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 شتيبر   (5 في  املؤرخ 
شركة   SOUNAJ BATIMENT حل 
مبلغ  املحدو 8  املسؤولية  ذات 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
1وسف  ش رع   5 اإلآتل عي  مقره  
الشقة  الط بق الث ني،  ابن ت شفين، 
رقم   - 91111 طيجة املغرب نتيجة 

لتصفية و 1ة قبل اموان.
و عين:

و  الخربة  أحلد  السيد(8) 
طيجة   91111 بوب نة  عيوانه(ا) 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
5 ش رع  وفي   2122 22  آيبر  بت ريخ 
الط بق الث ني،  1وسف ابن ت شفين، 
الشقة رقم   - 91111 طيجة املغرب.
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ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261141.
976I

GECAFISC

 ALMOUCHAYDONE
ALARAB

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 21251،

CASABLANCA MAROC
 ALMOUCHAYDONE ALARAB
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 77 زنقة 
محلد سليحة الط بق 11 الشقة 

57 -. الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
56588 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 16  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.ALMOUCHAYDONE ALARAB
ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
زنقة   77  : عيوان املقر االآتل عي 
محلد سليحة الط بق 11 الشقة 57 

-. الدارالبيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 11.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:

علي  بن  ع ئض  آ بربن  السيد 

 111 بقيلة  حصة   111  : العري ن 

 رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

علي  بن  ع ئض  آ بربن  السيد 

22 92- آد8  عيوانه(ا)  العري ن 

العربية  املللكة  آد8   . 894

السعو 1ة.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الفجر  مريم  السيد8 
 .16 رقم   94 زنقة  املسير8    حي 

الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 11851624.

977I

FISCA CONSEILS

FISCA CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FISCA CONSEILS

إق مة موالي علي الشريف، زاوية 
زنقة سجلل سة و زنقة الطبري، رقم 

6) ، 91111، طيجة املغرب

FISCA CONSEILS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : إق مة 

موالي علي الشريف، زاوية زنقة 

سجلل سة و زنقة الطبري، رقم 6) - 

91111 طيجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.59445

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  1 

ذات  شركة   FISCA CONSEILS

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

 25.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 

زاوية  الشريف،  علي  موالي  إق مة 
زنقة سجلل سة و زنقة الطبري، رقم 

نتيجة  املغرب  طيجة   91111  -  (6

لتصفية و 1ة قبل اموان.

و عين:

و  سليوي  عدي  السيد(8) 

 91111 السوريين  حي  عيوانه(ا) 

طيجة املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

إق مة  وفي   2122 26  آيبر  بت ريخ 
زنقة  زاوية  الشريف،  علي  موالي 
 - (6 سجلل سة و زنقة الطبري، رقم 

91111 طيجة املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

29  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261142.

978I

DIAGNOSTIC ET MÉCANIQUE TAFILALET

 DIAGNOSTIC ET
MÉCANIQUE TAFILALET
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

 DIAGNOSTIC ET MÉCANIQUE

TAFILALET

2 املركب الحسني اسل عيل 2، 
الط بق األر�سي، املحل التج ري 

القسلة املفرز8 رقم 6 ، 91111، 

طيجة املغرب

 DIAGNOSTIC ET MÉCANIQUE

TAFILALET شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 2 املركب 

الحسني اسل عيل 2، الط بق 

األر�سي، املحل التج ري القسلة 

املفرز8 رقم 6 - 91111 طيجة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.41467

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  1 

 DIAGNOSTIC ET MÉCANIQUE

املسؤولية  ذات  شركة   TAFILALET

 111.111 رأسل له   مبلغ  املحدو 8 

 2 اإلآتل عي  مقره   وعيوان   رهم 

املركب الحسني اسل عيل 2، الط بق 

القسلة  التج ري  املحل  األر�سي، 

املفرز8 رقم 6 - 91111 طيجة املغرب 

نتيجة لتصفية و 1ة قبل اموان.

و عين:
عل ري  امل لك  عبد  السيد(8) 

 91111 مليكة  تجزئة  عيوانه(ا)  و 

طيجة املغرب كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

بت ريخ 21  آيبر 2122 وفي 2 املركب 

الط بق   ،2 اسل عيل  الحسني 

القسلة  التج ري  املحل  األر�سي، 

طيجة   91111  -  6 رقم  املفرز8 

املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

26  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 261111.

979I

STE FIDLAMIAE SARL

MOSAIQUE DE SAISS
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM  7 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 11111،

RABAT MAROC

MOSAIQUE DE SAISS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 25 زاوية 
زنقة الكوص و زنقة ن بولي عل ر8 71 

الوحد8 حي املحيط - 11111 الرب ط 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.1 626 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تقرر حل   2122 نونبر   12 املؤرخ في 

MOSAIQUE DE SAISS شركة ذات 

رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 

مقره   وعيوان  111.111  رهم 
زاوية زنقة الكوص و   25 اإلآتل عي 
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حي  الوحد8   71 عل ر8  ن بولي  زنقة 

املغرب  الرب ط   11111  - املحيط 

نتيجة لعدم بلوغ الهدف اإلآتل عي..
و عين:

و  بيجلون  محلد  السيد(8) 
 1 2 رقم  األطب ء  إق مة  عيوانه(ا) 
الرب ط  تل ر8   12111 الهرهور8 

كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
زاوية   25 وفي   2122 نونبر   (7 بت ريخ 
زنقة الكوص و زنقة ن بولي عل ر8 71 
الوحد8 حي املحيط - 11111 الرب ط 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1912 1.

981I

عزيز انفوح

 SOCIETE LA PERLE
D›ERFOUD

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عزيز انفوح
59 زنقة الزرقطوني ارفو ، 52211، 

ارفو  املغرب
 SOCIETE LA PERLE D’ERFOUD
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
موالي اسل عيل - 52211 ارفو  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
(6559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 12  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE LA PERLE D’ERFOUD
استغالل   : غرض الشركة بإ1ج ز 

فيدق.
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
ارفو    52211  - اسل عيل  موالي 

املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عيوانه(ا)  بنيحيى  سلمى  السيد8 
 51111  147 رقم   2 النسيم  تجزئة 

مكي س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بنيحيى  سلمى  السيد8 
 51111  147 رقم   2 النسيم  تجزئة 

مكي س املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 12 بت ريخ  ب لرشيد1ة  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 1 16.

98(I

ARDCE SARL AU

 Centre Azahra Pour Soins
Physique

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ARDCE SARL AU
 AIN SEBAA CASABLANCA

 Casablanca، 21111،
CASABLANCA MAROC

 Centre Azahra Pour Soins
Physique شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 57) 

املغرب العربي قط ع ج الط بق االول 
القييطر8 - 14111 القييطر8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

676(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Centre :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.Azahra Pour Soins Physique

العي 1ة   •  : غرض الشركة بإ1ج ز 

والجل ل

ب لجسم  العي 1ة  حول  نص ئح 

وميتج ت  الطبيعية  والصحة 

التجليل

• اإلرش   والتدريب

بعللي ت  1قوم  الذي  الت آر   •

االستيرا  والتصد1ر.

 (57  : االآتل عي  املقر  عيوان 
املغرب العربي قط ع ج الط بق االول 
القييطر8 - 14111 القييطر8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 1.111  : ابيون  ا ريس  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عيوانه(ا)  ابيون  ا ريس  السيد 

الجرف  الشريف  علي  موالي  ش رع 

انزك ن 81111 انزك ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  ابيون  ا ريس  السيد 

الجرف  الشريف  علي  موالي  ش رع 

انزك ن 81111 انزك ن املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 12 بت ريخ  ب لقييطر8  االبتدائية 

 آيبر 2122 تحت رقم 648 9.

982I

 MOGADOR موك  ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ناتاشا بوكي
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تغيير تسلية الشركة

سيرفيس  آند  أسيست  موك  ور 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
وا   ش رع  ب ب  ك لة  حي   2 رقم 
ب لط بق  رقم    الشقة  املخ زن 
 ،44111 الصوير8،  الصوير8  الث ني 

الصوير8 املغرب
ن ت ش  بوكي شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
شقة  االآتل عي  مقره   وعيوان 
تجزئة   194 رقم  األر�سي  ب لط بق 
الريح ن الصوير8 الجد1د8 الصوير8 

- 44111 الصوير8 املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
5(5(

 
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تم تغيير   2122 1ونيو   24 املؤرخ في 
تسلية الشركة من »ن ت ش  بوكي« إلى 

»شركة بوكي الصوير8«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
االبتدائية ب لصوير8 بت ريخ 28  آيبر 

2122 تحت رقم 545.

98 I

 MOGADOR موك  ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بلوهاند بوغ لوسوتيان بسيكو 
إديكاتيف برفي

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتل عي للشركة

موك  ور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي ب ب  ك لة ش رع وا  
املخ زن الشقة رقم   ب لط بق 

الث ني الصوير8 الصوير8، 44111، 
الصوير8 املغرب
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بلوه ند بوغ لوسوتي ن بسيكو 

إ 1ك تيف برفي شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي املكتب 

الك ئن بعل ر8 الطيط وي الط بق 

الث ني الرقم 7 ش رع ا ريس بن 

ن صر. س حة االستقالل اسفي - 

46111 اسفي املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.12 71

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 28 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
الطيط وي  بعل ر8  الك ئن  »املكتب 

ش رع ا ريس   7 الط بق الث ني الرقم 

اسفي  االستقالل  س حة  ن صر.  بن 

»شقة  إلى  اسفي املغرب«   46111  -

 12 زنقة  رقم  1  األر�سي  ب لط بق 

حي املجد وا  الب ش  اسفي - 46111 

اسفي املغرب«.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

9)  آيبر  بت ريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1922.

984I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

TABNI
إعالن متعد  القرارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــ ء الــلــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم 4 آليز ، 41111، مراكش 

املغرب

TABNI شركة عق رية

عيوان مقره  االآتل عي : 

174امليطقة الصي عية سيدي غ نم 

- 41111 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.1796 

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 24 م ي 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

توزيع    حصة من حصص املرحوم 

مصطفى ابن الط هر لص لح ورثته

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
الق نون  من  6و7  امل  تين  تعد1ل 

االس �سي للشركة 

قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 

تعيين مسيير1ن للشركة. 

على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 

 
ً
م 1لي: تحد1ث اليظ م األس �سي وفق 

ألحك م الق نون رقم 96-5 مع مراع 8 

التعد1الت املتخد8.

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

على  1يص  الذي   :7-6 رقم  بيد 

من حصص  توزيع   حصة  م 1لي: 

الط هرلص لح  بن  املرحوم مصطفى 

ورثته السيد ابن الط هر عبد الكريم 

السيد8   ، زكري   الط هر  ابن  السيد 

السيد8 ابن الط هر   ، بنسعلر ميية 

أم ل والسيد8 ابن الط هر ا كرام وفق  

لصك امليراث بت ريخ 21/11/2121. 

على  1يص  الذي  رقم  1:  بيد 

تعيين السييد1ن عبد الكريم  م 1لي: 

ابن  اللطيف  عبد  و  الط هر  ابن 

مع  للشركة  كلسيير1ن  الط هر 

االمض ء املشترك لهل  

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

شتيبر   21 بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم 5 96 1.

985I

global finance and management sarl au

 RESTER NATURELLEMENT
JEUNE

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 global finance and management

sarl au

الفر وس GH 17 عل ر8 95) رقم 4 

االلفة الحي الحسني ، 21111، الدار 

البيض ء املغرب

RESTER NATURELLEMENT

JEUNE شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 265 ش رع 

الزرقطوني ط بق 9 رقم 92 إق مة 

شل�سي - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.47 469

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

 RESTER الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   NATURELLEMENT JEUNE

وعيوان  11.111  رهم  رأسل له  

ش رع   265 اإلآتل عي  مقره  

إق مة   92 رقم   9 ط بق  الزرقطوني 

البيض ء  الدار   21111  - شل�سي 

املغرب نتيجة ل : عدم وآو  أسواق 

كذا  و  البض عة  لتصريف  مي سبة 

املي فسة الشرسة التي يعرفه  قط ع 

العسل..

 265 ب  التصفية  مقر  حد   و 

 92 رقم   9 ط بق  الزرقطوني  ش رع 

إق مة شل�سي - 21111 الدار البيض ء 

املغرب. 

و عين:

و  بريك  ابن  ملي ء  السيد(8) 

اللطيف  عبد  ش رع   48 عيوانه(ا) 

الشقة اليلنى حي   4 بن قدور ط بق 

املغرب  الدار البيض ء   21111 رسين 

كلصفي (8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 (9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 42444.

986I

WORLD CONSEIL ET AUDIT

LIL BINAE
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

WORLD CONSEIL ET AUDIT
 RUE OURGHA APPT2 12

 AGDAL RABAT، 11181، RABAT
MAROC

LIL BINAE شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي قط ع 25 
تجزئة ري ض االطر بلوك ب عل ر8 5 
شقة 9 حي الري ض الرب ط - 11111 

الرب ط املغرب.
تحويل املقر االآتل عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.11119

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 22 1وليوز 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
تجزئة ري ض االطر بلوك   25 »قط ع 
الري ض  حي   9 شقة   5 عل ر8  ب 
إلى  الرب ط املغرب«   11111 - الرب ط 
»ش رع اتين مح ج الري ض الط بق5 
 - الرب ط  الري ض  حي  عل ر78و8 

11111 الرب ط املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم 1845 1.
987I

FID PME

CABERL
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FID PME
64 ش رع موالي علي الشريف الشقة 

6 تل ر8 ، 12121، تل ر8 املغرب
CABERL شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي سكتور 
س تجزء8 54 حي الصهريج ح-ي-م 

الرب ط - 11111 الرب ط املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التج ري 
.148599

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2122 نونبر   14 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
مبلغ   CABERL الوحيد  الشريك 
وعيوان  111.111  رهم  رأسل له  
مقره  اإلآتل عي سكتور س تجزء8 
 - الرب ط  ح-ي-م  الصهريج  حي   54
 : ل  نتيجة  املغرب  الرب ط   11111

املي فسة.
و حد  مقر التصفية ب سكتور 
حي الصهريج ح-ي-م   54 س تجزء8 

الرب ط - 11111 الرب ط املغرب. 
و عين:

الروج�سي  الد1ن  نور  السيد(8) 
الرب ط   11111 الرب ط  عيوانه(ا)  و 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
: سكتور  الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
حي الصهريج ح-ي-م   54 س تجزء8 

الرب ط
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

2122 تحت رقم  178 1.

988I

NJ BUSINESS

YASSMINE PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتل عي للشركة

NJ BUSINESS
مك تب مريي  مكتب رقم 9) الط بق 
الت لث ش رع عبد الكريم بيجلون 
املد1ية الجد1د8 ف س املغرب، 

1111 ، ف س املغرب
 YASSMINE PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 147 
بلوك ك  تجزئة حد1قة وا  ف س - 

1111  ف س املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.46517

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 27  آيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 

تجزئة حد1قة  بلوك ك    147 »رقم 

 « املغرب  ف س    1111  - ف س  وا  

إلى »عل ر8  8 تجزئة عرصة الزيتون 

 - الط بق الرابع   21 الشقة   (( ج ه 

1111  ف س املغرب ».

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

29  آيبر  بت ريخ  بف س  التج رية 

2122 تحت رقم 19 7.

989I

KHEIR-CONSULTING

DOUCEURS BLEU
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

توسيع نش ط الشركة 

KHEIR-CONSULTING

57 ش رع الدرفوفي عل ر8 الدوحي 

الط بق 2 رقم 6 وآد8 ، 61111، 

وآد8 املغرب

DOUCEURS BLEU شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  االآتل عي تجزئة 

اليخيل حي القدس ش رع اليخيل 

رقم 2 الط بق األر�سي - 61111 

وآد8 املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 4457

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 21 نونبر 2122 تلت إض فة 

إلى نش ط الشركة  الت لية  األنشطة 

الح لي :

مخبز8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

نونبر   29 بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2277.

991I

ازويتي ابراهيم (شخص ذاتي)

CBH HOLDING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ازويتي ابراهيم (شخص ذاتي)

5، عل ر8 أسكور، ش رع ط رق بن 

زي   ، 11 14، سوق أربع ء الغرب 

املغرب

 CBH HOLDING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 8

 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 52، 

تجزئة امليظر الجليل - 12 14 

موالي بوسله م املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.2591 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

املؤرخ في 26  آيبر 2122 تقرر حل 

CBH HOLDING SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

 111.111 رأسل له   مبلغ  الوحيد 

 ،52  رهم وعيوان مقره  اإلآتل عي 

تجزئة امليظر الجليل - 12 14 موالي 

الستح لة  نتيجة  املغرب  بوسله م 

تحقيق هدف الشركة.

و عين:

و  كركلة  رهضة  السيد(8) 

عيوانه(ا) تجزئة امليظر الجليل، رقم 

املغرب  بوسله م  موالي   14 12  52

كلصفي (8) للشركة.

و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 

 ،52 وفي   2122 26  آيبر  بت ريخ 

تجزئة امليظر الجليل - 12 14 موالي 

بوسله م املغرب.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

الغرب  االربع ء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2122 29  آيبر  بت ريخ 

.591/2122

99(I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE LES GENIES DE LA

VICTOIRE PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعد1ين عل ر8  1 شقة   

املد1ية الجد1د8 ، 51111، مكي س 

املغرب

 STE LES GENIES DE LA

VICTOIRE PRIVEE شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي رقم 6)) و 

7)) آي ح 8 تجزئة قرطبة - 51111 

مكي س املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

57925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 أكتوبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

 LES GENIES DE LA VICTOIRE

.PRIVEE

مدرسة   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

و  االبتدائية  و  (حض نة  ج صة 

االعدا ي و الث نوية.
رقم   : االآتل عي  املقر  عيوان 

8 تجزئة قرطبة -  7)) آي ح  6)) و 

51111 مكي س املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

مبلغ رأسل ل الشركة: 1.185.111 

 رهم، مقسم ك لت لي:
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 : الخ لق  عبد  1وسفي  السيد 
11851 بقيلة 111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الخ لق  عبد  1وسفي  السيد 
عيوانه(ا) رقم 29  رب حل ن لكف 1تي 

اتواركة 51111 مكي س املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخ لق  عبد  1وسفي  السيد 
عيوانه(ا) رقم 29  رب حل ن لكف 1تي 

اتواركة 51111 مكي س املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
29  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم  485.
992I

NOTAIRE

HJ CENTER
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOTAIRE
 N°  7, AVENUE DU 12 MARS,
 RESIDENCE SAYA ، 21111،

CASABLANCA MAROC
HJ CENTER شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي 59 ش رع 

الزرقطوني الط بق 8 رقم 24 - 
22111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5669(7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 6)  آيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 8 

ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 8  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HJ  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.CENTER

عللي ت   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
و  البيع  عللي ت  (اآراء  عق رية 

الشراء).
59 ش رع  عيوان املقر االآتل عي : 
 -  24 رقم   8 الط بق  الزرقطوني 

22111 الدار البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 5.111 الشركة:  رأسل ل  مبلغ 

 رهم، مقسم ك لت لي:
السيد عزيز الحجوجي : 51 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عزيز الحجوجي عيوانه(ا) 
فيال الحجوجي ش رع املحيط اله  ي 
الدار   21152 انف   الذ1 ب  عين 

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز الحجوجي عيوانه(ا) 
املحيط  ش رع  الحجوجي،  فيال 
الدار   21152 الذئ ب  عين  اله  ي، 

البيض ء املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 64 852.

99 I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SACH TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير آد1د للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 17 السل ر8 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،
 STE SACH TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقره  اإلآتل عي تجزئة 

الوحد8 بلوك اوه رقم 1124 
السل ر8 - 72111 السل ر8 املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.1111

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 22  آيبر 2122 تم تعيين 

السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

شريفي الس لك كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لسل ر8 بت ريخ 1   آيبر 

2122 تحت رقم 227.

994I

FIDUCIAIRE MOLIFID

PIONEROS TOURS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسل ل الشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°19 ، 92111،

LARACHE MAROC

PIONEROS TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي زنقة ابي 

عب س املقري الط بق االول رقم 7) - 

92111 العرائش املغرب.

رفع رأسل ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.522 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2122 غشت   12 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسل ل  رفع 

»211.111  رهم« أي من »111.111 

عن  »11.111   رهم«  إلى   رهم« 

أو  نقد1ة  حصص  تقد1م   : طريق 

عينية.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

االبتدائية ب لعرائش بت ريخ 1   آيبر 

2122 تحت رقم ))7).

995I

FIDULATIMO

SKT INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
21411، CASABLANCA MAROC
SKT INVEST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي 82 زاوية 

ش رع عبد املومن و زنقة سلية 
الط بق الخ مس رقم 21 الدار 

البيض ء - 1  21 - 1  21 الدار 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
56694 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SKT  : تسليته   بلختصر  اإلقتض ء 

.INVEST SARL
اقتي ء   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 
وبي ء آليع األرا�سي وآليع العق رات 
مخصصة  ك نت  سواء   ، للتأآير 

لألنشطة التج رية أو الصي عية
: 82 زاوية  عيوان املقر االآتل عي 
سلية  زنقة  و  املومن  عبد  ش رع 
الدار   21 رقم  الخ مس  الط بق 
الدار   21  1  -  21  1  - البيض ء 

البيض ء املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
حصة     4  : ان س كريم  السيد 

بقيلة 111  رهم للحصة.
السيد حسن سجيد :     حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
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السيد محلد تجري :     حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة. 

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ان س كريم عيوانه(ا)  2 

تجزئة كييلير الوازيس الدار البيض ء 

21411 الدار البيض ء املغرب.

السيد محلد تجري عيوانه(ا) حي 

 (6 النسيم تجزئة نسيم اسالن رقم 

الدار البيض ء 21191 الدار البيض ء 

املغرب.

عيوانه(ا)  سجيد  حسن  السيد 

الدار  ك لفورني   آكيلة  تجزئة   2

البيض ء  الدار   21151 البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ان س كريم عيوانه(ا)  2 

تجزئة كييلير الوازيس الدار البيض ء 

21411 الدار البيض ء املغرب

السيد محلد تجري عيوانه(ا) حي 

 (6 النسيم تجزئة نسيم اسالن رقم 

الدار البيض ء 21191 الدار البيض ء 

املغرب

عيوانه(ا)  سجيد  حسن  السيد 

الدار  ك لفورني   آكيلة  تجزئة   2

البيض ء  الدار   21151 البيض ء 

املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852417.

996I

comptacontrole

DECOUJAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

قفل التصفية

comptacontrole

مركز االعل ل ك سطي , ش رع عبد 

الرحل ن اليوسفي الط بق الث ني 
رقم )) و 12 ، 91111، طيجة 

املغرب

DECOUJAL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي : 2 زاوية 
ش رع ف س و ش رع وا  الدهب اق مة 

الصف ء رقم ) - 91111 طيجة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.64115
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر   2122 22  آيبر  في  املؤرخ 
شركة ذات   DECOUJAL SARL حل 
رأسل له   مبلغ  املحدو 8  املسؤولية 
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
و  ف س  ش رع  زاوية   2 اإلآتل عي 
ش رع وا  الدهب اق مة الصف ء رقم 
نتيجة  املغرب  طيجة   91111  -  (
التي  لالهداف  الشركة  تحقق  للم 

ت سست من اآله .
و عين:

السيد(8) حلو وعج ل و عيوانه(ا) 
مك  8  بني  ب  بلوك  الشرفة  مجلع 
طيجة   91111  78 رقم   2 الط بق 

املغرب كلصفي (8) للشركة.
و قد تم انعق   الجلعية الخت مية 
زاوية   2 وفي   2122 22  آيبر  بت ريخ 
ش رع ف س و ش رع وا  الدهب اق مة 
طيجة   91111  -  ( رقم  الصف ء 

املغرب.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم )566).

997I

GROUPE BOUCHEHDA

GROUPE BOUCHEHDA
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GROUPE BOUCHEHDA
حي القدس ، 11 5 ، ت هلة املغرب
GROUPE BOUCHEHDA شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي حي القدس 
- 11 5  ت هلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.669(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2122 نونبر   (6 في  املؤرخ 

املص  قة على :
رزقي  حسن   (8) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111
 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111
نونبر   (6 بت ريخ  املحجوب  عتيقة 

.2122
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
18  آيبر  بت ريخ  بت ز8  االبتدائية 

2122 تحت رقم 22/572.
998I

BT CONSEIL

 ETABLISSEMENT NASRI
 MARBRE ET MATERIAUX

DE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تحويل املقر االآتل عي للشركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 21111، CASA MAROC

 ETABLISSEMENT NASRI
 MARBRE ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي  5،تجزئة 

الرآ ء،حد السوالم، برشيد - 
26111 برشيد املغرب.

تحويل املقر االآتل عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.142 1
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 22 غشت 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الح لي  االآتل عي  املقر 
السوالم،  الرآ ء،حد  » 5،تجزئة 
إلى  برشيد املغرب«   26111 - برشيد 
السوالم،  الرآ ء،حد  » 5،تجزئة 

برشيد - 26111 برشيد املغرب«.
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
بت ريخ  2  آيبر  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 85 1.
999I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 MOROCCAN PURE
PRODUCE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
تعيين مسير آد1د للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92111، Larache Maroc
 MOROCCAN PURE PRODUCE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي ش رع 
1وسف ابن ت شفين، زنقة رض ، 
إق مة الش وية رقم 21 - 91111 

طيجة املغرب.
تعيين مسير آد1د للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.128981

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
9)  آيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد(8)  للشركة  آد1د  مسير 

بوزن 1ك سعيد كلسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
28  آيبر  بت ريخ  بطيجة  التج رية 

2122 تحت رقم 15711.
1111I

كوم.في.آيست

STE NOVO NETTOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ترونسبور ولد ك ون ش.م.م (ش و)
تجزئة السالم أ 57 رقم 54 , 

ظهراملحلة
وآد8

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بوآد8 
القوانين  سنت   28-11-2122 في 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس سية 

املحدو 8 ذات املليزات الت لية؛ 
ك ون  ولد  ترونسبور   : *التسلية 

ش.م.م (ش و)
البض ئع  نقل   1- الهـــــــدف:   *

لص لح الغير
 *املـــقـــــر 

 وآد8, ظهراملحلة تجزئة السالم أ 
57 رقم 54 

* املد8: 99 سية.
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*الرأس م ل االآتل عي : 111.111 
من  حصة  إلى1111  موزعة   رهم 
فئة 111  رهم للحصة الواحد8 1تم 

تحريره  كلي  و توزيعه  على ك لت لي :
-1 ب ح  محلد 1111 حصة.

املسير  محلد  ب ح   أإل ار8:   *
الوحيد ملد8 غير محد 8.

تم وضع امللف الق نوني للشركة 
ب ملحكلة  الضبط  كت بة  لدى 

التج رية بوآد8 في 14/12/2122
تحت رقم 2112.
للخالصة و البي ن

املسير
1111I

الشركة املغربية ملراآعة الحس ب ت

ROSA CORP
تأسيس شركة املس هلة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 6 
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 1 9 ،

21111، الدار البيض ء. املغرب
ROSA CORP »شركة املس هلة« 
وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 
بوركون زنقة آعفر ابن حبيب 
،إق مة املشرق 2، الط بق األول 

الرقم   -، 21111 الدار البيض ء. 
املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املس هلة«

رقم التقييد في السجل التج ري 
.566865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  الق نون   2122 28  آيبر 
األس �سي لشركة املس هلة ب ملليزات 

الت لية:
شكل الشركة : شركة املس هلة.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ROSA  : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.CORP
تسيير   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

القيم امليقولة..
ش رع   : االآتل عي  املقر  عيوان 
بوركون زنقة آعفر ابن حبيب ،إق مة 

 - الرقم    الط بق األول   ،2 املشرق 

21111 الدار البيض ء. املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة: 99 سية.

الشركة  رأسل ل  ويبلغ 

مقسم  111.111.111.   رهم، 

ك لت لي:

مجلس  أعض ء  أو  املتصرفون 

الرق بة: 

سهيون  روجي  آزيف  السيد 

و  اال ار8  مجلس  رئيس  بصفته(ا) 

 (( عيوانه(ا)  الشركة  ع م  مد1ر 

الدار   21111 االطل�سي  املحيط 

البيض ء املغرب

ف يس  1 ن  سب ستي ن  السيد 

متصرف  بصفته(ا)  ص هيون 

املحيط  ش رع  عيوانه(ا) 

االطل�سي،الط بق السفلي الشقة ف 

الدار   21111 تجزئة  ار سويني    ،4

البيض ء املغرب

بصفته(ا)  حيوز  ازابيل  السيد8 

متصرف عيوانه(ا) ، املحيط االطل�سي 

21111 الدار البيض ء املغرب

مراقب أو مراقبي الحس ب ت :

 CABINET DES  « الشركة 

 CONSULTATIONS JURIDIQUES

1لتله  السيد   »  ET FINANCIERES

(ا) مح سب  جبير  شفيق  ع  ل 

بصفته مراقب الحس ب ت عيوانه(ا) 

ش رع الكورنيش  6 عل ر8 ب الط بق 

5 21111 الدرالبيض ء املغرب

األس �سي  اليظ م  مقتضي ت 

توزيع  و  االحتي طي  بتكوين  املتعلقة 

األرب ح :

5 ب مل ئة لتكوين اال ج ر االحتي طي 

قرارات  توزيعه حسب  1تم  الب قي  و 

الجلع الع م الع  ي السيوي. .

امليصوص  الخ صة  اإلمتي زات 

عليه  لكل شخص :

ال�سيء.
بقبول  متعلقة  مقتضي ت 
تفويت  لهم  املخول  األشخ ص 
األسهم وتعيين آه ز الشركة املخول 

له البث في طلب ت القبول :
.-

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 14 852.

1112I

JET ASSET MANAGEMENT

JET ASSET MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تعيين مسير آد1د للشركة

آيت أسيت مي آليت
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

مقره  اإلآتل عي عل ر8 آيت بيزنس 
كالص تجزئة التوفيق 6)/8) 
سيدي معروف الدار البيض ء
رقم السجل التج ري 1877 1

تعيين مسير آد1د للشركة
بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
املؤرخ في 27 1وليوز 2122 تم تعيين 
السيد قدور 1وسف شكري الح مل 

BE71259  للبط قة الوطيية رقم
كلسير آد1د للشركة 

تبع  لقبول استق لة املسير القد1م 
السيد كريم علور

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 25 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 149 84

111 I

Lerhemari Abdelilah

TAG DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Lerhemari Abdelilah
46، ش رع محلد الزرقطوني 

ط بق 12 شق رقم 16 ، 1 211، 
الدارالبيض ء املغرب

TAG DESIGN شركة ذات مسؤولية 
محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 12 زنقة 

صبر بوآلع الط بق ) رقم 16 - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 558 5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تلت   2122 نونبر   11 في  املؤرخ 

املص  قة على :

تفويت السيد (8) محلد بن ا 1بة 

أصل  من  اآتل عية  حصة   1.111

 (8) السيد  لف ئد8  حصة   1.111

حسني ا1ت به بت ريخ 11 نونبر 2122.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 24 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 15 847.

1114I

Lerhemari Abdelilah

TAG DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد1د للشركة

Lerhemari Abdelilah

46، ش رع محلد الزرقطوني 

ط بق 12 شق رقم 16 ، 1 211، 

الدارالبيض ء املغرب

TAG DESIGN شركة ذات مسؤولية 

محدو 8 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقره  اإلآتل عي 12 زنقة 

صبر بوآلع الط بق ) رقم 16 - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

تعيين مسير آد1د للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 558 5

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 

تم تعيين   2122 نونبر   11 املؤرخ في 

آ1ت  السيد(8)  للشركة  مسير آد1د 

به حسن كلسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 24 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

نونبر 2122 تحت رقم 15 847.

1115I
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CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

TRT DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU

SINA

214 ش رع إبن سيي  ، 21211، الدار 

البيض ء املغرب

TRT DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقره  اإلآتل عي 214 ش رع 

إبن سيي  - 21211 الدار البيض ء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.29144 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2122 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 8  حل شركة 

 TRT الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ رأسل له    DEVELOPPEMENT

مقره   وعيوان  11.111  رهم 

 - سيي   إبن  ش رع   214 اإلآتل عي 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21211

ل : قرار الشريك الوحيد.

و حد  مقر التصفية ب 214 ش رع 

البيض ء  الدار   21211  - سيي   إبن 

املغرب. 

و عين:

و  ب لدن  فيصل  السيد(8) 

 N°9 AVENUE DU LAC عيوانه(ا) 

كلصفي   21111 DIJON FRANCE

(8) للشركة.

وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 21 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 851158.

1116I

ste sabil elhouda conseil

SOCIETE BOILUM
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة بواليم BOILUM شركة ذات 
مسؤولية محدو 8 ذات الشريك 

الوحيد 
وعيوان مقره  االآتل عي سيدي 
سليل ن مول الكيف ن رقم  7 
مكي س51122 مكي س املغرب

 رأسل له  61.111  رهم.
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 
تم اتخ ذ  نونبر  212   (7 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
-الحل النه ئي للشركة   

مصفي  تقرير  على  املوافقة   -
الشركة وكذا تبرئة ذمته 

- الصالحي ت
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
26  آيبر  بت ريخ  بلكي س  التج رية 

2122 تحت رقم 57 1
1117I

ECHI-MANS

ECHI MANS
شركة ذات مسؤولية محدو 8 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECHI-MANS
حدائق الي سلين مجلوعة 15 

مدجل  1 الشقة 6) ت ميصورت 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب
أ�سي منس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8
وعيوان مقره  اإلآتل عي منزه 
االطلس 11 عل ر8 9) الشقة 

22 ت ميصورت مراكش - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 8

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1 1849

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 1ي 1ر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
ECHI- : اإلقتض ء بلختصر تسليته  

.MANS
غرض الشركة بإ1ج ز : التركيب ت 

الكهرب ئية لللب ني والصي عية.
منزه   : االآتل عي  املقر  عيوان 
 22 الشقة   (9 عل ر8   11 االطلس 
 41111  - مراكش  ت ميصورت 

مراكش املغرب.
أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.
 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:
الشركة أ�سي منس : 1.111 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.
الشركة أ�سي منس : 1111 بقيلة 

111  رهم.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الشركة أ�سي منس عيوانه(ا) منزه 
 22 الشقة   (9 عل ر8   11 االطلس 
ت ميصورت مراكش 41111 مراكش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الشين  انس  السيد 
 297 رقم  ب  حرف   8 الشطر 
ت ميصورت مراكش 41111 مراكش 

املغرب
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
19  آيبر  بت ريخ  بلراكش  التج رية 

2122 تحت رقم  14281.
1118I

موثق

LA GAIETE
إعالن متعد  القرارات

موثق
إق مة زكري   5 ش رع ابن 

ت شفين زاوية العريف األول بن 
1 سين الط بق األول، ، 11 21، 

الدارالبيض ء املغرب
LA GAIETE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8«

 21RUE :وعيوان مقره  االآتل عي
 MONGE ANGLE LACEPEDE

.- 21221 CASABLANCA MAROC
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: -.
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 21  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
املص  قة على تفويت مجلوع  م 1لي: 
طرف  من  االآتل عية  الحصص 
السيد  بف ئد8  ري ن  مهدي  السيد 

محلد تب عي
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
شركة  بصفته   الشركة  استلرارية 
بشريك  املحدو 8  املسؤولية  ذات 

واحد 
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
استق لة املسير القد1م السيد مهدي 
محلد  السيد  على  الت كيد  و  ري ن 

تب عي كلسير وحيد للشركة 
على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 
املص  قة على تحيين الق نون  م 1لي: 
االس �سي للشركة مع ك فة التعد1الت 

املتخد8 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 
بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 

املس هل ت 
بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 

تقسيم راس م ل الشركة 
على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 

م 1لي: تسيير الشركة 
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852121.
1119I

DOMICILIATION MONDIALE

 SOCIETE MARBELLA
TRANSPORT SARL AU

إعالن متعد  القرارات

 MARBELLA شركة مربيي  ترونسبور
TRANSPORT « » شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8 ذات الشريك 
الوحيد«
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وعيوان مقره  االآتل عي: ش رع 

موالي الحسن بن املهدي حي طوابل 
رقم 14 تطوان 111 9تطوان 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.686(

بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 14 نونبر 2122

تم اتخ ذ القرارات الت لية:

قرار رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

تفويت الحصص م  مجلوعه 1111 

من  111111 رهم  بلبلغ  حصة 
البوزيري  الش وي  مصطفى  السيد 

 L(69595 الح مل لبط قة التعريف 

الق طن ب ش رع نهر سوس زنقة ه 
السيد  الى  تطوان  طويبلة   14 رقم 

لبط اقة  الح مل  الحل  ي  1ونس 

 CD1 2621 التعريف الوطيية رقم 

الق طن ب رقم 7 1 تجزىة املستقبل 

حي املسير8 ف س

قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 

تغيير اسم املسير من السيد مصطفى 

لبط قة  الح مل  البوزيري  الش وي 

التعريف L(69595 الق طن ب ش رع 

طويبلة   14 رقم  ه  زنقة  نهر سوس 

الحل  ي  1ونس  السيد  الى  تطوان 

الوطيية  التعريف  لبط اقة  الح مل 
رقم  ب  الق طن   CD1 2621 رقم 

املسير8  حي  املستقبل  تجزىة   1 7

ف س

وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية:

بيد رقم ): الذي 1يص على م 1لي: 

تفويت الحصص م  مجلوعه 1111 

من  111111 رهم  بلبلغ  حصة 
البوزيري  الش وي  مصطفى  السيد 

 L(69595 الح مل لبط قة التعريف 

الق طن ب ش رع نهر سوس زنقة ه 
السيد  الى  تطوان  طويبلة   14 رقم 

لبط اقة  الح مل  الحل  ي  1ونس 

 CD1 2621 التعريف الوطيية رقم 

الق طن ب رقم 7 1 تجزىة املستقبل 

حي املسير8 ف س

بيد رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
تغيير اسم املسير من السيد مصطفى 
لبط قة  الح مل  البوزيري  الش وي 
التعريف L(69595 الق طن ب ش رع 
طويبلة   14 رقم  ه  زنقة  نهر سوس 
الحل  ي  1ونس  السيد  الى  تطوان 
الوطيية  التعريف  لبط اقة  الح مل 
رقم  ب  الق طن   CD1 2621 رقم 
املسير8  حي  املستقبل  تجزىة   1 7

ف س
ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
12  آيبر  االبتدائية بتطوان بت ريخ 

2122 تحت رقم 2415
1111I

BAREA INFRA SARLAU

BAREA INFRA
إعالن متعد  القرارات

شركة » ب ري  انفرا » ش.م.م ذات 
شريك وحيد

رأسل له  18.171.276,11  رهم
مقره  االآتل عي : 14 تجزئة 
مبروكة، الحي الصي عي، تل ر8.
السجل التج ري ب لرب ط رقم 

78589
استق لة وتعيين مسير1ن آد1د1ن

بت ريخ  بلقت�سى عقد موثق،   -/(
تتليز ب لخص ئص  12 شتيبر 2122، 

الت لية:
قرار رقم ): الذي 1يص على م  1لي: 
استق لة السيد أس مة الشريكي من 

ميصب مسير الشركة.
الذي 1يص على م    :2 قرار رقم   
تعيين السيد نورالد1ن بيعلي و  1لي: 
كلتش ركين  مشهوري  رشيد  السيد 

في التسيير ملد8 غير محد 8.
الذي 1يص على م   قرار رقم  :   
1لي: تعيين السيد براهيم الع رف من 
مكتب BEA CONSEIL كلراقب ملد8 

ثالث سيوات.
 وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 
رقم  بيد  الت لية:  األس �سي  اليظ م 
تعيين  1لي:  م   على  1يص  الذي   :7
السيد نورالد1ن بيعلي و السيد رشيد 
مشهوري كلتش ركين في التسيير ملد8 

غير محد 8.

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
19  آيبر  االبتدائية ب لرب ط بت ريخ 

2122 تحت رقم  1144.

1111I

موثق

 ELECTRICITE PRATIQUE DE
MODERNISATION

إعالن متعد  القرارات

موثق
إق مة زكري   5 ش رع ابن 

ت شفين زاوية العريف األول بن 
1 سين الط بق األول، ، 11 21، 

الدارالبيض ء املغرب
 ELECTRICITE PRATIQUE DE

MODERNISATION »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 8«

وعيوان مقره  االآتل عي: 
 N°119 BD CHEFCHAOUNI

 CASABLANCA - 21251
.casablanca MAROC
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التج ري: -.
بلقت�سى الجلع الع م االستثي ئي 

املؤرخ في 6)  آيبر 2122
تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  1يص  الذي   :( رقم  قرار 
املص  قة على تفويت مجلوع  م 1لي: 
طرف  من  االآتل عية  الحصص 
السيد رشيد اقرونفل بف ئد8 السيد 

محلد ابزار
قرار رقم 2: الذي 1يص على م 1لي: 
استق لة املسير القد1م السيد رشيد 
اقرونفل و الت كيد على السيد محلد 

ابزار كلسير وحيد 
قرار رقم  : الذي 1يص على م 1لي: 
شركة  بصفته   الشركة  اسيلرارية 
بشريك  املحدو 8  املسؤولية   ات 

وحيد 
على  1يص  الذي   :4 رقم  قرار 
املص  قة على تحيين الق نون  م 1لي: 
االس �سي للشركة مع ك فة التعد1الت 

املتخد8 
وتبع  لذلك تم تعد1ل مقتضي ت 

اليظ م األس �سي الت لية: 

بيد رقم 6: الذي 1يص على م 1لي: 
املس هل ت 

بيد رقم 7: الذي 1يص على م 1لي: 
تقسيم راس م ل الشركة 

على  1يص  الذي   :(5 رقم  بيد 
م 1لي: تسيير الشركة 

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 
 28 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 852119.
1112I

SELLAMI GESTION IMMOBILIERE

YATEC-VRD
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

حل شركة

STE YATEC-VRD SARL
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ HMIDA RUE B 5 NR  7 ،

61111، OUJDA MAROC
YATEC-VRD شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8(في طور التصفية)
وعيوان مقره  اإلآتل عي 7  زنقة 
س 1كون الط بق االول - 61111 

وآد8 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2 16 

بلقت�سى الجلع الع م اإلستثي ئي 
تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 
املحدو 8  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسل له   مبلغ   YATEC-VRD
مقره   وعيوان  111.111  رهم 
زنقة س 1كون الط بق    7 اإلآتل عي 
- 61111 وآد8 املغرب نتيجة  االول 
املشروع  أهداف  تحقيق  عدم   : ل 

وب لت لي الغ ؤه.
زنقة  و حد  مقر التصفية ب 7  
 61111  - االول  الط بق  س 1كون 

وآد8 املغرب. 
و عين:

السيد(8) محلد ا1ب ز و عيوانه(ا) 
 14 اق مة ملوك م لورك  8) 66111 
بربيني ن فرنس  كلصفي (8) للشركة.
وعيد اإلقتض ء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخ بر8 
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الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 7  زنقة 

س 1كون الط بق االول وآد8

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

12  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 977).

111 I

SELLAMI GESTION IMMOBILIERE

 SELLAMI GESTION

IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

 SELLAMI GESTION

IMMOBILIERE

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT

 HAJ HMIDA RUE B 5 NR  7 ،

61111، OUJDA MAROC

 SELLAMI GESTION

IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 7 ش رع 

الجيش امللكي وزاوية ش رع محلد 

بن عبد هللا الط بق   الشقة رقم 2 - 

61111 وآد8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

41 61

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

متبوعة  الشركة  تسلية 

بلختصر  اإلقتض ء  عيد 

 SELLAMI GESTION  : تسليته  

.IMMOBILIERE

ميعش   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

االستيرا  و التصد1ر

من  غيره   أو  املب ني  وبيع  شراء 

العللي ت العق رية.

ش رع   7  : عيوان املقر االآتل عي 

محلد  ش رع  وزاوية  امللكي  الجيش 

الشقة رقم 2  بن عبد هللا الط بق   

- 61111 وآد8 املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

مبلغ رأسل ل الشركة: 1.611.111 

 رهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد السالم سالمي : ارض 

ع رية ك ئية ب لسعيد1ة ذات الرسم 

مس حته    51 11/41 رقم  العق ري 

124 متر مربع بقيلة 411.111  رهم.

السيد عبد السالم سالمي : ارض 

ع رية ك ئية ب لسعيد1ة ذات الرسم 

مس حته    51 14/41 رقم  العق ري 

125 متر مربع بقيلة 411.111  رهم.

ارض   : سالمي  اعلر  السيد 

ع رية ك ئية ب لسعيد1ة ذات الرسم 

مس حته    51 1 /41 رقم  العق ري 

121 متر مربع بقيلة 411.111  رهم.

السيد عبد اللطيف سالمي : ارض 

ع رية ك ئية ب لسعيد1ة ذات الرسم 

مس حته    51 16/41 رقم  العق ري 

121 متر مربع بقيلة 411.111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سالمي  السالم  عبد  السيد 

قدور  ش رع  املحلة  ظهر  عيوانه(ا) 

 18 الورط �سي تجزئة مسور زنقة او 

رقم 19 61111 وآد8 املغرب.

عيوانه(ا)  سالمي  اعلر  السيد 

ش رع قدور الورط �سي تجزئة امشيور 

وآد8   61111  9 رقم   8 او  زنقة 

املغرب.

سالمي  اللطيف  عبد  السيد 

الورط �سي  قدور  ش رع  عيوانه(ا) 

 9 رقم   8 او  زنقة  امشيور  تجزئة 

61111 وآد8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

سالمي  السالم  عبد  السيد 

قدور  ش رع  املحلة  ظهر  عيوانه(ا) 

 18 الورط �سي تجزئة مسور زنقة او 

رقم 19 61111 وآد8 املغرب

سالمي  الوه ب  عبد  السيد 

الورط �سي  قدور  ش رع  عيوانه(ا) 

 9 رقم   8 او  زنقة  امشيور  تجزئة 

61111 وآد8 املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

29  آيبر  بت ريخ  بوآد8  التج رية 

2122 تحت رقم 2116.

1114I

MISAGROUP

INTER SERVICE FROID
شركة ذات املسؤولية املحدو 8

تأسيس شركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

INTER SERVICE FROID شركة 

ذات املسؤولية املحدو 8

وعيوان مقره  اإلآتل عي 5 ش رع 
عبد هللا بن 1 سين اق مة بلدون 

الط بق 5 رقم 5 - 21111 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 8 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5651 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الق نون  إعدا   تم   2122 نونبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدو 8 ب ملليزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 8.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 INTER :  اإلقتض ء بلختصر تسليته

.SERVICE FROID

أعل ل   : بإ1ج ز  الشركة  غرض 

متيوعة أو إنش ءات.

ش رع   5  : عيوان املقر االآتل عي 

بلدون  اق مة  1 سين  بن  هللا  عبد 

الدار   21111  -  5 رقم   5 الط بق 

البيض ء املغرب.

أآله   من  تأسست  التي  املد8 

الشركة : 99 سية.

 111.111 مبلغ رأسل ل الشركة: 

 رهم، مقسم ك لت لي:

 511  : الشرق وي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 111  رهم للحصة.

السيد ع  ل مكالتي : 511 حصة 

بقيلة 111  رهم للحصة.

 511  : الشرق وي  محلد  السيد 

بقيلة 111  رهم.

السيد ع  ل مكالتي : 511 بقيلة 

111  رهم.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محلد الشرق وي عيوانه(ا) 

 وار اهالالت مد1ونة البيض ء 21111 

الدار البيض ء املغرب.

عيوانه(ا)  مكالتي  ع  ل  السيد 

علي  بن  مو�سى  سيدي  مكالتة   وار 

املحلد1ة 21111 املحلد1ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسل ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الشرق وي عيوانه(ا) 

 وار اهالالت مد1ونة البيض ء 21111 

الدار البيض ء املغرب

عيوانه(ا)  مكالتي  ع  ل  السيد 

علي  بن  مو�سى  سيدي  مكالتة   وار 

املحلد1ة 21111 املحلد1ة املغرب

ب ملحكلة  الق نوني  اإل1داع  تم 

 19 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 آيبر 2122 تحت رقم 11849558.

1115I
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املحكمة  التجارية بالرباط
ملف رقم : 2122/1175

حس ب رقم : 5914

الطرف األول :

الح ملة  علور،  نوال  السيد8 

رقم  للتعريف  الوطيية  للبط قة 

.D19996 

الطرف الث ني :

 VUE املسل 8  الشركة 

D’OPTIQUE RIAD شركة محدو 8 

عبد  ب لسيد  ملثلة  املسؤولية، 

للبط قة  الح مل  ملسوكر،  الرحيم 

.AB651  5 الوطيية للتعريف رقم

حق الكراء الخ ص ب ملحل الك ئن 
 M(5 رقم  الري ض،  حي  ب لرب ط 

الك ئن ب لط بق السفلي من العل ر8 
رقم 12، إق مة لي ك ميلي ، والذي هو 

ملحقة رقم السجل التج ري 41468.

بلصلحة  التعرض ت  وستقبل 

التج رية  ب ملحكلة  التج ري  السجل 

ب لرب ط إلى غ 1ة جلسة عشر8 (5)) 

1وم  من صدور اإلعالن الث ني.

النشر8 األولى

 29 مكرر

املحكلة التج رية ب لرب ط

ملف رقم : 2122/76

حس ب رقم : 5879

الطرف األول :
السيد عبد العزيز الدرويش، رقم 

 A65(987 : بط قة التعريف الوطيية

مغربي الجنسية.

الطرف الث ني :

 TROC بزنس  تروك  شركة 

BUSINESS ملثلة من طرف السيد8 

لبط قة  الح ملة  ف تحة  الدرويش 

التعريف الوطيية A416224 مغربية 

الجنسية.

األصل التج ري مكتبة.
سوس  وا   زنقة   12  : العيوان 

أكدال الرب ط.

رقم السجل التج ري : 118 6.
بلصلحة  التعرض ت  وستقبل 
التج رية  ب ملحكلة  التج ري  السجل 
 ((5) ب لرب ط إلى غ 1ة جلسة عشر 

1وم  من صدور اإلعالن الث ني.
النشر8 الث نية

رئيس مصلحة السجل التج ري

1 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القض ئية

إشع ر فتح مسطر8 التسوية 
القض ئية في حق شركة »تأميي ت 

عل ري«
رقم )6

بلقت�سى حكم رقم  21 الص  ر 
ب مللف   2122 ف تح  يسلبر  بت ريخ 
رقم 12/246 2122/8 لدى املحكلة 
الذي ق�سى  التج رية ب لدار البيض ء 
القض ئية  التسوية  مسطر8  بفتح 
تأميي ت عل ري ذات  في حق شركة 
 ،  2495 رقم  التج ري  السجل 
الط بق  االآتل عي  مقره   الك ئن 
نوفلبر   6 األول العهد الجد1د ش رع 
وعين  البيض ء.  الدار   ،524 الرقم 
السيد انس ابوصيب ق ضي  ميتدب . 
ن ئبه السيد محلد امين آ لبي.  بعين 
والسيد محلد  السبع الدار البيض ء 
ع  ل بنزاكور سيد1ك  والك ئن مكتبه 
كوتيي  حي  آوريس  آون  زنقة   ،49
الط بق 6 على اليلين، الدار البيض ء.
الدائيين  من  ف ملطلوب  وعليه 
املعين  للسيد1ك  بد1ونهم  التصريح 
املب لغ  ضلن ق ئلة موقعة تتضلن 
وذلك  ب لوث ئق،  مرفقة  املطلوبة 
من ت ريخ نشر   اجل شهرين ابتداء 
مع  الرسلية  ب لجريد8  اإلشع ر  هذا 
ب لنسبة  بشهرين  األآل  هذا  تلد1د 
إلى الدائيين الق طيين ج رج املللكة 
7(9  ،584 لللوا   طبق    املغربية 

و 721 من مدونة التج ر8.
عن رئيس كت بة الضبط

11

املحكلة التج رية ب لدار البيض ء

مكتب صعوب ت املق ولة

بي ن

نشر أمر ب لتوزيع

تطبيق  ملقتضي ت امل  8 668 

من مدونة التج ر8

ليكن في علم  ائني شركة ا1زيتكس 

أنه صدر أمر التوزيع عد  1514 

بت ريخ 7 نوفلبر 2122 ب مللف عد  

14/2115 2122/8 مو ع بكت بة 

الضبط وبأن من حق األطراف 

الطعن ب الستئي ف  اجل أآل 

جلسة عشر 1وم  من ت ريخ نشر 

هذا البي ن ب لجريد8 الرسلية طبق  

للل  8 668 من مدونة التج ر8
عن رئيس كت بة الضبط

12

املحكلة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 4 18 1

حس ب : 148 2
بيع حق الكراء أصل تج ري

فوت : 

السيد البير  نييو الح مل لبط قة 

.B9628  التعريف الوطيية

السيد  ونيز  نييو الح مل لبط قة 

.B29572 التعريف الوطيية

الح مل  برن ر نييو  مويز  السيد 

.B471 71 لبط قة التعريف الوطيية

لف ئد8 :

الح مل  العرابي  حلز8  السيد 

الوطيية  التعريف  لبط قة 

.BE896217

الح مل  العرابي  أ1وب  السيد 

الوطيية  التعريف  لبط قة 

.BE896216

ملحل معد ملكتبة  بيع حق الكراء 

اللة  ش رع   1 7 البيض ء  ب لدار 
الي قوت ومخزن ب قيس رية الحريزي 

ب لسجل  واملسجل  األول  الط بق 

التج ري تحت رقم : 4152 4.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكلة  الضبط  بلكتب 

ب لدار  التج ري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أآل  البيض ء  اجل 

1وم  املوالي للنشر8 األولى والث نية.
النشر8 الث نية

عن رئيس كت بة الضبط

30 مكرر

املحكلة التج رية ب لدار البيض ء
ملف رقم : 8 18 1

حس ب : 151 2
بيع أصل تج ري

فوت : 
احليلد  املحفوظ  السيد 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.JE2284 9
الح مل  احليلد  محلد  السيد 
الوطيية  التعريف  لبط قة 

.JE24 81 
الح ملة  احليلد  رقية  السيد8 
الوطيية  التعريف  لبط قة 

.JE272 92
السيد8 ف طلة احليلد الح ملة 
.JD56212 لبط قة التعريف الوطيية
السيد الحسين احليلد الح مل 
.JD74171 لبط قة التعريف الوطيية
الح مل  احليلد  1وسف  السيد 
.JD94797 لبط قة التعريف الوطيية
مج طي  الي آلة  السيد8 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.JE114661
العيوض  الط هر  السيد 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.JE1441 1
لف ئد8 :

لكليتي  الركراكي  السيد 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.N279787
املسمى  التج ري  األصل  مجلوع 

املعد   *LBAIDAE2 GH41-26

لبيع املوا  الغدائية املتواآد ب لدار 

 GH41 2البيض ء إق مة  البيض ء 

عل ر8 7 الرقم ).

 II. - إعالنات قضائية
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رقم  التج ري  ب لسجل  واملسجل 

. 72288

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج رية  ب ملحكلة  الضبط  بلكتب 
ب لدار  التج ري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أآل  البيض ء  اجل 

1وم  املوالي للنشر8 األولى والث نية.
النشر8 الث نية

31 مكرر

املحكلة التج رية ب لدار البيض ء
بيع حق مش ع في أصل تج ري

ملف رقم : 1841 1
حس ب رقم : 164 2

حلل ن،  سلير8  السيد8  فوتت 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.BH29 847
لف ئد8 :

الح مل  لو يي،  ط رق  السيد 
BE74985  لبط قة التعريف الوطيية
الح ملة  لو ي،  نرآس  السيد8 
.BE721141 لبط قة التعريف الوطيية

تج ري  أصل  في  مش ع  حق  بيع 
وكراء  واستيرا   لتصوير  املعد 
والفيد1وه ت  األفالم  وتسجيل 
زنقة  املتواآد8 ب لدار البيض ء  18 
ب لسجل  واملسجل  العوام  بن  الزبير 

التج ري رقم 162816.
تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج رية  ب ملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التج ري ب لدار البيض ء 
1وم    ((5) أآل جلسة عشر   اجل 

املوالي للنشر8 األولى والث نية.
النشر8 الث نية

عن رئيس كت بة الضبط

32 مكرر

املحكلة التج رية ب لدار البيض ء

عقد تقدمة

ملف رقم : 1844 1

حس ب رقم : 271 2

الح مل   حسب ن،  كريم  السيد 

 ،BK189928 للبط قة الوطيية رقم 

الطبيعي  للشخص  ملثل  بصفته 

ب لدار  التج ري  ب لسجل  ومسجل 

البيض ء تحت رقم 447898 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طور التكوين.

جص ئصه  ك لت لي :

تم تصريح على م  1لي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة  

 K.HASSBAN AUTO SARL AU

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة 

ب   االآتل عي  مقره   واحد  بشريك 

 ( ط بق  الد1ن،  عز  تجزئة   87-86

الدار  ع  ل،  حي   2 عل ر8   2 شقة 

الشركة  في  مس هلة  تم  البيض ء 

املذكور8 أعاله بجليع عي صر أصول 

للشخص  التج ري  األصل  وجصوم 

م لكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من  ابتداء  به   املس هم  للعي صر 

التج ري. السجل  في  تسجيله   1وم 

من  املستفيد8  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  أ1ض  

اإلنش ء  ت ريخ  من  ابتداء  االنتف ع 

النه ئي لهذه الشركة األصل التج ري 

 87-86 ب  البيض ء  ب لدار  الك ئن 

 2 شقة   ( ط بق  الد1ن،  عز  تجزئة 

عل ر8 2 حي ع  ل، واملسجل ب لسجل 

رقم  تحت  البيض ء  ب لدار  التج ري 

.447898

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التج ري ب لدار البيض ء 

1وم    ((5) أآل جلسة عشر   اجل 

املوالي للنشر8 األولى والث نية.

النشر8 الث نية

33 مكرر

املحكلة التج رية ب لدار البيض ء

بيع أصل تج ري

ملف رقم : 1846 1

حس ب رقم : 267 2

فوت السيد آعفر ازه ر، الح مل 

.B24181  لبط قة التعريف الوطيية

مفت ح  محلد  السيد  لف ئد8 

التعريف  لبط قة  الح مل  البهلولي، 

الوطيية BE86897 ؛

بيع  التج ري  األصل  مجلوع 

واملسمى  ب لتقسيط  العق قير  موا  

ب عق قير ايس فن املتواآد8 ب لدار 

البيض ء 86  ش رع أب  شعيب الدك لي 

رقم  التج ري  ب لسجل  واملسجل 

.129756

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التج ري ب لدار البيض ء 

1وم    ((5) أآل جلسة عشر   اجل 

املوالي للنشر8 األولى والث نية.

النشر8 الث نية
عن رئيس كت بة الضبط

34 مكرر

املحكلة التج رية ب لدار البيض ء

عقد تقدمة

ملف رقم : 1848 1

حس ب رقم : 268 2

الح ملة   عي  ،  زهير8  السيد8 

 ،BE747888 رقم  الوطيية  للبط قة 

الطبيعي  للشخص  ملثلة  بصفته  

ب لدار  التج ري  ب لسجل  ومسجلة 

البيض ء تحت رقم 421158 وبصفته  
طور  في  لشركة  وحيد8  مسير8 

التكوين.

جص ئصه  ك لت لي :

تم تصريح على م  1لي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة  

 PHARMACIE AYA ANASI SARL

محدو 8  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ب  االآتل عي  مقره   واحد  بشريك 
ب ب أن �سي GH(( 2، مدجل 12 رقم 

تم  الدار البيض ء  أهل الغالم،   (66

املذكور8 أعاله  الشركة  في  مس هلة 

بجليع عي صر أصول وجصوم األصل 

وتصبح  الطبيعي  للشخص  التج ري 

الشركة م لكة للعي صر املس هم به  

من 1وم تسجيله  في السجل  ابتداء 

التج ري.

من  املستفيد8  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  أ1ض  

اإلنش ء  ت ريخ  من  ابتداء  االنتف ع 
النه ئي لهذه الشركة األصل التج ري 

الك ئن ب لدار البيض ء ب ب ب أن �سي 

أهل   (66 رقم  GH(( 2، مدجل 12 

واملسجل  البيض ء  الدار  الغالم، 

البيض ء  ب لدار  التج ري  ب لسجل 

تحت رقم 421158.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التج ري ب لدار البيض ء 

1وم    ((5) أآل جلسة عشر   اجل 

املوالي للنشر8 األولى والث نية.

النشر8 الث نية

35 مكرر

املحكلة التج رية ب لدار البيض ء

تفويت حق الكراء

ملف رقم : 1854 1

حس ب رقم : 452 2

فوت ورثة عبد الغ ني بن شقرون 

الس  8 :

نج ح بن شقرون، الح ملة لبط قة 

التعريف الوطيية B476661 ؛

أنوار بن شقرون، الح مل لبط قة 

التعريف الوطيية   B4216 ؛

هي ء بن شقرون، الح ملة لبط قة 

.BE627714 التعريف الوطيية

 CRISTAL AL MAJD لف ئد8 شركة

1 سين  السيد  طرف  من  امللثلة 

التعريف  لبط قة  الح مل  وافسو، 

.BB114488 الوطيية

حق الكراء الك ئن ب لدار البيض ء، 

 زنقة حل ن الفطواكي، قس رية البركة، 

 محل رقم )) واملخزن رقم 5) واملسجل 

ب لسجل التج ري رقم 191942.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكلة  الضبط  بلكتب 

مكتب السجل التج ري ب لدار البيض ء 

1وم    ((5) أآل جلسة عشر   اجل 

املوالي للنشر8 األولى والث نية.

النشر8 الث نية
عن رئيس كت بة الضبط

36 مكرر
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف مع لجة صعوب ت املق ولة

رقم : 18/171 2122/8
شركة الس ف املغرب

السجل التج ري 1 16 ب ملحكلة 
التج رية بأك  1ر

إشع ر
بلقت�سى الحكم رقم 217 الص  ر 
ملف  في   2122 بت ريخ  1  يسلبر 
صعوبة املق ولة رقم 18/171 2122/8 

قضت املحكلة التج رية بأك  1ر.
االستلرارية  مخطط  بفسخ 
املحصور لف ئد8 شركة الس ف املغرب 
الص  ر   21 رقم  الحكم  بلوآب 
امللف  في   2121 فبرا1ر   21 بت ريخ 
مسطر8  وتحويل  رقم  1/214 /11 
التسوية القض ئية إلى تصفية قض ئية.

را�سي  علر  السيد  على  ب إلبق ء 
ق ضي  ميتدب  والسيد ج لد العظيمي 

ن ئب  عيه.
سيد1ك   الحسين  1ي ر  والسيد 

للتصفية القض ئية.
ب عتب ر ت ريخ التوقف عن الدفع 
هو الت ريخ املحد  في الحكم الق �سي 

بفتح مسطر8 التسوية القض ئية.
ضم الص ئر إلى مص ريف املسطر8 

واعتب ره  امتي زية في االستخالص.
املعجل  ب ليف ذ  الحكم  بشلول 

بقو8 الق نون.
الدائيين  من  ف ملطلوب  وعليه، 
التصريح بد1ونهم للسيد1ك بعيوانه 
ب  الك ئن  الحسين،  :  1ي ر  امتي 
طريق أك  1ر،  ش رع الحسن الث ني، 
 6 الشقة   عل ر8 ظهير الط بق الث ني، 
ضلن  مراكش  الحسني،  الحي  و7 
ق ئلة تتضلن املب لغ املطلوبة مرفقة 
شهرين  أآل  وذلك  اجل  ب لوث ئق 
من ت ريخ نشر هذا اإلشع ر ب لجريد8 
 ،7(9  ،584 لللوا   طبق   الرسلية 
721 و 721 من مدونة التج ر8 ويلد  
هذا األآل شهرين ب لنسبة للدائيين 

الق طيين ج رج املللكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

اإلمض ء : بوآلري الحسين

6

املحكلة التج رية بأك  1ر

مع لجة صعوب ت املق ولة

ملف صعوبة املق ولة

رقم : 89)/ 2 2122/8

APISUD شركة ابسيد

إشع ر
 2122-218 رقم  الحكم  بلقت�سى 

 2122 بت ريخ  1  يسلبر  الص  ر 

رقم  املق ولة  صعوبة  ملف  في 

املحكلة  قضت   2122/8 2 /189

التج رية بأك  1ر.

بقفل عللي ت التصفية القض ئية 

الك ئن   APISUD »أبسيد«  لشركة 

بلق سم  بدوار  االآتل عي  مقره  

واملقيد8  ب ه   أ1ت  اشتوكة  بيوكرى 

ب لسجل التج ري رقم 77  .

بتكليف السيد1ك الحسن إ حلي 

حس ب ت  شأن  في  تقرير  بإ1داع 

التصفية بكت بة ضبط هذه املحكلة 

هذا  ت ريخ  من  شهرين  أآل   اجل 

الحكم.

ب ليف ذ  الحكم  هذا  بشلول 

املعجل بقو8 الق نون.
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

اإلمض ء : بوآلري الحسين

7

املحكلة التج رية بأك  1ر

مع لجة صعوب ت املق ولة

ملف صعوبة املق ولة

رقم : )9)/ 2 2122/8

شركة سيرام اطلس

إشع ر
 2122-219 رقم  الحكم  بلقت�سى 

 2122 بت ريخ  1  يسلبر  الص  ر 

رقم  املق ولة  صعوبة  ملف  في 

املحكلة  قضت   2122/8 2 /191

التج رية بأك  1ر.

بقفل عللي ت التصفية القض ئية 

لشركة »سيرام أطلس« الك ئن مقره  

االآتل عي كلم 4 طريق انزك ن بوتسرا 

أك  1ر املقيد8 ب لسجل التج ري تحت 

رقم 719.

بتكليف السيد1ك الحسن إ حلي 
حس ب ت  شأن  في  تقرير  بإ1داع 
التصفية بكت بة ضبط هذه املحكلة 
هذا  ت ريخ  من  شهرين  أآل   اجل 

الحكم.
ب ليف ذ  الحكم  هذا  بشلول 

املعجل بقو8 الق نون.
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

اإلمض ء : بوآلري الحسين

8

املحكلة التج رية بأك  1ر
ملف صعوبة املق ولة

رقم : 11/147 2122/8
»شركة برج ب ريس«، الته مي املومن

إشع ر
 217 رقم  الحكم  بلقت�سى 
 2122 21  يسلبر  بت ريخ  الص  ر 
رقم  املق ولة  صعوبة  ملف  في 
املحكلة  قضت   2122/8 11/147

التج رية بأك  1ر.
لشركة  الفعلي  املسير  بتحليل 
مومن  الته مي  السيد  ب ريس«  »برج 
صحيفة  ب ب  في  الح صل  اليقص 
الق نونية  اإلعالن ت  نشر  له   مخول 
الجريد8  وفي  واإل ارية  والقض ئية 
الرسلية وبتعليقه على اللوحة املعد8 
أصول الشركة كلي  ومؤقت  في حدو  
14.196.747,21  رهم وبقي م  مبلغ 
كت بة الضبط بتسجيل ملخص من 
هذا الحكم ب لسجل التج ري املحلي 
والسجل التج ري املركزي فورا ونشر 
مستخرج من الحكم في هذا الغرض 
في املحكلة وبشلول الحكم ب ليف ذ 

املعجل.
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

اإلمض ء : بوآلري الحسين

9

املحكلة التج رية بأك  1ر
ملف مع لجة صعوبة املق ولة

رقم : 191/ 2 2122/8
شركة كالك�سي ف ن

إشع ر
بلقت�سى الحكم رقم 2122-216 
 2122 21  يسلبر  بت ريخ  الص  ر 
رقم  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 
املحكلة  قضت   2122/8 2 /191

التج رية بأك  1ر :

بقفل عللي ت التصفية القض ئية 

مقره   الك ئن  ف ن  كالك�سي  لشركة 

االآتل عي بتجزئة 668 الحي الصي عي 

ا1ت ملول.

بتكليف السيد1ك الحسن إ حلي 

حس ب ت  شأن  في  تقرير  بإ1داع 

التصفية بكت بة ضبط هذه املحكلة 

هذا  ت ريخ  من  شهرين  أآل   اجل 

الحكم.

ب ليف ذ  الحكم  هذا  بشلول 

املعجل بقو8 الق نون.
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

اإلمض ء : الحسين بوآلري

10

املحكلة التج رية بأك  1ر
مكتب السجل التج ري

تقد1م أصل تج ري كحصة في شركة

ملف رقم : 2122/42

حس ب رقم :  88 م

بلقت�سى عقد التقد1م والق نون 

بت ريخ  اإلمض ء  املصحح   األس �سي 

السيد8  قدمت   2122 نوفلبر   (6

الح ملة  بيضي بن،  الزهراء  ف طلة 

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

التج ري  األصل  آليع   J466595

البخ ري،  اإلم م  ش رع  ب  الك ئن 

حي بورك ن،   54 رقم  إق مة تفوكت، 

التج ري  ب لسجل  واملسجل  أك  1ر 

كحصة في شركة   761 2 تحت رقم 

بثلن  وذلك   STE ZDPHARMA

إآل لي قدره 2.511.111  رهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بلكتب  تسجل  التعرض ت 

املحكلة التج رية بأك  1ر  اجل أآل 

املوالية  1وم    ((5) عشر  الخلسة 

 84 للنشر8 الث نية طبق  لللوا   8، 

و114 من مدونة التج ر8.

النشر8 األولى
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

5 مكرر
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املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القض ئية

إشع ر بإ1داع ق ئلة الد1ون
شركة ألي  مو ا ش.م.م في شخص 

ملثله  الق نوني
ملف إآراءات 2122/17/5

بت ريخ  الص  ر  الحكم  بلقت�سى 

رقم  امللف  في   2122   م رس 

املحكلة  قضت   2122/8 19/7

مسطر8  بفتح  بطيجة  التج رية 

التصفية القض ئية لشركة ألي  مو ا 

ش.م.م.

إن الق �سي امليتدب يشعركم بأنه 

بكت بة  الد1ون  ق ئلة  إ1داع  تم  قد 

الضبط من طرف السيد1ك السيد 

إش ر8  رهن  لتكون  مسكين  الحسن 

الدائيين لالطالع عليه  وذلك تطبيق  

للل  8 2 7 و   7 من مدونة التج ر8.
عن رئيس كت بة الضبط

13

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم : 9 /2122

حس ب رقم : 2912

إشه ر عقد تفويت كراء 
 22 في  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 

بت ريخ  ومسجل   ،2117 أغسطس 

سعد  السيد  ب ع   2117 1وليو   (9

الوطيية  للبط قة  الح مل  حليش، 

رقم  ال 7775   لف ئد8 الس  8 :

الح مل  النش ط  مصطفى 

للبط قة الوطيية رقم  ال 45 691.

الح مل  الشقيفي  الصلد  عبد 

للبط قة الوطيية رقم  ال 995599.

للبط قة  الح مل  جي ري  زكري ء 

الوطيية رقم  ال 992218.

املحل  ملكية  األصل  مجلوع 

تجزئة   ،11 ب إلسل عيلية  الك ئن 

الديغو�سي سيدي سعيد مكي س.

واملسجل ب لسجل التج ري تحت 

بت ريخ  عليه  واملشطب   77 91 رقم 

ثلن بيع حق الكراء  فبرا1ر 2114.   7

411.111  رهم.

لذلك فإن آليع التعرض ت 1جب 
ب ملحكلة  الضبط  بكت بة  أن توضع 
التج رية بلكي س  اجل أآل جلسة 
اشه ر  ت ريخ  من  1وم    ((5) عشر 

العقد.
النشر8 األولى

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تج ري

ملف رقم : 1 2122/1
حس ب 5496

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بلراكش   2122 نوفلبر   ((
ورثة  ب ع   2122 نوفلبر  بت ريخ  2 
الخلفي لف ئد8 كل من السيد سعيد 
الكوف �سي الح مل لبط قة التعريف 
الوطيية  A29 99 والسيد مصطفى 
الكوف �سي الح مل لبط قة التعريف 
األصل  آليع   A4821 2 الوطيية 
الضومين  زنقة   (( الك ئن  التج ري 
املالح مراكش واملعد لخي طة األثواب 
بلراكش  التج ري  ب لسجل  واملقيد 
عي صره  بجليع    4816 رقم  تحت 
 511.111 بلبلغ  واملعيوية  امل  1ة 

 رهم.
أعاله  املذكور  الب ئع  فعلى  ائني 
قسم  إلى  بتعرض تهم  1تقدموا  أن 
التج رية  ب ملحكلة  التج ري  السجل 
بلراكش  اجل أآل 1بتدئ من ت ريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخ مس عشر من نشر اإلعالن الث ني.

النشر8 األولى
عن رئيس كت بة الضبط

15 مكرر

املحكلة التج رية بلراكش
تقد1م أصل تج ري حصة في شركة

ملف رقم : 2 2122/1
حس ب 5515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
ومسجل بلراكش   2122 أكتوبر   21
بت ريخ 21 أكتوبر 2122 قدم السيد 
السعدي موالي عبد العزيز الح مل

لف ئد8   E74525 الوطيية  للبط قة   

شركة تأميي ت السعدي عزيز آليع 
األصل التج ري  الك ئن ب 1-17 زنقة 

والغير  ط رق بن زي   آيليز مراكش، 

بجليع  التج ري  ب لسجل  املسجل 

بلبلغ  واملعيوية  امل  1ة  عي صره 

721.111  رهم.

أعاله  املذكور  الب ئع  فعلى  ائني 

قسم  إلى  بتعرض تهم  1تقدموا  أن 

التج رية  ب ملحكلة  التج ري  السجل 

بلراكش  اجل أآل 1بتدئ من ت ريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعالن الث ني.

النشر8 األولى
عن رئيس كت بة الضبط

16 مكرر

املحكلة التج رية بلراكش
بيع أصل تج ري

ملف رقم :   2122/1

حس ب 1 55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ومسجل بلراكش   2122 أكتوبر   27

ب ع السيد   2122 نوفلبر   (7 بت ريخ 

ط لبي أحلد الح مل لبط قة التعريف 

املسير8  الس كن   EE4921 الوطيية 
) رقم 476 مراكش، لف ئد8  حرف   

األصل  آليع  إف نت  أطلس  شركة 

ب  التج ري  املحل  الك ئن  التج ري 

تجزئة  األر�سي  الط بق   44 اليخلة 

 - مقهى  واملعد  مراكش.   II إكيد1ر 

سي ك.

واملسجل ب لسجل التج ري تحت 
رقم 2812 1 بجليع عي صره امل  1ة 

واملعيوية بلبلغ 211.111  رهل .

أعاله  املذكور  الب ئع  فعلى  ائني 

قسم  إلى  بتعرض تهم  1تقدموا  أن 

التج رية  ب ملحكلة  التج ري  السجل 

بلراكش  اجل أآل 1بتدئ من ت ريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعالن الث ني.

النشر8 األولى
عن رئيس كت بة الضبط

17 مكرر

املحكلة التج رية بلراكش
بيع أصل تج ري

ملف رقم : 4 2122/1
حس ب  554

حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
امحلدي،  عثل ن  األست ذ  بلكتب 
نوفلبر   14 بت ريخ  بلراكش،   موثق 
واملسجل   ،2122 و7  يسلبر 
 2122 12  يسلبر  بت ريخ  بلراكش 
الق سم،  أبو  محلد  السيد  ب ع 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 
بلراكش  وار  الس كن   ،C 82142
تسلط نت،   1/214 رقم  الهبيش ت 
الح مل  زوهير كالل،  السيد  لف ئد8 
 ،EE9792 لبط قة التعريف الوطيية
برا ي    تجزئة  بلراكش  الس كن 
التج ري  األصل  آليع    ،441 رقم 
الك ئن بلراكش عرصة ملع ش زنقة 
الفيدق البلدي رقم 147 رقم   عب ر8 
عن محل لبيع املشروب ت واألطعلة 
املك ن،  عين  في  املستهلكة  الصلبة 
تحت  التج ري  ب لسجل  واملسجل 
بجليع عي صره امل  1ة   8 754 رقم 

واملعيوية، بلبلغ 211.111  رهم.
أعاله  املذكور  الب ئع  فعلى  ائني 
قسم  إلى  بتعرض تهم  1تقدموا  أن 
التج رية  ب ملحكلة  التج ري  السجل 
بلراكش  اجل أآل 1بتدئ من ت ريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخ مس عشر من نشر اإلعالن الث ني.

النشر8 األولى
عن رئيس كت بة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
شركة عبد السالم الغواطي

نشر الحكم الق �سي ب ستبدال 
السيد1ك

يعلن السيد رئيس مصلحة كت بة 
بف س التج رية  ب ملحكلة   الضبط 

أنه :
صدر   2122 14  يسلبر  بت ريخ 
بف س  التج رية  املحكلة  عن  حكم 
رقم  امللف  في   2122/ 1 رقم  تحت 
ب ستبدال  ق�سى   2122/8 11/28
السيد ا ريس برني وتعيين السيد1ك 



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   920

عبد العزيز عبدون سيد1ك  للتصفية 
الغواطي شركة  حق  في   القض ئية 
عبد السالم للقي م بله مه مع تبليغ 
آليع  إلى  الحكم  هذا  من  نسخة 
السيد1ك  ذلك  في  بل   األطراف 
للسيد1ك  املأمورية  وتبليغ  الس بق 
مقتضي ت  وفق  به   للقي م  الجد1د 
مسطر8  بفتح  الق �سي  الحكم 

التصفية القض ئية.
عن رئيس كت بة الضبط

19

املحكمة التجارية بوجدة
ملف التصفية القض ئية رقم : 

18/8 1 /2122
إشع  ر بتلد1د مسطر8 التصفية 

القض ئية
بت ريخ  الص  ر  القرار   بلقت�سى 
21 1وليو 2122 تحت عد  2122/52 
 8 11/2121/ 7 عد   امللف  في 
بلحكلة اإلستئي ف التج رية بف س 
بوآد8  التج رية  ب ملحكلة  رقله 
محكلة  قضت   8 21/2119/146
بإلغ ء  بف س  التج رية  اإلستئي ف 
الحكم املستأنف، والحكم من آد1د 
القض ئية  التصفية  مسطر8  بفتح 
بصفته  محلد  لخلوفي  حق  في 
تأميي ت  لشركة  الق نوني  امللثل 
 SOCIETE ASSURANCE لخلوفي 
رقم    LAKHLOUFI SARL AU
سجله  التج ري ب ملحكلة اإلبتدائية 
ت ريخ  اعتب ر  مع   ، 965 ب لي ضور 
التوقف عن الدفع هو الت ريخ املحد  
اتج ه شركة  في حكم فتح املسطر8 

تأميي ت لخلوفي.
امليتدب  الق �سي  على  وب إلبق ء 
السيد آوا  أر وز والسيد1ك حسن 
ذات  فتح  بللف  املعييين  جلوفي 

املسطر8 في حق الشركة املذكور8.
الدائييين  من  ف ملطلوب  وعليه 
املعين  للسيد1ك  بد1ونهم  التصريح 
املب لغ  ضلن ق ئلة موقعة تتضلن 
املطلوبة مرفقة ب لوث ئق وذلك  اجل 
هذا  نشر  ت ريح  من  شهرين  أآل 

لللوا   الرسلية  ب لجريد8  اإلشع ر 

584، 9)7، 721 من مدونة التج ر8
رئيس مصلحة كت بة الضبط

20

املحكمة  االبتدائية بورزازات
بيع  آزئي الصل تج ري 

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
محرر  عقد  بلقت�سى  أنه  بورزازات 
ومسجل   ،2122 سبتلبر   28 بت ريخ 
 ،2122 أكتوبر  بت ريخ    بورزازات 
مرت جي  اله  ي  عبد  السيد  فوت 
االصل  راسم،  سعيد8  للسيد8 
ط حونة  الستغالل  املعد  التج ري 
لزيت الزيتون، والك ئن بدوار الروحة 
سكور8 بورزازات، واملسجل ب لسجل 
رقم  تحت  املحكلة  بهذه  التج ري 
عي صره  بجليع  وذلك   ،15416

امل  1ة واملعيوية.
وبي ء عليه فإن آليع التعرض ت 
تقدم لكت بة الضبط بهذه املحكلة 
1وم  املوالية للنشر8   (5  اجل أآل 

الث نية.
النشر8 األولى

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

 27 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالرباط
مصلحة كت بة الضبط
ملف تيفيذي عق ري
عد  : 2122/171

بيع  عق ر ب ملزا  العلني
حس ب رقم 82 2

عن  املقدم  كبير  حسن   : لف ئد8 
أجيه حفيظ كبير.

ضد : الحق الع م.
كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط 
علومية  سلسر8  أن  ب لرب ط، 
على  فبرا1ر  212   28 بت ريخ  ستقع 
الس عة الح  1ة عشر صب ح  بق عة 
البيوع ت رقم 5 بهذه املحكلة قصد 
بيع نصيب محجور املتلثل في نسبة 
252/62 من العق ر املحفظ الح مل 
للرسم العق ري عد  95944/ 1 وهو 
به  أر�سي  ط بق  من  فيال  عب ر8 عن 
حد1قة ومرآب وط بق علوي مس حته  
تقع برقم  متر مربع،  اإلآل لية     
الري ض  حي   P بلوك   21 قط ع   65

الرب ط.

وقد حد  ثلن انطالق البيع ب ملزا  

العلني في مبلغ 711.111  رهم، 1ؤ ى 

واآب  إض فة  %  مع  ح ال  الثلن 

جزيية الدولة ومص ريف التيفيذ.

تقد1م  أو  املعلوم ت  ولللزيد من 

بلكتب  االتص ل  1لكن  عروض 
التيفيذ املدني شعبة الحجز العق ري 

بهذه املحكلة.

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

 28

املحكمة االبتدائية بالصويرة
ملف رقم : 5 /2122

السجل التج ري : 65 1

حس ب رقم : 62  
إشه ر عقد بيع أصل تج ري 

إن رئيس كت بة الضبط ب ملحكلة  

أسفله   املوقع  ب لصوير8  االبتدائية 

1صرح  :

التوثيقي  العقد  بلقت�سى  أنه 

املحرر من طرف األست ذ نور الد1ن 

املؤرخ  ب لصوير8،  موثق  املكوري 

عيه  واملؤ ى   ،2122 نوفلبر   14 في 
نوفلبر   21 بت ريخ  التسجيل  رسوم 

 OR رقم   تحت  ب لصوير8   2122

RE : 2122- و    : 11451/2122

على ملحق  وبي ء   1112212-11164

5)  يسلبر  في  املحرر  العقد  هذا 

.2122

 PERLE D’EAU شركة  ب عت 

 64 ب لرقم  االآتل عي  الك ئن مقره  
واملسجلة  الصوير8،  الكويت،  زنقة 

ب ملحكلة  التج ري  ب لسجل 

الرقم  تحت  ب لصوير8  االبتدائية 

ملثليه   شخص  في   1 65 التحليلي 

الق نونيين كل من :

 ERNEST MAURICE السيد 

FUCHS، سويسري الجنسية، مز ا  

والح مل  فبرا1ر  194،  بت ريخ  2 

.N111776N لبط قة اإلق مة رقم

 GISELE FRANCOISE والسيد8 

 HELENE FUCHS PELLAUX

بت ريخ مز ا 8  الجنسية،   سويسرية 

لبط قة والح ملة   ،(957 أبريل   6  

اإلق مة N111777B آليع األصل    

التج ري بعي صره امل  1ة واملعيوية، 

الكويت،  زنقة   64 ب لرقم  الك ئن 

واملستغل ملل رسة نش ط  الصوير8، 

بيت الضي فة أو الري ض بثلن إآل لي 

قدره 2.651.111  رهم، وذلك لف ئد8 

الك ئن   PERLE D’ARGENT شركة 

زنقة   11 ب لرقم  االآتل عي  مقره  

في  واملسجلة  الصوير8،  القرويين، 

السجل التج ري ب ملحكلة االبتدائية 

ب لصوير8 تحت الرقم التحليلي 6471 

السيد  الق نوني  ملثله   شخص  في 

 DIDIER MICHEL CORNILLON

 21 بت ريخ  مز ا   الجنسية  فرن�سي 

والح مل لجواز السفر  1ونيو 1964، 

.22DE17861 رقم

وعليه فعلى  ائني الب ئع املذكور 

مكتب  إلى  بتعرض تهم  1تقدموا  أن 

السجل التج ري بهذه املحكلة  اجل 

أآل 1بتدئ من ت ريخ نشر هذا اإلعالن 

األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر 

من نشر اإلعالن الث ني.

النشر8 األولى
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

30 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
بيع أصل تج ري

رقم : 2122/24

حس ب جصو�سي رقم : 9 14 

حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

عبد  األست ذ  بلكتب  ب لقييطر8 

القييطر8  بهيئة  بي ني مح م  الواحد 

بت ريخ 24 نوفلبر 2122.

ب ع :

مغربي  البعي  ي  بوشتى  السيد 

.G172 76 الجنسية

:  1ور  األصل التج ري الك ئن ب 

 (9 الرقم  »ن«  حرف  زنقة  البلد1ة 

القييطر8، واملستغل للخي طة.

لدى  التج ري  ب لسجل  واملقيد 

ب لقييطر8 تحت  االبتدائية  املحكلة 

رقم 58 41.
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 2 1.111 ب  تقد1ره  تم  والذي 

 رهم.

لف ئد8 كل من :

الجنسية  مغربية  ميكة  جد1جة 

.G227949

فعلى  ائني الب ئعة املذكور8 أعاله 

أن 1تقدموا بتعرضهم لدى املحكلة 

أآل ب لقييطر8  اجل   االبتدائية 

النشر8  ت ريخ  من  ابتداء  1وم    (5

من مدونة   84 الث نية طبق  للفصل 

التج ر8.

النشر8 الث نية
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

كوثر الش وي

ميتدبة قض ئية من الدرآة الث نية

29 مكرر

املحكلة االبتدائية ب لقييطر8
تي زل عن نصف أصل تج ري

ملف رقم 2122/26

حس ب رقم 1567 

بلكتب  أبرم  عقد  بلقت�سى 

املوثقة  بحري  بوشرى  األست ذ8 

أغسطس 2122   9 ب لقييطر8 بت ريخ 

الح مل  األزهري  نبيل  السيد    ب ع 

رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 
 X 1752. نصفه في األصل التج ري 

بطريق  والك ئن  كلقهى  املستغل 

مهد1ة تجزئة الحدا 8 إق مة أوركيدي 

ب لسجل  واملقيد   القييطر8،   6-2

االبتدائية  املحكلة  لدى  التج ري 

ب لقييطر8 تحت رقم 2 781. والذي 

61.111  رهم لف ئد8  تم تقد1ره ب 

السيد 1وسف شفيق الح مل لبط قة 

.AD14119  التعريف الوطيية رقم

أعاله  املذكور  الب ئع  فعلى  ائني 

أن 1تقدموا بتعرضهم لدى املحكلة 

االبتدائية ب لقييطر8  اجل أآل  5) 

من ت ريخ النشر8 الث نية  1وم  ابتداء 

طبق  للفصل 84 من مدونة التج ر8.

النشر8 الث نية
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

كوثر الش وي

ميتدبة قض ئية من الدرآة الث نية

38 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقد1م أصل تج ري حصة في شركة

ملف رقم : 2122/26
حس ب رقم : 912 1

من طرف  رسمي  تقرير  بلقت�سى 
ش وي  ابراهيم  الحيسوبي  الخبير 
ف تح سبتلبر  بت ريخ  البيض ء  ب لدار 
شقرون  ابن  السيد  قدم   2122
الوطيية  للبط قة  الح مل  محلد، 
ب لسجل  واملسجل   ،B485415 رقم 
ببني  االبتدائية  ب ملحكلة  التج ري 
آليع   ،1 212 رقم  تحت  مالل، 
األصل التج ري الذي هو عب ر8 عن 
ب  والك ئن  ب ألشعة  ج صة  عي  8 
بني  مفت ح  حي   ،2 بلوك  مكرر   8
املدعو8  الشركة  في  كحصة  مالل 
 IMAG MED BENI MELLAL SARL
الق نوني،  ملثله   شخص  في   AU
ب ملحكلة  التج ري  ب لسجل  مقيد8 
االبتدائية ببني مالل تحت رقم 12887 
قوم  وقد  111.111  رهم  رأسل له  
مبلغ  في  املذكور  التج ري  األصل 

  .664.585  رهم.
أعاله  الحصة  مقدم  فعلى  ائني 
السجل  بلكتب  تعرض تهم  وضع 
التج ري ب ملحكلة االبتدائية ببني مالل 
عشر  جلسة  1تج وز  ال  أآل   اجل 

)5)) 1وم  املوالية للنشر8 الث نية.
النشر8 الث نية

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

19 مكرر

املحكلة االبتدائية ببني مالل
بيع أصل تج ري 

ملف رقم : 2122/27
حس ب رقم : 9 9 1

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
مسجل   2122 أغسطس   (6 بت ريخ 
ببني مالل بت ريخ ف تح سبتلبر 2122 
مغربي  ابوم لكي،  ح تم  السيد  ان 
التعريف  لبط قة  الح مل  راشد، 
الس كن   I661416 رقم  الوطيية 
ش رع محلد الخ مس تجزئة الرآ ء 
بني مالل مسجل  زنقة  1   5 الط بق 
املحكلة بهذه  التج ري  ب لسجل 

األصل  ب ع  قد   22274 رقم  تحت   
التج ري والك ئن 27 ش رع شوقي حي 
ميلونة بني مالل واملستعلل كلحل 
لف ئد8  ب لتقسيط،  املالبس  لبيع 
مغربي  بوسيف،  الغني  عبد  السيد 
راشد، الح مل لبط قة التعريف رقم 
الس كن ب م حد بومو�سى   I411598
وقد حد   سوق السبت أوال  اليلة، 
ثلن البيع في مبلغ قدره 11.111   رهم.
تقد1م  األجير  هذا  فعلى  ائني 
تعرض تهم إلى مكتب السجل التج ري 
ب ملحكلة االبتدائية ببني مالل  اجل 
 ((5) عشر  جلسة  1تعدى  ال  أآل 

1وم  املوالية للنشر8 الث نية.
النشر8 الث نية

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

20 مكرر

املحكلة االبتدائية ببني مالل
تقد1م  أصل تج ري حصة في شركة

ملف رقم : 2122/28
حس ب رقم :  95 1

من طرف  رسمي  تقرير  بلقت�سى 
ش وي  ابراهيم  الحيسوبي  الخبير 
أكتوبر  ف تح  بت ريخ  البيض ء  ب لدار 
بصير  السيد  ورثة  قدم   2122
الوطيية  للبط قة  الح مل  أحلد، 
ب لسجل  واملسجل   ،A41 81 رقم 
ببني  االبتدائية  ب ملحكلة  التج ري 
مالل تحت رقم 11788، آليع األصل 
التج ري الذي هو عب ر8 عن مق ولة 
ألشغ ل متعد 8 والك ئية بش رع ابن 
بني  الث ني،  الط بق   21 جلدون رقم 
املدعو8  الشركة  في  كحصة  مالل، 
في شخص ملثله    ،NAMSC SARL
التج ري  ب لسجل  مقيد8  الق نوني، 
ب ملحكلة االبتدائية ببني مالل تحت 
رقم 12951 رأسل له  111.111  رهم 
وقد قوم األصل التج ري املذكور في 

مبلغ 5.648,29 6.   رهم.
أعاله  الحصة  فعلى  ائني مقدم 
السجل  بلكتب  تعرض تهم  وضع 
ببني  االبتدائية  ب ملحكلة  التج ري 
1تج وز جلسة  أآل ال  مالل  اجل 

عشر 1وم  املوالية للنشر8 الث نية.
النشر8 الث نية

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

21 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح
إعالن عن تسيير حر ألصل تج ري

توثيقي  رسمي  عقد  بلقت�سى 

األست ذ  أم م  محرر  الحر  للتسيير 

بلد1ية  موثق  السخوني،  محلد 

نوفلبر   21 بت ريخ  الفقيه بن ص لح، 

نوفلبر   28 بت ريخ  ومسجل   2122

: سجل  2122، تحت املراآع الت لية 

 2122111615615125  : اإل1داع 

 5819/2122  : ب الستخالص  أمر   -

 : رقم  األ اء  تصريح   -

السيد  1كري   ،7119162181225

لبط قة  الح مل  الفرس ني،  حلز8 

  ،IB 8 46 رقم  الوطيية  التعريف 

حي  ص لح،  بن  ب لفقيه  الس كن 

 154 الرقم  اغييم،  زنقة  القواسم، 

ا1ت  محلد  السيد  لف ئد8  مكرر، 

التعريف  لبط قة  الح مل  بهي، 

الس كن   ،WA126 62 الوطيية رقم

رقم  اغييم،  زنقة  بيص لح،  ب لفقيه 

الذي  التج ري  األصل  آليع   ،(56

ب لفقيه  الك ئن  كلخبز8،  يستغل 

زنقة اغييم،  القواسم،  بن ص لح،  

ب لسجل  واملقيد  مكرر،   154 الرقم 

التج ري ب ملحكلة االبتدائية ب لفقيه 

بن ص لح تحت رقم 4 148 ملد8 (2) 

تبتدئ  سنتين في إط ر التسيير الحر، 

من ت ريخ ف تح  يسلبر 2122 وتنتهي 

في 1  نوفلبر 2124 وحد ت الوآيبة 

الشهرية للتسيير الحر لألصل التج ري 

في مبلغ 11.111  رهم.

األصل  م لك  فعلى  ائني 

التج ري الس لف الذكر أن 1تقدموا 

بتعرض تهم إلى قسم السجل التج ري 

ب ملحكلة املذكور8 أعاله  اجل أآل 

األول  ت ريخ نشر اإلعالن  1بتدئ من 

من  عشر  الخ مس  اليوم  في  وينتهي 

نشر اإلعالن الث ني.

النشر8 الث نية

22 مكرر
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املحكلة االبتدائية ب لفقيه 
بن ص لح

إعالن عن بيع أصل تج ري
مصحح  عرفي  عقد  بلقت�سى 
اإلمض ء بت ريخ ف تح أغسطس 2122 
 2122 أغسطس   29 بت ريخ  مسجل 
حليد  السيد  ب ع  التسجيل،  بإ ار8 
التعريف  لبط قة  الح مل  معوني، 
الوطيية رقم I19722،  الس كن بحي 
السبت،  سوق   262 رقم  السع  8 
للسيد 1ونس معوني، الح مل لبط قة 
  ،IB119121 رقم  الوطيية  التعريف 
 ،262 رقم  السع  8  بحي  والس كن 
في  املستغل  التج ري  األصل  ك مل 
الك ئن  السي قة،  لتعليم  مدرسة 
بب م  ار ولد زيدوح الفقيه بن ص لح، 
ب ملحكلة  التج ري  ب لسجل  واملقيد 
تحت  ص لح  بن  ب لفقيه  االبتدائية 
امل  1ة  بعي صره   1 228 رقم 
واملعيوية بثلن قدره 121.111  رهم.
أعاله  املذكور  الب ئع  فعلى  ائني 
قسم  إلى  بتعرض تهم  1تقدموا  أن 
السجل التج ري ب ملحكلة االبتدائية 
ب لفقيه بن ص لح  اجل أآل 1بتدئ 
من ت ريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
اليوم الخ مس عشر من نشر اإلعالن 

الث ني.
النشر8 الث نية

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تج ري

ملف رقم 2122/26
حس ب رقم 9894 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
 2 بت ريخ  ومسجل   2122 27 أكتوبر 
نوفلبر 2122 ب ع ورثة رشيد الكراب، 
لبط قة  الح مل  الكراب  سعد 
 BE81 68  رقم الوطيية  التعريف 
الح ملة  الراشدي  نزهة  السيد8  إلى 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 
BH451418 ملجلوع  األصل التج ري 
تحت  التج ري  ب لسجل  املسجل 
الشروط  حسب  وذلك   5198 رقم 
العقد. في  املذكور  والثلن  والكيفية 

تقبل  التعرض ت  فإن  وعليه 
االبتدائية  ب ملحكلة  الضبط  بكت بة 
من  1وم    (5 أآل  ب لجد1د8  اجل 

ت ريخ النشر8 الت لية.
النشر8 الث نية

املشرف على مصلحة السجل التج ري

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
مكتب السجل التج ري : 41/2122

بيع أصل تج ري
العيوان : سال، بط نة، زنقة زومي، 

رقم 68
مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
ب عت   ،2122 ف تح  يسلبر  بت ريخ 
السيد8 هيية آبيلو الجلري الس كية 
بسال بط نة، ش رع فلسطين، رقم 26، 
الوطيية  التعريف  لبط قة  والح ملة 
للسيد8 زينب الد1ب،   A 28 1 رقم 
الس كية ب الم رات العربية املتحد8، 
 بي ص.ب 41526،  والح ملة لبط قة 
.AE76147 رقم  الوطيية  التعريف 
الك ئن  التج ري،  األصل  مجلوع 
 ،68 رقم  زنقة زومي،  بط نة،  بسال، 
ب ملحكلة  التج ري  ب لسجل  واملقيد 
 ، 1472 االبتدائية بسال تحت رقم 

وذلك بثلن قدره 181.111  رهم.
لذلك فإن آليع التعرض ت 1جب 
ب ملحكلة  الضبط  بكت بة  أن توضع 
أآل جلسة  بسال  اجل  االبتدائية 
صدور  ت ريخ  من  1وم    ((5) عشر8 

النشر8 الث نية.
النشر8 الث نية

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

28 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بانزكان 
شعبة السجل التج ري
ملف عد  : 2122/11
حس ب عد  12187

تفويت  أصل تج ري
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
امليجز من طرف  2122 سبتلبر   22 

 ذ/س لم بورحيم موثق بأك  1ر.
هذه  ضبط  بكت بة  واملو ع 

املحكلة بت ريخ 28 سبتلبر 2122.

اكي ري  الحسين  السيد  فوت 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.J24118
الح مل  الش وي  الحسين  للسيد 
.JB58411 لبط قة التعريف الوطيية
الك ئن  التج ري  األصل  ك فة 
قيس رية  الخضراء  املسير8  بس حة 
ب لسجل  واملقيد  انزك ن،  القدس 
التج ري ب ملحكلة اإلبتدائية ب نزك ن 
عي صره  بجليع   ،2922 رقم  تحت 
بثلن إآل لي قدره  امل  1ة واملعيوية 

711111.11  رهم.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبي ء 
ذي  لكل  الضبط  كت بة  مصلحة 
مصلحة أن التعرض ت على التفويت 
هذه  ضبط  بكت بة  تو ع  املذكور 
5) 1وم   املحكلة  اجل أآل أقص ه 
للل  8  الث نية طبق   للنشر8  املوالية 

84 من مدونة التج ر8.
النشر8 األولى

إمض ء

رئيس مصلحة كت بة الضبط

21 مكرر

املحكلة اإلبتدائية ب نزك ن 
شعبة السجل التج ري

ملف عد  : 2122/11

حس ب عد  9 122

إشه ر تفويت  أصل تج ري
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
امليجز من طرف  2122 سبتلبر   26 
 ذ/سعيد ايششطون موثق بأك  1ر.

هذه  ضبط  بكت بة  واملو ع 
املحكلة بت ريخ   أكتوبر 2122.

سعيد8  ت زي  السيد8  فوتت 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.BE651578
أصيل  محلد  بوهوش  للسيد 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.AA5 146
صيدلية  التج ري  األصل  ك فة 
 ( بلوك    55 برقم  الك ئن  أكدال 
واملقيد  انزك ن،  ملول  ا1ت  أكدال 
ب ملحكلة  التج ري  ب لسجل 
 ،9296 اإلبتدائية ب نزك ن تحت رقم 
واملعيوية  امل  1ة  عي صره  بجليع 
 1211111.11 قدره  إآل لي  بثلن 

 رهم.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبي ء 
ذي  لكل  الضبط  كت بة  مصلحة 
مصلحة أن التعرض ت على التفويت 
هذه  ضبط  بكت بة  تو ع  املذكور 
5) 1وم   املحكلة  اجل أآل أقص ه 
للل  8  الث نية طبق   للنشر8  املوالية 

84 من مدونة التج ر8.
النشر8 األولى

إمض ء
رئيس مصلحة كت بة الضبط

22 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتطوان
مصلحة كت بة الضبط 
مكتب السجل التج ري

إعالن عن بيع نصف األصل 
التج ري

إن رئيس مصلحة كت بة الضبط 
ب ملحكلة اإلبتدئية بتطوان.

تطبيق  ملقتضي ت الفصل  8 من 
مدونة التج ر8 الق نون رقم 19-95.

عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه  يعلن 
علي  ذ/احسيسن  طرف  من  محرر 
بت ريخ  املؤرخ  بهيئة تطوان،  مح مي 
بسجل  واملسجل   ،2122 فبرا1ر   14
بتطوان،  والتيبر  التسجيل  مكتب 
بسجل اإل1داع رقم 8  4 وصل عد  
9) فبرا1ر 2122، ب ع  29229 بت ريخ 
الح مل  املغربي  فرجي عزيز،  السيد 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 
التج ري  األصل  نصف   ،P214679
الواقع بش رع محلد بيونة زنقة الربيع 
رقم ) تطوان، واملخصص كلصبية، 
ب ملحكلة  التج ري  ب لسجل  واملقيد 
اإلبتدائية بتطوان تحت رقم 58758.
عبد  ا1ت  السيد  لف ئد8  وذلك 
الح مل  املغربي  ابراهيم  املومن 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 

.P(6(5(7
بلصلحة  التعرض ت  وستقبل 
السجل التج ري ب ملحكلة اإلبتدائية 
1وم  من   (5 بتطوان وذلك إلى غ 1ة 

صدور اإلعالن الث ني.
النشر8 األولى

اإلمض ء
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

23 مكرر
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املحكلة اإلبتدائية بتطوان
مصلحة كت بة الضبط 

مكتب السجل التج ري

إعالن بتقد1م أصل تج ري

 حصة في شركة

إن رئيس مصلحة كت بة الضبط 

ب ملحكلة اإلبتدائية بتطوان.

الفصل  8   ملقتضي ت  تطبيق  

و114من مدونة التج ر8 الق نون رقم 

.19-95

محضر  بلقت�سى  أنه  يعلن 

ملؤسسة  اإلستثي ئي  الع م  الجلع 

 AHDANE EL OUMOUMA

 D’ENSEIGENEMENT PRIVE

أكتوبر   21 بت ريخ  املؤرخ   SARL

قررت السيد8 بنيحيى الزهر8   ،222

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

أصله   تقد1م   L127791 رقم 

امل  1ة  عي صره  بجليع  التج ري 

واملعيوية واملسجل ب لسجل التج ري 

تحت  بتطوان  اإلبتدائية  ب ملحكلة 

والك ئن   ،62141 التحليلي  الرقم 

تطوان،  الوليد  بن  ج لد  بش رع 

 281111.11 ب  قيلته  قدر  والذي 

للتعليم  مدرسة  واملخصص   رهم، 

شركة   في  كحصة  الخصو�سي 

 AHDANE EL OUMOUMA

 D’ENSEIGENEMENT PRIVE

التج ري  ب لسجل  واملسجل   ،SARL

تحت  بتطوان  اإلبتدائية  ب ملحكلة 

رقم 4417.

بلصلحة  التعرض ت  وستقبل 

السجل التج ري ب ملحكلة اإلبتدائية 

1وم  من   (5 بتطوان وذلك إلى غ 1ة 

صدور اإلعالن الث ني.

النشر8 األولى
اإلمض ء

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

24 مكرر

املحكمة  االبتدائية بتاوريرت
ملف عد  : 2122/11

حس ب :  51  إئتل ن ت

مستخرج عقد تفويت أصل تج ري 
أصل  لبيع  بلقت�سى عقد رسمي 
األست ذ  طرف  من  املحرر  تج ري 
سبتلبر   (9 بت ريخ  سدا ي  محلد 
بت ريخ بوآد8  مسجل   ،2122 
بلوآبه  والذي   2122 سبتلبر   21  

ب ع :
السيد لكح ل عبد الغ ني الح مل 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 
والس كن بدوار بني 1حي   ،FB81 16

بني كوالل ت وريرت.
الح مل  بلخوخ  آل ل  للسيد 
رقم  الوطيية  التعريف  لبط قة 
 (579 برقم  والس كن   FB51  4

زنقة تيدرار8 حي التقدم ت وريرت.
املعد  التج ري  األصل  آليع 

إلستغالل مقهى، والك ئن ب :
املغرب  ش رع  تق طع   269 رقم 
العربي وش رع بئر انزران الحي القد1م 

ت وريرت.
التج ري  ب لسجل  واملقيد 
 4951 ت وريرت تحت رقم  ب بتدائية 
إآل لي قدره  بثلن  وذلك  (تحليلي)، 

1.211.111  رهم.
التعرض ت  آليع  فإن  لذلك 
تعرض ام م كت بة الضبط ب ملحكلة 
أآل  بت وريرت  اجل  االبتدائية 
1وم    ((5) عشر8  جسلة  أقص ه 
النشر  صدور  ت ريخ  من  املوالية 
الث ني، تطبيق  للل  8 84 من مدونة 

التج رية.
النشر8 األولى

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

25 مكرر

املحكمة  االبتدائية بصفرو
قسم السجل التج ري

رقم : 2122/17
حس ب عد  : 845 1

بيع  أصل تج ري 
تلقته  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
حسني  جوالني  مريم  االست ذ8 
و6)   16 بت ريخ  بصفرو  املوثق 
في  بصفرو  مسجل   ،2122   يسلبر 

6)  يسلبر 2122.
آليل  نبيل  السيد  ب ع  بلوآبه 

.CB(75987 بط قته
 5 1 س عل ر8   ( سكي ه املسير8 

الشقة ))، مراكش.
 ،CB81941 عب    عزيز   : لس  8 
الس كن حي القلعة الصغير8 ا1لوزار 

كيدر صفرو.
 ،CD919 7 املهداوي  مريم 
الس كن حي القلعة الصغير8 ا1لوزار 

كيدر صفرو.
هش م عب   CB1859 4 الس كن 
كيدر  ا1لوزار  الصغير8  القلعة  حي 

صفرو.
هو  الذي  التج ري  األصل  ك فة 
للبيع  ومكتبة  مصبية  عن  عب ر8 
ب لتقسيط الك ئية إ1لوزار كيدر رقم 
) حي اللة عربية طريق صفرو واملقيد 
العد 1ن  تحت  التج ري  ب لسجل 
9466 بثلن إآل لي 211.111  رهم، 
عليه   امليصوص  الشروط  حسب 

بعقد البيع.
بكت بة  التعرض ت  تقبل  بحيث 
الضبط ب ملحكلة االبتدائية بصفرو 
5) 1وم  ابتداء   اجل أآل ال 1تعدى 
من ت ريخ النشر8 الث نية طبق  للفصل 

84 من الق نون التج ري وم 1ليه.
النشر8 األولى

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

26 مكرر

محكمة  االستئناف بتازة
آي ئي استئي في  رقم  : 2121/2615/15
ملف ابتدائي رقم :  11/ 2121/261

ملخص القرار بعد 
اآراء املسطر8 الغي بية

االسم الع ئلي : و غيري.
االسم الشخ�سي : ابراهيم.

ابن : سعيد بن محلد   وأمه : كنز8 
بنت عبد هللا.

املولو   بت ريخ : 1999/17/15.
الس كن : تع ونية االحس ن طريق 

الحسيلة رقم )7 ت ز8..
م رس    1  : بت ريخ  عليه  حكم 

.2122

الق �سي  املستأنف  القرار  بت 1يد 

بسية واحد8 حبس  موقوف التيفيذ 

وتحليل وليه الق نوني الص ئر مجبرا 

في اال نى.

بظرف  املقرونة  السرقة   : الآل 

التعد .
ملثل اليي بة الع مة

ك تب الضبط

31

محكلة  االستئي ف بت ز8
آي ئي استئي في  رقم  :  2122/2615/1

ملف ابتدائي رقم :   2/ 2121/261

ملخص القرار بعد 
اآراء املسطر8 الغي بية

االسم الع ئلي : الجبلي.
االسم الشخ�سي : ر�سى.

ابن : لحسن بن محلد. 

 وأمه : ح  8 بنت محلد.

املولو   بت ريخ : 2115.

:  وار العيصر ت 1ي ست  الس كن 

اقليم ت ز8.

أبريل    21  : بت ريخ  عليه  حكم 

.2122

الق �سي  املست نف  القرار  بت 1يد 

موقوف  حسب     (2) اثنتين  بسنتين 

الص ئر  الحد  وتحليل  التيفيد 

في  مجبرا  الق نوني  وليه  بواسطة 

اال نى.

1قل  ق صر  عرض  هتك   : الآل 

سيه عن 8 سية ب لعيف.
ملثل اليي بة الع مة

ك تب الضبط

32

محكلة  االستئي ف بت ز8
آي ئي استئي في  رقم  : 2122/2615/11

ملف ابتدائي رقم : 7 /2115

ملخص القرار بعد 
اآراء املسطر8 الغي بية

االسم الع ئلي : الهر ي.

االسم الشخ�سي : املصطفى.

ابن : محلد بن علي. 

 وأمه : ف طلة بنت لحسن.

املولو   بت ريخ : 1994.
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الس كن :   وار بني سلينت بركين.

حكم عليه بت ريخ : )) م ي 2122.

الق �سي  املستأنف  القرار  بت 1يد 

وتحليله  ن فذا  حبس   واحد8  بسية 

الص ئر بواسطة وليه الق نوني مجبرا 

في اال نى.

تتعلق  أوراق  إتالف   : الآل 

السرقة  وآيحتي  الع مة  ب لسلطة 

والعيف.

ملثل اليي بة الع مة

ك تب الضبط

33

محكلة  االستئي ف بت ز8

آي ئي استئي في  رقم  : 2122/2615/4

ملف ابتدائي رقم : 14/ 2121/261

ملخص القرار بعد 

اآراء املسطر8 الغي بية

االسم الع ئلي : السبع.

االسم الشخ�سي : سعيد.

ابن : عبد السالم بن علي. 

 وأمه : حي ن بنت اعلر.

املولو   بت ريخ :2115/16/22.

املدنية  ب ب الشريعة    : الس كن 

العتيقة ت ز8.

حكم عليه بت ريخ : 8) م ي 2122.
الق �سي  املستأنف  القرار  بت 1يد 
بسية واحد8 حبس   موقوف التيفيذ.
متحصل  أشي ء  اجف ء   : الآل 
عليه  من آي 1ة وآيحة عدم التبليغ.

ملثل اليي بة الع مة
ك تب الضبط

34

محكلة  االستئي ف بت ز8
آي ئي استئي في  رقم  : 2122/2615/4
ملف ابتدائي رقم : 14/ 2121/261

ملخص القرار بعد 
اآراء املسطر8 الغي بية

االسم الع ئلي : الحي ني.
االسم الشخ�سي :  نصير.

ابن  : علر بن محلد. 

 وأمه : ف طلة بنت احلد.

املولو   بت ريخ : 26 سبتلبر 2114.

الس كن :  الحي الحسني مجلوعة 

  رقم 68 ت ز8.

حكم عليه بت ريخ : 8) م ي 2122.

الق �سي  املست نف  القرار  بت 1يد 

موقوف  ن فذا  حبس   واحد8  بسية 

التيفيذ.

بظرف  املقرنة  السرقة   : الآل 

الليل.
ملثل اليي بة الع مة        

ك تب الضبط

35
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 
21  يسلبر  بت ريخ   2122/61 4
العق ر  على  سيجرى  الذي   2122
املك  1د  الساللية  للجل عة  املللوك 
عد   إ1ج ر  عقد  ذي  يعيش  أوال  
2122/ 41 ملف عد  16269 بت ريخ 
22 اغسط 2122 املتواآد ب لجل عة 
اإل ارية  امللحقة  القييطر8،  الترابية 
12،  ائر8 العص م، إقليم القييطر8، 
إلى  1ي 1ر  212   9 ت ريخ  من  ابتداء 
بحث علني في  1ي 1ر  212   (9 غ 1ة 
شأن مشروع الترجيص بإنج ز ثقب 
سقي  أآل  من  ميه،  امل ء  وآلب 
لف ئد8  هكت را   2 مس حته   حد1قة 
الح مل لبط قة  السيد علي وحلز8، 

.DA(7(85 التعريف الوطيية
36

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 
21  يسلبر  بت ريخ   2122/6126
العق ر  على  سيجرى  الذي   2122
 174 البقعة   2 الخير شطر  املسمى 
 71/6687 ذي الرسم العق ري عد  
سيدي  الترابية  ب لجل عة  املتواآد 
سليل ن، امللحقة اإل ارية 5، ب شوية 
سيدي  إقليم  سليل ن،  سيدي 
1ي 1ر   9 ت ريخ  من  ابتداء  سليل ن، 
 212 إلى غ 1ة 9) 1ي 1ر  212 بحث 
الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 
غسل السي رات لف ئد8 السيد حليد 
التعريف  لبط قة  الح مل  بيلحسن، 

.GA781 7 الوطيية
37

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

21  يسلبر  بت ريخ   2122/6129

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   78 انزران  بئر  املسمى 

الك ئن    1/21941 عد   العق ري 

الكبير8  املدعو  املحل  املختر  بقبيلة 

املتواآد   7 ميطقة ضم األرا�سي ب 

قي  8  الرميالت،  الترابية  ب لجل عة 

سيدي  إقليم  بهت،  مخت ر،  ائر8 

ق سم، ابتداء من ت ريخ 9 1ي 1ر  212 

بحث علني  1ي 1ر  212   (9 إلى غ 1ة 

بإنج ز  الترجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل سقي 

مس حة 1.6675 هكت ر لف ئد8 السيد 

املصطفى السفي ج، الح مل لبط قة 

.GN  161 التعريف الوطيية

38

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

21  يسلبر  بت ريخ   2122/6127

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى ري ن ذي الرسم العق ري عد  

الزويهرات  بدوار  الك ئن    1/ 1922

املتواآد ب لجل عة الترابية توغيلت، 

قي  8 الخييش ت،  ائر8 ورغة، إقليم 

 9 ت ريخ  من  ابتداء  ق سم،  سيدي 

1ي 1ر  212 إلى غ 1ة 9) 1ي 1ر  212 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 

غسل السي رات لف ئد8 السيد مرا  

التعريف  لبط قة  الح مل  عبدلي، 

.GN12 181 الوطيية

39

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

21  يسلبر  بت ريخ   2122/61 2

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي  ا  ع مر  طوابع  املسمى 

الك ئن   R/168 4 عد   العق ري 

أوال   محد8  1حيى  أوال   بقبيلة 

ملوك  وار أوال  بن حدا  املتواآد 

ب لجل عة الترابية  ار بلع مري، قي  8 

 ار بلع مري،  ائر8 سيدي سليل ن، 

من  ابتداء  سليل ن،  سيدي  إقليم 

ت ريخ 9 1ي 1ر  212 إلى غ 1ة 9) 1ي 1ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  وآلب  ثقب  بإنج ز  الترجيص 

ميه، من أآل سقي مس حة 1.9728 

اعبيد،  محلد  السيد  لف ئد8  هكت ر 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.GA5 214

40

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

نوفلبر    1 بت ريخ   2122/5947

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122
العق ري  الرسم  ذي   8 املسمى  مل ر 

ب لجل عة  املتواآد   K/271   عد

إقليم  ب شوية توالل،  الترابية توالل، 

مكي س، ابتداء من ت ريخ 9)  يسلبر 

 2122 28  يسلبر  غ 1ة  إلى   2122

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 

سقي مس حة 4.6568 هكت ر لف ئد8 

شركة FRIENDEN - AGRI SARL في 

شخص ملثله  الق نوني.

41

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6111

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى فدان الغ زي ذي عقد شراء 

صحيفة   4   244 بعد   ضلن 

سيدي  الترابية  ب لجل عة  املتواآد 

إقليم  الخليس ت،  الغيدور،  ائر8 

الخليس ت، ابتداء من ت ريخ   1ي 1ر 

 212 إلى غ 1ة 12 1ي 1ر  212 بحث 

الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أآل  ميه،  بإنج ز بئر وآلب امل ء 

لف ئد8  هكت ر   2.51 مس حة  سقي 

الح مل  الع طي،  عبد  لحلو  السيد 

.D45966 لبط قة التعريف الوطيية

42

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6116

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

عقد  ذي  الرويض ت  فدان  املسمى 

صحيفة    8 بعد   ضلن  شراء 

الترابية  ب لجل عة  املتواآد    8

إقليم  تيفلت،  الطلبة،  ائر8  مق م 

الخليس ت، ابتداء من ت ريخ   1ي 1ر 

 212 إلى غ 1ة 12 1ي 1ر  212 بحث 

الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أآل  ميه،  بإنج ز بئر وآلب امل ء 

سقي مس حة ) هكت ر لف ئد8 السيد 

لبط قة  الح مل  عبد هللا،  بيللقدم 

.A192615 التعريف الوطيية

43

 III. - إعالنات إدارية



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212)الجريدة الرسمية   926

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6111

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

بيع  عقد  ذي  علي  موالي  املسمى 

املتواآد   2111 1ي 1ر   5 حرر بت ريخ 

عبد  سيدي  الترابية  ب لجل عة 

إقليم  تيفلت،  الرزاق،  ائر8 

الخليس ت، ابتداء من ت ريخ   1ي 1ر 

 212 إلى غ 1ة 12 1ي 1ر  212 بحث 

علني في شأن مشروع الترجيص بإنج ز 

من أآل سقي  ميه،  بئر وآلب امل ء 

السيد  لف ئد8  هكت رات   2 مس حة 

عبد الواحد امشعر، الح مل لبط قة 

.XA48994 التعريف الوطيية

44

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6119

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي  العتروس  ظهر  املسمى 

املتواآد   8(/(5679 عد   العق ري 

الجوهر8،  عين  الترابية  ب لجل عة 

الخليس ت،  إقليم  تيفلت،   ائر8 

إلى  1ي 1ر  212  ت ريخ    من  ابتداء 

علني  بحث  1ي 1ر  212   12 غ 1ة 

بإنج ز  الترجيص  مشروع  شأن  في 

من أآل سقي  ميه،  بئر وآلب امل ء 

السيد  لف ئد8  هكت ر   2.51 مس حة 

لبط قة  الح مل  محلد،  القوط 

.XA22247 التعريف الوطيية

45

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/59 1

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى فتيحة ) ذي الرسم العق ري 

ب لجل عة  املتواآد   R/47 2   عد

الترابية عين الجوهر8،  ائر8 تيفلت، 

إقليم الخليس ت، ابتداء من ت ريخ 2 

1ي 1ر  212 إلى غ 1ة )) 1ي 1ر  212 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

من  ميه،  امل ء  وآلب  ثقب  بإنج ز 

لف ئد8  هكت ر   5 أآل سقي مس حة 

السيد الساللي زينب، الح مل لبط قة 

.XA11  72 التعريف الوطيية

46

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6114

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

ذي  أ   1/49  - علي  موالي  املسمى 

 16/7 741 عد   العق ري  الرسم 

ا1ت  الترابية  ب لجل عة  املتواآد 

إقليم  الخليس ت،  ميلون،  ائر8 

الخليس ت، ابتداء من ت ريخ   1ي 1ر 

 212 إلى غ 1ة 12 1ي 1ر  212 بحث 

الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 

سقي مس حة 2 هكت ر لف ئد8 السيد 

الح مل لبط قة  ج لقي عبد الكريم، 

.C956982 التعريف الوطيية

47

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/6111

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   N(( املستقبل  املسمى 

املتواآد   1691 /81 عد   العق ري 

الجوهر8،  عين  الترابية  ب لجل عة 

الخليس ت،  إقليم  تيفلت،   ائر8 

إلى  1ي 1ر  212   2 ت ريخ  من  ابتداء 

بحث علني في  1ي 1ر  212   (( غ 1ة 

شأن مشروع الترجيص بإنج ز ثقب 

سقي  أآل  من  ميه،  امل ء  وآلب 

مس حة 1.1184 هكت ر لف ئد8 السيد 

لبط قة  الح مل  محلد،  قشق ش 

.XA88416 التعريف الوطيية

48

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5998

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى تيرمشين ذي الرسم العق ري 

عد  16/64266 املتواآد ب لجل عة 

الترابية سيدي عالل املصدر،  ائر8 

الخليس ت،  إقليم  الخليس ت، 

إلى  1ي 1ر  212   2 ت ريخ  من  ابتداء 

علني  بحث  1ي 1ر  212   (( غ 1ة 

بإنج ز  الترجيص  مشروع  شأن  في 

من أآل سقي  ميه،  بئر وآلب امل ء 

السيد  لف ئد8  هكت ر   (.77 مس حة 

لبط قة  الح مل  نبيل،  روم ني 

.X65154 التعريف الوطيية

49

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5997

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

ذي مطلب   ( املسمى فدان بلهواري 

موضوع   16/46156 التحفيظ عد  

 42 ص   26 بعد   ض  شراء  عقد 

سيدي  الترابية  ب لجل عة  املتواآد 

إقليم  الخليس ت،  الغيدور،  ائر8 

 2 ت ريخ  من  ابتداء  الخليس ت، 

1ي 1ر   (( غ 1ة  إلى  1ي 1ر  212 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

الترجيص بإنج ز بئر وآلب امل ء ميه، 

وإرواء  املنزلي  االستعل ل  أآل  من 

هكت ر   ( مس حة  وسقي  امل شية 

اعرور،  جد1جة  السيد8  لف ئد8 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.X296 82

50

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5996

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

العق ري  الرسم  ذي  تيشك   املسمى 

ب لجل عة  املتواآد   81/6227 عد  

الترابية مق م الطلبة،  ائر8 تيفلت، 

إقليم الخليس ت، ابتداء من ت ريخ 2 

1ي 1ر  212 إلى غ 1ة )) 1ي 1ر  212 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 

لف ئد8  هكت ر   1.21 مس حة  سقي 

الح مل  املفضل،  الفهمي  السيد 

.C718   لبط قة التعريف الوطيية

51
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5995

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي  الخير  مفت ح  املسمى 

املتواآد   16/4151 عد   العق ري 

الجوهر8،  عين  الترابية  ب لجل عة 

الخليس ت،  إقليم  تيفلت،   ائر8 

إلى  1ي 1ر  212   2 ت ريخ  من  ابتداء 

علني  بحث  1ي 1ر  212   (( غ 1ة 

بإنج ز  الترجيص  مشروع  شأن  في 

من أآل سقي  ميه،  بئر وآلب امل ء 

هكت ر لف ئد8 السيد8  مس حة  1.1 

لبط قة  الح ملة  زينب،  السال�سي 

.XA11  72 التعريف الوطيية

52

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5994

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

مطلب  ذي  لو ي  فدان  املسمى 

التحفيظ عد  497 16/1 املتواآد 

الجوهر8،  عين  الترابية  ب لجل عة 

الخليس ت،  إقليم  تيفلت،   ائر8 

إلى  1ي 1ر  212   2 ت ريخ  من  ابتداء 

بحث علني في  1ي 1ر  212   (( غ 1ة 

شأن مشروع الترجيص بإنج ز ثقب 

من سقي مس حة  ميه،  امل ء  وآلب 

بن  السيد  لف ئد8  هكت ر    .1194

لبط قة  الح مل  محلد،  مهدي 

.X811156 التعريف الوطيية

53

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5992

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

شراء  عقد  ذي  حلز8  املسمى 

  82 صحيفة    72 بعد   ضلن 

سيدي  الترابية  ب لجل عة  املتواآد 

إقليم  تيفلت،  الرزاق،  ائر8  عبد 

الخليس ت، ابتداء من ت ريخ 2 1ي 1ر 

 212 إلى غ 1ة )) 1ي 1ر  212 بحث 

علني في شأن مشروع الترجيص بإنج ز 

من أآل سقي  ميه،  بئر وآلب امل ء 

مس حة  7 1.1 هكت ر لف ئد8 السيد 

لبط قة  الح مل  مصطفى،  الهره ر 

.A567992 التعريف الوطيية

54

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5991

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

عقد  ذي  ايشو  ولد  سهب  املسمى 

صحيفة    46 بعد   ضلن  شراء 

الترابية  ب لجل عة  املتواآد   4 6

إقليم  تيفلت،  الجوهر8،  ائر8  عين 

الخليس ت، ابتداء من ت ريخ 2 1ي 1ر 

 212 إلى غ 1ة )) 1ي 1ر  212 بحث 

الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 

لف ئد8  هكت ر   1.81 مس حة  سقي 

الح مل  لحسن،  وجلش  السيد 

.E 6124 لبط قة التعريف الوطيية

55

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5991

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي  البركة  - 2  املسمى 

املتواآد   81/19616 عد   العق ري 

الجوهر8،  عين  الترابية  ب لجل عة 

الخليس ت،  إقليم  تيفلت،   ائر8 

إلى  1ي 1ر  212   2 ت ريخ  من  ابتداء 

بحث علني في  1ي 1ر  212   (( غ 1ة 

شأن مشروع الترجيص بإنج ز ثقب 

سقي  أآل  من  ميه،  امل ء  وآلب 

السيد  لف ئد8  هكت ر   1.51 مس حة 

نسيم بلكبير والسيد8 زوليخة لعربي، 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملين 

.AE1 6411 و AB27412 

56

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5988

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   1-C املسير8  املسمى 

املتواآد   81/14972 عد   العق ري 

الجوهر8،  عين  الترابية  ب لجل عة 

الخليس ت،  إقليم  تيفلت،   ائر8 

إلى  1ي 1ر  212   2 ت ريخ  من  ابتداء 

علني  بحث  1ي 1ر  212   (( غ 1ة 

بإنج ز  الترجيص  مشروع  شأن  في 

أآل  من  ميه،  امل ء  وآلب  ثقب 

لف ئد8  هكت ر   1.81 مس حة  سقي 

السيد بي ض ميلو ، الح مل لبط قة 

.XA88149 التعريف الوطيية

57

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

14  يسلبر  بت ريخ   2122/5986

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

مب  لة  ذي  عيي س  فدان  املسمى 

95 ص 6 1 موضوع إراثة  ض بعد  

وملكية    84 ص    42 بعد   ض 

املتواآد   4 4 ص   544 بعد   ض 

ب لجل عة الترابية ا1ت ميلون،  ائر8 

الخليس ت،  إقليم  الخليس ت، 

إلى  1ي 1ر  212   2 ت ريخ  من  ابتداء 

علني  بحث  1ي 1ر  212   (( غ 1ة 

بإنج ز  الترجيص  مشروع  شأن  في 

من أآل سقي  ميه،  بئر وآلب امل ء 

السيد  لف ئد8  هكت ر   2 مس حة 

لبط قة  الح مل  الغربي،  حل موش 

.X6 44 التعريف الوطيية

58

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5 2122/59 بت ريخ 9  يسلبر 2122 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

فدان الرويض ت ذي نظير قسلة ض 

شراء  موضوع   4 7 ص     2 بعد  

نظير ض بعد  112 ص 129 املتواآد 

الطلبة،  مق م  الترابية  ب لجل عة 

الخليس ت،  إقليم  تيفلت،   ائر8 

 2122 27  يسلبر  ت ريخ  من  ابتداء 

علني  بحث  1ي 1ر  212   5 غ 1ة  إلى 

في شأن مشروع الترجيص بإنج ز بئر 

وآلب امل ء ميه، من أآل االستعل ل 

املنزلي وسقي مس حة 1.8121 هكت ر 

1 سين،  الصغير  بن  السيد  لف ئد8 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.A 41799

59
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6115

القطعة  على  سيجرى  الذي   2122

الدار  عرسة  املسل 8  الفالحية 

والك ئية بلزارع  وار بني ربيعة ذات 

 2122 سبتلبر   14 بت ريخ  بيع  عقد 

املتواآد8 ب لجل عة الترابية ازغير8، 

إقليم  الوحد8،  تروال،  ائر8  قي  8 

وزان، ابتداء من ت ريخ 5 1ي 1ر  212 

بحث علني  1ي 1ر  212   (5 إلى غ 1ة 

بإنج ز  الترجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل سقي 

السيد  لف ئد8  هكت ر   1.17 مس حة 

الزيتي عبد اللطيف، الح مل لبط قة 

.GM2 9216 التعريف الوطيية

60

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/611 

القطعة  على  سيجرى  الذي   2122

الزراعي  اإلصالح  بتع ونية   7 رقم 

املكتب  شه  8  ذات  الراشد1ة 

للغرب  الفالحي  لالستثل ر  الجهوي 

 2122 سبتلبر   29 بت ريخ   664 رقم 

املتواآد8 ب لجل عة الترابية املكرن، 

قي  8 املكرن،  ائر8 بيليصور، إقليم 

1ي 1ر   5 ت ريخ  من  ابتداء  القييطر8، 

 212 إلى غ 1ة 5) 1ي 1ر  212 بحث 

الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 

سقي مس حة 11.6117 هكت ر لف ئد8 

معه ،  ومن  البق لي  ع ئشة  السيد8 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.G2414 8

61

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6112

القطعة  على  سيجرى  الذي   2122

ب ذم م  أرض  املسل 8  األرضية 

بعد   19  ضلن  شراء  عقد  ذات 

صحيفة  25 كي ش األمالك رقم 68 

املتواآد8   2122 فبرا1ر   (5 بت ريخ 

قي  8  ب لجل عة الترابية مقريص ت، 

إقليم  مقريص ت،  ائر8 مقريص ت، 

وزان، ابتداء من ت ريخ 5 1ي 1ر  212 

بحث علني  1ي 1ر  212   (5 إلى غ 1ة 

في شأن مشروع الترجيص بإنج ز بئر 

وآلب امل ء ميه، من أآل االستعل ل 

ام لو،  عزيز8  السيد8  لف ئد8  املنزلي 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.T61561

62

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6111

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

العق ري  الرسم  ذي  املرآة  املسمى 

عد  12554/ 1 الك ئية بقبيلة اوال  

الترابية  ب لجل عة  املتواآد  امحلد 

احسين،  أوال   قي  8  احسين،  أوال  

إقليم سيدي   ائر8 سيدي سليل ن، 

1ي 1ر   5 ت ريخ  من  ابتداء  سليل ن، 

 212 إلى غ 1ة 5) 1ي 1ر  212 بحث 

علني في شأن مشروع الترجيص بإنج ز 

ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل سقي 

مس حة 1.4111 هكت ر لف ئد8 السيد 

لبط قة  الح مل  بوطربوش،  سعيد 

.GA45817 التعريف الوطيية

63

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/5999

القطعة  على  سيجرى  الذي   2122

ب لسالته  الهيشر8  املسل 8  األرضية 

شه  8  ذات  احس سن  بلزارع  وار 

إ ارية عد    بت ريخ 8 نوفلبر 2122 

الترابية سيدي  ب لجل عة  املتواآد8 
وزان،  إقليم  وزان،  رشوان،  ائر8 

إلى  1ي 1ر  212   5 ت ريخ  من  ابتداء 

علني  بحث  1ي 1ر  212   (5 غ 1ة 

بإنج ز  الترجيص  مشروع  شأن  في 
زي  8 في علق ثقب من 21 متر إلى 51 

وآلب امل ء ميه، من أآل االستعل ل 

السيد  لف ئد8  امل شية  وإرواء  املنزلي 

لبط قة  الح مل  ارفيق،  االاله  عبد 

.GM 22481 التعريف الوطيية

64

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

6)  يسلبر  بت ريخ   2122/6121

الذي سيجرى على القطعتين   2122

سيدي  فدان  املسلتين  األرضيتين 

الحرات والزن   الك ئيين بلزارع  وار 

 12 بت ريخ  اللب ط ذات عقدي شراء 

 2118 نوفلبر   14 و   2117  يسلبر 

املتواآد1ن ب لجل عة الترابية سيدي 

اعلر  سيد  قي  8  الح �سي،  اعلر 

إقليم  الغرب،  الح �سي،  ائر8 تالل 

 6 ت ريخ  من  ابتداء  ق سم،  سيدي 

1ي 1ر  212 إلى غ 1ة 6) 1ي 1ر  212 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 

لف ئد8  هكت ر   1.45 مس حة  سقي 

السيد  ومي محلد، الح مل لبط قة 

.GB6485 التعريف الوطيية

65

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 
6)  يسلبر  بت ريخ   2122/6118
القطعة  على  سيجرى  الذي   2122
األرضية من توزيع املغفور له محلد 
الخ مس طيب هللا تراه الت بعة لللركز 
الك ئية بلزارع القراط   247 الفالحي 
 (9 بت ريخ   491 إ ارية  شه  8  ذات 
ب لجل عة  املتواآد8   2121 نوفلبر 
قي  8  ار  العسلوجي،  الترابية  ار 
العسلوجي،  ائر8 بهت، إقليم سيدي 
1ي 1ر   6 ت ريخ  من  ابتداء  ق سم، 
 212 إلى غ 1ة 6) 1ي 1ر  212 بحث 
الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه من أآل 
لف ئد8  هكت رات   11 مس حة  سقي 
الق  ري،  الت همي  محسن  السيد 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.A582811
66

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 
5)  يسلبر  بت ريخ   2122/611 
العق ر  على  سيجرى  الذي   2122
الرسم  ذي  الخريز  مرس  املسمى 
الك ئية   R/1488   عد العق ري 
بقبيلة اوال  1حيى املتواآد ب لجل عة 
ازغ ر،  ائر8  قي  8  ازغ ر،  الترابية 
سيدي  إقليم  سليل ن،  سيدي 
1ي 1ر   5 ت ريخ  من  ابتداء  سليل ن، 
 212 إلى غ 1ة 5) 1ي 1ر  212 بحث 
الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 
من  ميه،  امل ء  وآلب  ثقب  بإنج ز 
هكت ر    .2677 مس حة  سقي  أآل 
الد1ن،  عبد  محلد  السيد  لف ئد8 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.GA(987(
67
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6112

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى بال  عبد هللا بن عب س ذي 

عد   1255/ 1  العق ري  الرسم 

الك ئية بقبيلة اوال  امحلد املتواآد 

احسين،  أوال   الترابية  ب لجل عة 

سيدي  احسين،  ائر8  أوال   قي  8 

سليل ن،  سيدي  إقليم  سليل ن، 

إلى  1ي 1ر  212   5 ت ريخ  من  ابتداء 

بحث علني في  1ي 1ر  212   (5 غ 1ة 

شأن مشروع الترجيص بإنج ز ثقب 

سقي  أآل  من  ميه،  امل ء  وآلب 

مس حة 78 1.1 هكت ر لف ئد8 السيد 

الح مل لبط قة  عب س ت املصطفى، 

.GA15182  التعريف الوطيية

68

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5)  يسلبر  بت ريخ   2122/6117

املحل  على  سيجرى  الذي   2122

التج ري املوآو  بحي الب م املسجل 

في سجل محتوي ت األمالك الخ صة 

ذي عقد عقد كراء   (/( تحت رقم 

املتواآد   2118 1ونيو   6 بت ريخ 

زيرار8،  ائر8  الترابية  ب لجل عة 

ق سم،  سيدي  إقليم  الشرار 8، 

إلى  1ي 1ر  212   5 ت ريخ  من  ابتداء 

بحث علني في  1ي 1ر  212   (5 غ 1ة 

شأن مشروع الترجيص بإنج ز ثقب 

تزويد  أآل  من  ميه،  امل ء  وآلب 

محل تج ري ب مل ء لف ئد8 السيد علر 

الح مل لبط قة التعريف  العسيوي، 

.GK21971 الوطيية

69

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

6)  يسلبر  بت ريخ   2122/6114

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

ذي الرسم  »ملك الشبيكي«  املسمى 

الك ئن   71/9712 عد   العق ري 

بدوار طيس ن ميطقة الضم قط ع 4 

املتواآد  الدائر8 السقوية لوا  بهت  

قي  8  ازغ ر،  الترابية  ب لجل عة 

إقليم  اوغ ر،  ائر8 سيدي سليل ن، 

 6 من ت ريخ  ابتداء  سيدي سليل ن، 

1ي 1ر  212 إلى غ 1ة 6) 1ي 1ر  212 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 

هكت رات   8.4481 مس حة  سقي 

محلد،  الشبيكي  السيد  لف ئد8 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.G6 

70

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

6)  يسلبر  بت ريخ   2122/6115

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

ذي   »-  1- 84 »الري ض  املسمى 

 1 /165266 عد   العق ري  الرسم 

الرامي  بير  امب رك  بأوال   الك ئن 

القييطر8  املتواآد ب لجل عة الترابية 

6،  ائر8  امللحقة اإل ارية  القييطر8، 

أوال  اوآيه، إقليم القييطر8، ابتداء 

غ 1ة  إلى  1ي 1ر  212   6 ت ريخ  من 

بحث علني في شأن  1ي 1ر  212   (6

مشروع الترجيص بإنج ز ثقب وآلب 
امل ء ميه، من أآل سقي حد1قة املنزل 

هكت ر لف ئد8 السيد   1.11 مس حته  

لبط قة  الح مل  اسرم ،  ابراهيم 

.AB92796 التعريف الوطيية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 
6)  يسلبر  بت ريخ   2122/6119
العق ر  على  سيجرى  الذي   2122
الجد «  رم ن  »بوزني ل  املسمى 
املتواآد بلزارع العيص ر ذي موآب 
ملكية ضلن بعد  272 صحيفة 5   
بت ريخ ف تح   51 كي ش األمالك رقم 
املتواآد ب لجل عة  أغسطس  211 
زومي،  ائر8  قي  8  زومي،  الترابية 
من ت ريخ ابتداء  إقليم وزان،   زومي، 
1ي 1ر   (6 غ 1ة  إلى  1ي 1ر  212   6
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
امل ء  وآلب  ثقب  بإنج ز  الترجيص 
ميه، من أآل سقي مس حة 1.6185 
الحفيظ  عبد  السيد  لف ئد8  هكت ر 
التعريف  لبط قة  الح مل  الزاكي، 

.LC26715 الوطيية
72

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 
21  يسلبر  بت ريخ   2122/6124
العق ر  على  سيجرى  الذي   2122
املسمى »بال  ورتة العربي بن محلد« 
ذي مطلب التحفيظ عد  82 5 /ر 
الك ئية بقبيلة أوال  1حيى وذي شه  8 
أكتوبر   27 بت ريخ   279 إ ارية عد  
الترابية  ب لجل عة  املتواآد   2122
بن  أوال   قي  8  حل  ي،  بن  أوال  
حل  ي،  ائر8 سيدي سليل ن، إقليم 
ت ريخ من  ابتداء  سليل ن،   سيدي 
1ي 1ر   (9 غ 1ة  إلى  1ي 1ر  212   9
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
امل ء  وآلب  ثقب  بإنج ز  الترجيص 
ميه، من أآل سقي مس حة 79 2.9 
هكت ر لف ئد8 السيد املجدولي ميلو  
الح مل لبط قة التعريف  ومن معه، 

.GA57211 الوطيية
73

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

21  يسلبر  بت ريخ   2122/6125

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   »5 »شراط  املسمى 

املتواآد   R/17664 عد   العق ري 

املي صر8،  الترابية  ب لجل عة 

بيليصور،  املي صر8،  ائر8  قي  8 

ت ريخ من  ابتداء  القييطر8،   إقليم 

1ي 1ر   (9 غ 1ة  إلى  1ي 1ر  212   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  وآلب  ثقب  بإنج ز  الترجيص 

ميه، من أآل سقي مس حة 827 .1 

هكت ر لف ئد8 السيد ط رق امله �سي، 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.G268251

74

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

9)  يسلبر  بت ريخ   2122/6121

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى »آغيدر« ذي الرسم العق ري 

بلشرع  الك ئن   R/ 1 16 عد  

 ( األرا�سي  ضم  ميطقة  بلقصيري 

الترابية  ب لجل عة  املتواآد  قسم   

إقليم  بهت،  وا ي  ارميالت،  ائر8 

ت ريخ من  ابتداء  ق سم،   سيدي 

6 1ي 1ر  212 إلى غ 1ة 6) 1ي 1ر  212 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

بإنج ز ثقب وآلب امل ء ميه، من أآل 

سقي مس حة 142 .1 هكت ر لف ئد8 

لبط قة  الح مل  نبيل،  ش 1ة  السيد 

.G526716 التعريف الوطيية

75
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

9)  يسلبر  بت ريخ   2122/612 

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

 29 العق ري  ب لرسم  الفالحي 

7766 /1  ب ملك ن املسمى  وار أوال  

للجل عة  الت بع  السفليين  اعلير8 

شه  8  ذي   ( الشب ن ت  الساللية 

 21 بت ريخ   128 رقم  االستغالل 

ب لجل عة  املتواآد   2122 أكتوبر 

قي  8 تكية بير  الترابية بير الط لب، 

إقليم  الشرار 8،  الط لب،  ائر8 

ت ريخ من  ابتداء  ق سم،   سيدي 

1ي 1ر   (9 غ 1ة  إلى  1ي 1ر  212   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  وآلب  ثقب  بإنج ز  الترجيص 

ميه، من أآل سقي مس حة 621 .1 

املصطفى  السيد  لف ئد8  هكت ر 

التعريف  لبط قة  الح مل  بنسالم، 

.GK47452 الوطيية

76

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

6)  يسلبر  بت ريخ   2122/6116

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122
العق ري  الرسم  ذي  آليلة  املسمى 

ب لجل عة  املتواآد   F/21215 عد  

احواز  بيض ء،  ائر8  عين  الترابية 

من ت ريخ ابتداء  إقليم ف س،   ف س، 

1ي 1ر   12 غ 1ة  إلى  1ي 1ر  212    

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  وآلب  ثقب  بإنج ز  الترجيص 

من أآل تعبئة املي ه املعدنية  ميه، 

في   STE SOTHERMA لف ئد8 شركة 

شخص ملثله  الق نوني.

77 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

6)  يسلبر  بت ريخ   2122/6117

2122 ب لجل عة الترابية عين بيض ء، 

ف س،  إقليم  ف س،  احواز   ائر8 

إلى  1ي 1ر  212  ت ريخ    من  ابتداء 

بحث علني في  1ي 1ر  212   12 غ 1ة 

شأن مشروع الترجيص بإنج ز ثقب 

تعبئة  أآل  من  ميه،  امل ء  وآلب 

 STE شركة  لف ئد8  املعدنية  املي ه 

ملثله   شخص  في   SOTHERMA

الق نوني.

78 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

7 2122/59 بت ريخ 9  يسلبر 2122 

الذي سيجرى على العق ر املسمى رمل 

ذي عقد شراء ض بعد  274 ص 62  

سيدي  الترابية  ب لجل عة  املتواآد 

الخليس ت،  املصدر،  ائر8  عالل 

ت ريخ من  ابتداء  الخليس ت،   إقليم 

1ي 1ر   5 إلى غ 1ة   2122 27  يسلبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  وآلب  بئر  بإنج ز  الترجيص 

املنزلي  االستعل ل  أآل  من  ميه، 

لف ئد8  هكت ر   ( مس حة  وسقي 

السيد غزوان حسن الح مل لبط قة 

.G87714 التعريف الوطيية

79 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

9  يسلبر  بت ريخ   2122/59 8

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى فدان الرمل ذي عقد شراء 

املتواآد  ص  46    91 بعد   ض 

عالل  سيدي  الترابية  ب لجل عة 

إقليم  الخليس ت،  املصدر،  ائر8 

ت ريخ من  ابتداء   الخليس ت، 

1ي 1ر   5 إلى غ 1ة   2122 27  يسلبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  وآلب  بئر  بإنج ز  الترجيص 

 1.41 مس حة  سقي  أآل  من  ميه، 

هكت ر لف ئد8 السيد الرطوبي محلد 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.BL51181

80 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

9  يسلبر  بت ريخ   2122/5957

العق ر  على  سيجرى  الذي   2122

الري حي  اآي ن  راس  فدان  املسمى 

ص   154 بعد   ض  عقد شراء  ذي 

الترابية  ب لجل عة  املتواآد   (97

إقليم  الخليس ت،  الكنزر8،  ائر8 

ت ريخ من  ابتداء   الخليس ت، 

1ي 1ر   5 إلى غ 1ة   2122 27  يسلبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

الترجيص بإنج ز بئر وآلب امل ء ميه، 

هكت ر   1.42 من أآل سقي مس حة 

لف ئد8 السيد الحسن بيعقة والسيد 

لبط قتي  الح ملين  بيعقة  بيعي�سى 

 X146656 الوطيية   التعريف 

.X2 7199 و

81 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

9 2122/59 بت ريخ 9  يسلبر 2122 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

فدان الرمل ذي ملكية ض بعد  468 

املتواآد ب لجل عة الترابية  ص 514 

الخليس ت،  الطلبة،  ائر8  مجلع 

ت ريخ من  ابتداء  الخليس ت،   إقليم 

1ي 1ر   5 إلى غ 1ة   2122 27  يسلبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

الترجيص بإنج ز بئر وآلب امل ء ميه، 

 1.2126 مس حة  سقي  أآل  من 

هكت ر لف ئد8 السيد اورحو نور الد1ن 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.X119818

82 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

2122/5941 بت ريخ 9  يسلبر 2122 

الذي سيجرى على العق رين املسلين 

ض  ذي رسم شراء   2 ق �سي  فدان 

احلد  وسهب   (75 ص   (78 بعد  

عد   العق ري  الرسم  ذي  اآد1ر 

ب لجل عة  املتواآد1ن   16/5147 

الترابية عين الجوهر8،  ائر8 تيفلت، 

ت ريخ من  ابتداء  الخليس ت،   إقليم 

1ي 1ر   5 إلى غ 1ة   2122 27  يسلبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

وآلب  ثقب  بإنج ز  الترجيص 

مس حة سقي  أآل  من  ميه،   امل ء 

هكت رات لف ئد8 السيد مسروي     

التعريف  لبط قة  الح مل  1 سين 

.J4 7144 الوطيية

83 
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

2122/5944 بت ريخ 9  يسلبر 2122 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

عد   العق ري  الرسم  ذي  نزهة 

R/46611 املتواآد ب لجل عة الترابية 

الخليس ت،  ميلون،  ائر8  ا1ت 

ت ريخ من  ابتداء  الخليس ت،   إقليم 

1ي 1ر   5 إلى غ 1ة   2122 27  يسلبر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  وآلب  ثقب  بإنج ز  الترجيص 

ميه، من أآل سقي مس حة ) هكت ر 

لف ئد8 السيد عليبو عبد هللا الح مل 

.F6781 لبط قة التعريف الوطيية

84 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

2122/5946 بت ريخ 9  يسلبر 2122 

املسمى العق ر  على  سيجرى  الذي 

 تحلريت ذي عقد شراء ض بعد  265 
املتواآد ب لجل عة الترابية  ص 85  
الخليس ت،  الغيدور،  ائر8  سيدي 
ت ريخ من  ابتداء  الخليس ت،   إقليم 
1ي 1ر   5 إلى غ 1ة   2122 27  يسلبر 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
الترجيص بإنج ز بئر وآلب امل ء ميه، 
 1. 411 مس حة  سقي  أآل  من 
هكت ر لف ئد8 السيد بلحسن محلد 
الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.X252545
85 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 
9  يسلبر  بت ريخ   2122/5867
العق ر  على  سيجرى  الذي   2122
الرسم  ذي  بوجبز8  سيدي  املسمى 
املتواآد  81/16179 عد    العق ري 
الجوهر8،  عين  الترابية  ب لجل عة 
الخليس ت،  إقليم  تيفلت،   ائر8 
 2122 27  يسلبر  ت ريخ  من  ابتداء 
علني بحث  1ي 1ر  212   5 غ 1ة  إلى 

بإنج ز  الترجيص  مشروع  شأن  في   
أآل  من  ميه،  امل ء  وآلب  ثقب 
سقي مس حة 2 هكت ر لف ئد8 السيد 
الخي ط عبد املجيد الح مل لبط قة 

.E419817 التعريف الوطيية
86 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 
2122/5856 بت ريخ 9  يسلبر 2122 
املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 
ملك نبيل ذي الرسم العق ري عد  
شراء  عقد  موضوع   8(/(99(7
املتواآد   451 ص   471 بعد    ض 
عبد  سيدي  الترابية  ب لجل عة 
إقليم  تيفلت،  الرزاق،  ائر8 
 27 ت ريخ  من  ابتداء  الخليس ت، 
 يسلبر 2122 إلى غ 1ة 5 1ي 1ر  212 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص 
من أآل  ميه،  بإنج ز بئر وآلب امل ء 
سقي مس حة 1.1119 هكت ر لف ئد8 
السيد بيحراث نبيل الح مل لبط قة 

.A421574 التعريف الوطيية
87 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

وك لة  مد1ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج  رقم  لسبو  امل ئي   الحوض 

5 2122/59 بت ريخ 9  يسلبر 2122 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

شراء  عقد  ذي  الش رف  بير  فدان 

املتواآد  257 ص   (55 بعد    ض 

عالل  سيدي  الترابية  ب لجل عة 

إقليم  الخليس ت،  املصدر،  ائر8 

ت ريخ من  ابتداء   الخليس ت، 

1ي 1ر   5 إلى غ 1ة  27  يسلبر 2122   

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

الترجيص بإنج ز بئر وآلب امل ء ميه، 

هكت ر   1.51 من أآل سقي مس حة 

محلد  السغروشني  السيد  لف ئد8 

الوطيية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.A215975

88 



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) الجريدة الرسمية932  

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس



933 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) الجريدة الرسمية934  



935 الجريدة الرسميةعد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) 

89
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1
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2



عد  5751 - 8) آل  ى امجر8 1444 ))) 1ي 1ر  212) الجريدة الرسمية938  

 إعالن بالتراجع عن نزع ملكية قطعتين أرضيتين تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5545 
 بتاريخ 6   فبراير 2019 )نشرة  اإلعالنات  القانونية  والقضائية  واإلدارية(، يعلن أنه من المنفعة
  العامة   القيام   بأشغال   بناء  مركزين  لمعدات  التشوير المرتبطة  بالخط  الفائق السرعة 
وتنزع  وفاس  البيضاء  الدار  بين  الرابط  السككي  الخط  من   149.100 و   147.300 عند 

بموجبه القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض.

3
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