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SOCIETE BICHOU SERVICES
SARL

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

لشركة   2122 سبتلبر   28 بتاريخ 

 SOCIETE BICHOU SERVICES

SARL حيث قرر ما يلي :

زنفة  من  الشركة  مقر  تغيير 

انقر5 علار5 1  شقة رقم 9 املحيط 

الرباط إلى الطابق األول رقم 254 حي 

سكيكيية تلار5.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 29 

 1 1854 رقم  تحت   2122 ديسلبر 

حيث تم تسجيل هذا املحضر بتاريخ 

املراجع  تحت   2122 أكتوبر   12

 RE  2122/OR  4514  : التالية 

:212211446622146 CA :4 6 1

1 P

CAL PEPE
شركة محدود5 املسؤولية
رأس املال : 800.000 درهم

 LE NOTRE املقر اإلجتلاعي : شرفة

املركز التجاري LE PRESTIGE ملتقى 

شارع محلد السادس وشارع أحلد 

الرفاعي السوي�ضي الرباط

العادي  غير  العام  الجلع  بإسم 
امليعقد بتاريخ 5) ديسلبر 2122 قرر 

الشركاء باإلجلاع قبول ما يلي :

تفويت الحصص التامة ما بين :

 FELIP PLANAS السيد 

 CASANOVAS والسيد5   COMPTA

 500 أجل  من   BAUSILI PAULA

حصة.

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 
 29 ديسلبر 2122 تحت رقم 11124.

للخالصة والبيان

2 P

STE. K.H.S.S COMPANY
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

امليعقد بتاريخ 27 ديسلبر 2122.
من  اإلجتلاعي  الهدف  تغيير 
وإنشاءات  أعلال  مقاول  مطبعة  

مختلفة إلى مكتبة.
تاجر البقالة بالتقسيط.

مقاول أعلال وإنشاءات مختلفة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ بتيفلت   اإلبتدائية   باملحكلة 

 28 ديسلبر 2122 تحت رقم 561.
3 P

STE. TOUJITRAV
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوجب 
25 نوفلبر 2122 تم تأسيس شركة   
بشريك  املحدود5  املسؤولية  ذات 

واحد لها املواصفات التالية :
 TOUJITRAV SARL  : التسلية 

.AU
الهدف اإلجتلاعي : 

إنشاءات  أو  أعلال  مقاول 
مختلفة.

التجار5.
الدالية رقم  حي  املقر اإلجتلاعي: 

7)8 تيفلت.

الر أسلال : حدد رأسلال الشركة 
في 00.000.00) درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 
مع جليع  للشركة  تجاج مسير  علر 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بتيفلت  

تحت السجل التجاري عدد 1425.
للنسخ والبيان

الوكيل

4 P

STE. ELECTRO ZM
SARL AU

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
امليعقد في 6) ديسلبر 2122 تصفية 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
 STE. ELECTRO ZM بشريك وحيد 
الورد5  حي  اإلجتلاعي  تصفيتها  مقر 

رقم 249 تيفلت.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ    557 بالخليسات تحت عدد 

26 ديسلبر 2122 .
5 P

 STE. ZIUOYASS
 T.D BUILDING

CORPORARATION
SARL

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
امليعقد في 27 يوليو 2122.

مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 ZIUOYASS T.D محدود5 
 BUILDING CORPORARATION
SARL مقر تصفيتها اإلجتلاعي الكائن 
ب 59 شارع موالي عبد العزيز إقامة 

عبد العزيز رقم 5 القييطر5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بالقييطر5 تحت عدد  72 9  بتاريخ 

21 ديسلبر 2122 .

6 P

 SOCIETE INSIGHT CALL

CENTRE

السجل التجاري عدد 157497 

بالرباط

شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 00.000.00) درهم

املقر اإلجتلاعي : 2  زنقة تانسيفت 

رقم 5 أكدال الرباط

التشطيب
اإلستثيائي  العام  الجلع  إثر  على 

 2122 فبراير   28 بتاريخ  امليعقد 

بالرباط تقرر ما يلي :

للشركة  اإلدارية  التصفية  قفل 

السجل  من  عليها  والتشطيب 

التجاري.

تبرئة املصفي : السيد كلال املعتني 

 BK27 1287 بطاقته الوطيية عدد 

عيوانه إقامة مرجانة علار5 5 شقة 5 

شارع امليظر العام الدارالبيضاء.

لدى  القانوني:  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بتاريخ تحت عدد 1851 1   بالرباط  

 29 ديسلبر2122.

7 P

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعليون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسيد5 إليهم.
وال تتحلل اإلدار5 أية مسؤولية فيلا يتعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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مكتب األستاذ5 ملياء كتاني حلبي
موثقة بتلار5

SOCIETE EDGETECH
SA.R.L

املوافقة على تحويل أسهم الشركة
العام  الجلع  محضر  بلوجب 
للشركة الذي أبرم بلكتب األستاذ5 
بتلار5  موثقة   ، حلبي  كتاني  ملياء  
شركاء  قرر   ،2122 مارس   9 في 
ذات رأسلال   ،  EDGETECH شركة 
الرئي�ضي  ومقرها  درهم   (00.000
األبطال،  شارع   15 أكدال  بالرباط، 
بالسجل  مقيد5   ،5 رقم  الشقة 
التجاري باملحكلة التجارية بالرباط 

تحت رقم 117975.
طريق  عن  األسهم  نقل  جضوع 
الزوجين،  بين  والتحويل  امليراث، 
حتى الدرجة الثانية  والحلفاء  وامباء 
غالبية  ملوافقة  شامل،  بشكل 
أرباع  ثالثة  يلثلون  الذين  الشركاء 

) /4) رأس املال على األقل.
تغيير  لشركة  الشركاء  قرر  كلا 

القانون األسا�ضي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2122 ديسلبر   28 يوم 

.119 1
األستاذ5 ملياء كتاني حلبي

8 P

مكتب األستاذ5 ملياء كتاني حلبي
موثقة بتلار5

SOCIETE EDGETECH
HOTELS GROUPE

SA.R.L
املوافقة على تحويل أسهم الشركة

العام  الجلع  محضر  بلوجب 
للشركة الذي أبرم بلكتب األستاذ5 
بتلار5  موثقة   ، حلبي  كتاني  ملياء  
شركاء  قرر   ،2122 مارس   9 في 
 SOCIETE EDGE HOTELS شركة 
 (00.000 ، ذات رأسلال   GROUPE
بالرباط،  الرئي�ضي  ومقرها  درهم 
 ،  5 زنقة األشعري شقة   (5 أكدال 
باملحكلة  التجاري  بالسجل  مقيد5 
التجارية بالرباط تحت رقم 151149.

طريق  عن  األسهم  نقل  جضوع 

الزوجين،  بين  والتحويل  امليراث، 

حتى الدرجة الثانية  والحلفاء  وامباء 

غالبية  ملوافقة  شامل،  بشكل 

أرباع  ثالثة  يلثلون  الذين  الشركاء 

) /4) رأس املال على األقل.

تغيير  للشركة  الشركاء  قرر  كلا 

القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2122 ديسلبر   28 يوم 

.119 4
األستاذ5 ملياء كتاني حلبي

9 P

HADDA ALIMENTATION
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

 2122 ديسلبر   (5 بتاريخ  بالربط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود5 بشريك وحيد والتي تحلل 

الخصائص التالية :

 HADDA  : التسلية 

.ALIMENTATION

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اإلجتلاعي : إدار5 العلليات 

الزراعية  أو  الصياعية  أو  التجارية 

للخدمة املدنية أو العسكرية.

 (مقاول).

تاجر.

(تاجر  والتصدير   اإلستيراد 

وسيط).

 (00.000.0  : الشركة  رأسلال 

حصة من   (000 إلى  درهم مقسلة 

الواحد5  للحصة  درهم   (00 فئة 

موزعة على الشكل التالي :

السيد توفيق بنزغار 000) حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

1  ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلجتلاعي : إقامة انس علار5 

تجزئة سعيد   ( رقم  الشقة   ( رقم 

حجي سال.

املسير : السيد توفيق بنزغار.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 72 9

10 P

مكتب املستشار

7  زنقة جبل تازكا رقم ) أكدال الربط

almoustachar I@gmail.com

صونطرال دي سورس دو لوم 

الربيع ش.أ.م
 CENTRALE DES SOURCES 

DE L’OUM ER  RABIA SAS

تغيير في اليظام األسا�ضي
على إثر جلع عام استثيائي بتاريخ 

املسلا5  للشركة   2122 ماي   1 

صونطرال دي سورس دو لوم الربيع 

برأس  مبسطة،  باألسهم  شركة 

ومقرها  درهم    11.111 قدره  مال 

علار5  بالرباط،  كائن  اإلجتلاعي 

أتريوم حي البيياد زاوية زنقة القا�ضي 

السرايري وزنقة القا�ضي بن حلادي، 

للرباط  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

تلت املصادقة   ،I45.811 تحت رقم 

على ما يلي :

قبول استقالة السيد سيباستيان 

من   SABASTIEN ROBERT روبرت 

ميصبه كرئيس للشركة.

شخص  في  جديدا  رئيس  تعيين 

الحامل  اسريج  الخالق  عبد  السيد 

 ،BH262168 للبطاقة الوطيية رقم 

واملقيم في القييطر5 حي كاليني س 6، 

شقة 26.

العيوان  نقل املقر اإلجتلاعي إلى  

التالي رقم 6 شارع البيدوق قطاع 6) 

س 6 حي الرياض الرباط.

تعديل اليظام األسا�ضي بعد بيع 

 VLT INVESTMENT 6 B.V شركة 

لصالح شركة   2999 لجليع أسهلها 

 VOLTALIA MANAGEMENT

برأس  INTERNATIONAL B.V

ومقرها  يورو،   500000 قدره  مال 

 1121 بهوليدا،  كائن  اإلجتلاعي 

 JL AMSTERDAM 116G

في  واملسجلة   MEEUWENLAAN

والشركات  للتجار5  أمستردام  سجل 

تحت رقم 72559 4 .

مع  األسا�ضي  اليظام  مالئلة 

بالشركات  الخاص   19-21 القانون 

األسهم املبسطو5.

  1 بتاريخ  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكلة   2122 ديسلبر 

بالرباط تحت رقم 1.912 1.

11 P

مكتب املستشار

7  زنقة جبل تازكا رقم ) أكدال الربط

almoustachar I@gmail.com

 بارك ايوليان دو غراد جراد 

ش.أم
 PARC EOLIEN DE GHRAD JRAD

SAS

تغييرات في اليظام األسا�ضي
على إثر جلع عام استثيائي بتاريخ 

املسلا5  للشركة   2122 ماي   1 

شركة  جراد  غراد  دو  ايوليان  بارك 

قدره  مال  برأس  مبسطة،  باألسهم 

اإلجتلاعي  ومقرها  درهم    11.111

حي  أتريوم  علار5  بالرباط،  كائن 
البيياد زاوية زنقة القا�ضي السرايري 

وزنقة القا�ضي بن حلادي، واملسجلة 

بالسجل التجاري للرباط تحت رقم 

I45.799، تلت املصادقة على ما يلي :

قبول استقالة السيد سيباستيان 

من   SABASTIEN ROBERT روبرت 

ميصبه كرئيس للشركة.

شخص  في  جديدا  رئيسا  تعيين 

الحامل  اسريج  الخالق  عبد  السيد 

 ،BH262168 للبطاقة الوطيية رقم 

واملقيم في القييطر5 حي كاليني س 6، 

شقة 26.

العيوان  نقل املقر اإلجتلاعي إلى  

التالي رقم 6 شارع البيدوق قطاع 6) 

س 6 حي الرياض الرباط.



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   970

تعديل اليظام األسا�ضي بعد بيع 

 VLT INVESTMENT 6 B.V شركة 
لصالح شركة   2999 لجليع أسهلها 
 VOLTALIA MANAGEMENT
برأس   INTERNATIONAL B.V
ومقرها  يورو،   500000 قدره  مال 
 1121 بهوليدا،  كائن  اإلجتلاعي 
 JL AMSTERDAM 116G
في  واملسجلة   MEEUWENLAAN
والشركات  للتجار5  أمستردام  سجل 

تحت رقم 72559 4 .
مع  األسا�ضي  اليظام  مالئلة 
بشركات  الخاص   19-21 القانون 

األسهم املبسطة.
  1 بتاريخ  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكلة   2122 ديسلبر 

بالرباط تحت رقم 1.911 1.
12 P

FIDUCIAIRE CHBIHI
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قرر املشاركان   ،2122 أغسطس   29

في الشركة ما يلي :
تغيير الهدف اإلجتلاعي  للشركة.

من مقاول في أعلال الحسابات.
إلى أعلال الحسابات املعتلد5.

األسا�ضي  القانون  تحديث 
للشركة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
 27 يوم  بالرباط  التجارية  املحكلة 

ديسلبر 2122 تحت رقم 1754 1.
مقتطف وبيان

13 P

 STE. OUCIFETE
SARL

A ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
رأس ملال : 0.000.00) درهلن

حي املصاطفة طريق سوق الثالثاء 
رقم 2 مشرع بلقصيري

تصريح بالتأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 

بتاريخ  واملسجل   2122 نوفلبر   ((  

شركة  تأسيس   2122 نوفلبر   (5

تحلل الخصائص التالية :

.OUCIFETE : التسلية
الهدف : ملون حفالت واملفاوضة.
املصاطفة  حي   : اإلجتلاعي  املقر 
مشرع   2 رقم  الثالثاء  سوق  طريق 

بلقصيري.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسلال 

0.000.00) درهم.
مد5 الشركة : 99 سية.

التسيير : اسلاعيل اوسيبل مسير  
وشريك واحد للشركة.

اإليداع القانوني : لقد تم  بكتابة 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بلشرع 
 2122 ديسلبر   26 بتاريخ  بلقصيري 
والتسجيل بالسجل    42 تحت عدد 

التجاري رقم 955.
14 P

 SOCIETE SERVICE ADAM
 REDA

SARL
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
رأس املال : 00.000.00) درهم

حي الليلون ا رقم 55 مكرر مشرع  
بلقصيري بلشرع بلقصيري

 تصريح بالتأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 
بتاريخ واملسجل   2122 نوفلبر   (8   
شركة  تأسيس   2122 نوفلبر   9  

تحلل الخصائص التالية :
 SOCIETE SERVICE  : التسلية 

. ADAM REDA
الهدف : تحويل األموال.

ا  الليلون  حي   : اإلجتلاعي  املقر 
رقم 55 مكرر مشرع  بلقصيري.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسلال 
00.000.00) درهم.

مد5 الشركة : 99 سية.
مسير  أمين  بنزروال   : التسيير 

وشريك واحد للشركة.
اإليداع القانوني : لقد تم  بكتابة 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بلشرع 
 2122 ديسلبر   (9 بتاريخ  بلقصيري 
والتسجيل بالسجل     7 تحت عدد 

التجاري رقم 959.
15 P

مكتب السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع اإلستقالل وزنقة ابن رشد الطابق   

علار5 بيعدي وجد5
الهاتف : 6.71.11.71 .15
الفاكس : 6.71.11.25 .15

STE. GROUPE KISSI A
S.A.R.L A.U

R.C : N°  14 
العام  الجلع  محضر  بلوجب 
لشركة   2122 ديسلبر   (5 بتاريخ 
ش.ذ.م.م   STE. GROUPE KISSI A
مالها  رأس  وحيد،  شريك  ذات 
درهم   (00.000.00 اإلجتلاعي 
بلخضر  زاوية   5 اإلجتلاعي  ومقرها 
قرر  وجد5  املريني  الحسن   وزنقة 

ما يلي :
 STE. لشركة  املسبق  الحل 
التالي   بالعيوان   GROUPE KISSI A
5 زاوية بلخضر وزنقة الحسن املريني 

وجد5 .
الكريم  السيد قي�ضي عبد  تعيين 

كلصفي للشركة بالعيوان التالي:
الحسن  وزنقة  بلخضر  زاوية   5  

املريني وجد5.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2122 ديسلبر   26 بتاريخ  بوجد5 

تحت عدد 2192.
للخالصة واإلشار5

السيد حسن الخلوفي

16 P

مكتب السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع اإلستقالل وزنقة ابن رشد الطابق   

علار5 بيعدي وجد5
الهاتف : 6.71.11.71 .15
الفاكس : 6.71.11.25 .15

STE. RITAJ INFO
S.A.R.L A.U

R.C : N° 7 11
العام  الجلع  محضر  بلوجب 
لشركة   2122 نوفلبر   (( بتاريخ 
ذات  ش.ذ.م.م   STE. RITAJ INFO
رأس مالها اإلجتلاعي  شريك وحيد، 
ومقرها  درهم   (00.000.00
اإلجتلاعي  5 شارع جالد بن الوليد 

الوحد5 وجد5 قرر ما يلي :

 STE. RITAJ الحل املسبق لشركة
INFO بالعيوان التالي   5 شارع جالد 

بن الوليد الوحد5 وجد5.
علار5  عتيكي  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة بالعيوان التالي  5 

شارع جالد بن الوليد الوحد5 .
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بوجد5 بتاريخ 5 ديسلبر 2122 تحت 

عدد 1942.
للخالصة واإلشار5

السيد حسن الخلوفي

17 P

SOCIETE 2B POLYSERVICE
S.A.R.L.AU

بلقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
بالرباط  املسجل   2122 ديسلبر 
وضع  تم   2122 ديسلبر   2 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد باملليزات التالية :
 2B POLYSERVICE  : التسلية 

.S.A.R.L.AU
  1 رقم  إقامة   : التجاري  املقر 
لوكيلي  أحلد  موالي  زنقة   8 شقة 

حسان الرباط.
املوضوع :

 أشغال اإلتصال والتواصل.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
1  ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد بسام بن اليزيد.
درهم   (00.000.0  : الرأسلال 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 
درهم للحصة الواحد5 موزعة   (00

كلا يلي :
لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
عدد  تحت  يياير  212   2 بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم   1 194 

.165197
18 P
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SOUS ART SNC
بتاريخ مداوالتها  إثر   على 
الجلعية  قررت   2122 نوفلبر   22  
 SOUS لشركة  العادية  غير  العامة 
تجزئة  اإلجتلاعي  مقرها   ART SNC
ترأست إنزكان ما   I.((( أمالك رقم 

يلي :
بعد  املصفي  تقرير  اعتلاد 

الفحص.
الودية  التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة.
إبراء ذمة املصفي.

الصالحيات  املصفي  تخويل 
األجير5  اإلجراءات  إلنجاز  الضرورية 
الياتجة عن إقفال التصفية الودية. 
تم اإليداع القانوني : بكتابة الضبط 
 21 في  بانزكان  اإلبتدائية  باملحكلة 

ديسلبر 2122 تحت عدد 8 25.
19 P

 STE. CITY D’OR
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدود5 
رأسلال الشركة : 00.00.00) درهم

مقر الشرك : دوار بوزرز أربعاء 
الساحل تيزنيت

بتاريخ  2  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
شركاء  قرر  تيزنيت   2122 ديسلبر 
املسبقة  التصفية  الشركة  هذه 
للشركة وتم تعيين السيد بوضاض 

صالح كلصفي للشركة.
وتك تحديد مقر التصفية بدوار 

بوزرز أربعاء الساحل تيزنيت.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف  بلكتب الضبط لدى املحكلة 
اإلبتدائية بتزينت بتاريخ  27 ديسلبر 

2122 تحت عدد 2122/414.
20 P

شركة هاش 3 ابريكو
العامة  الجلعية  قرار  بلقت�ضى 
 28 بتاريخ  امليعقد5  العادية  الغير 
 SOCIETE لشركة   2122 ديسلبر 
ومقرها   H A BRICO SARL

اإلجتلاعي املنزل صفرو.

الفسخ املسبق للشركة.
عبد  البزطوطي  السيد  تعيين 
الرحيم والسيد ياسين حلز5 لتصفية 

الشركة.
لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
املحكلة اإلبتدائية بصفرو بتاريخ 29 
ديسلبر2122 تحت رقم 2122/428.
21 P

شركة فس التموري
العامة  الجلعية  قرار  بلقت�ضى 
 28 يوم  امليعقد5  العادية  الغير 
 SARL AU لشركة   2122 ديسلبر 
ومقرها   SOCIETE FILS TIMOURI
اإلجتلاعي رقم 122 تجزئة هيد طريق 

ملنزل صفرو.
الفسخ املسبق للشركة.

عبد  التلوري  السيد  تعيين 
الجليل لتصفية الشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بصفرو  اإلبتدائية   املحكلة 
رقم  تحت  ديسلبر2122   29  

.2122/429
22 P

 شركة مني مركت ادمر
الجلعية  قرار  بلقت�ضى 
يوم امليعقد5  العادية  الغير   العامة 

 SOCIETE 28 ديسلبر 2122 لشركة 
 MINI MARKET ADMER SARL
حي   122 ومقرها اإلجتلاعي رقم   AU

املطلر املنزل صفرو.
الفسخ املسبق للشركة.

تعيين السيد5 الصفصافي حيان 
لتصفية الشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
املحكلة اإلبتدائية بصفرو بتاريخ 29 
ديسلبر2122 تحت رقم 2122/425.
23 P

 SOCIETE CHEMES AL
MAARIFA

تعيين مسير للشركة
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 29 ديسلبر 2122 بالرباط، 
 ،2122 ديسلبر   29 واملسجل بتاريخ 

بحرات  مروان  السيد  تعيين  تقرر 

رقم  الوطيية  للبطاقة  الحامل 

كلسير للشركة ملد5 غير   AE77997

محدود5.

باملحكلة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بصفرو بتاريخ 2 يياير 2122 

تحت رقم 1944 1.

24 P

شركة سيمو طايرز
ش.م.م.ش.و

SOCIETE SIMO TIRES
الرأسلال اإلجتلاعي : 00.000.00) 

درهم
املقر اإلجتلاعي : تجزئة املسار رقم 

068) طريق آسفي مراكش
بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�ضى 
تلت  بلراكش   2122 نوفلبر    1
األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 
املحدود5  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية:
شركة سيلو   : اللقب اإلجتلاعي 

.SOCIETE SIMO TIRES طايرز
الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و.

املقر اإلجتلاعي : تجزئة املسار رقم 
068) طريق آسفي مراكش.

الهدف اإلجتلاعي : 
بيع اإلطارت للسيارات.

 وجدمات التفريغ.
 : اإلجتلاعي  الرأسلال 
00.000.00) درهم موزعة إلى 000.) 
حصة إجتلاعية من فئة 00) درهم 
الوحيد  للشريك  مسيد5  للواحد5 
 MOHAMED DAOUD السيد 
لبطاقة  الحامل  داوود  محلد 
 E7(8(86 رقم  الوطيية  التعريف 

000.) حصة إجتلاعية.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
 MOHAMED DAOUD السيد 

محلد داوود ملد5 غير محدود5.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
الضبط  لللحكلة التجارية بلراكش 
 2122 ديسلبر   27 بتاريخ  وذلك 

وتم   14155 الترتيبي  الرقم  تحت 

تقييدها بالسجل التجاري تحت رقم 

.1 2111

25 P

إكزوسيت ترونسبور
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 بشريك وحيد
الرأسلال اإلجتلاعي : 211.111.11 

درهم
املقر اإلجتلاعي :  أكادير تجزئة 

األمال رقم 4 1 بيس أنزا 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
لشركة   2122 ديسلبر   26 املؤرخ في 
إكزوسيت ترونسبور تم تقرير ما يلي:
املصادقة على الزيا5 في الرأسلال 
اإلجتلاعي بقيلة 800.000.00 درهم 
إلى  درهم   211.111.11 من  لينتقل 

عبر  درهم،ودلك   (.000.000.00
إجتلاعية  حصة   8.000 إصدار 
لكل  درهم   (00 قيلة  من  جديد5 
السائلة  الديون  مع  مقاصة  حصة 

األكيد5 واملستحقة اتجاه الشركة.
6 و7 من القانون  تعديل املادتين 

األسا�ضي للشركة.
أسئلة مختلفة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
يياير  212 تحت رقم  باكادير يوم 2 

.11991 
 26 P

شركة سود فضاء البيان بريڤي
شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك وحيد
الرأسلال اإلجتلاعي : 821.111.11 

درهم
 املقر اإلجتلاعي :  س - 2س 25 

حي الهدى أكادير
العام  الجلع  قرار  بلقت�ضى 
ديسلبر    1 في  املؤرخ  اإلستثيائي 
فضاء  سود  شركة  لشركة   2122
البيان بريقي تم املصادقة على ما يلي:
إجتلاعية  حصة   8.211 تفويت 
املللوكة للسيد فرياض سعيد للسيد 

نصبة بالل.
التفويت  علليات  على  املصادقة 
الشريك  انضلام  على  واملوافقة 

الجديد السيد نصبة بالل.
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تعيين السيد نصبة بالل كلسير 

املسير  استقالة  بعد  للشركة  جديد 

السابق السيد فرياض سعيد.
تغيير البيود 7،6 و6  من القانون 

األسا�ضي.

أسئلة مختلفة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

يياير  212 تحت رقم  باكادير يوم 2 

.((99(5
بلثابة مقتطف وبيان

املسير

27 P

BECTRIM FS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 بشريك وحيد
بلقت�ضى سيد عرفي محرر بسال 

فقد أنشأت   ،2122 في فاتح نوفلبر 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تتصف كالتالي :

.BECTRIM FS : التسلية

الهدف : أشغال اليضافة.

أشغال مختلفة.
شارع   24 رقم   : االجتلاعي  املقر 

امير سيدي محلد حي الرشاد القرية، 

سال.

سية تيطلق من يوم   99  : الفتر5 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

 (00.000  : االجتلاعي  الرأسلال 

حصة من   (000 إلى  درهم مقسلة 

الواحد5  للحصة  درهم   (00 فئة 

موزعة كالتالي :
السيد5 رجاء زبير 000) حصة.

التسيير  مهلة  يتولى   : التسيير 
السيد5 رجاء زبير.

فاتح  من   : االجتلاعية  السية 

ديسلبر من كل سية ما    1 يياير إلى 

تاريخ   من  تبتدئ  األولى  السية  عدا 

التسجيل.

اإلنجاز  لتكوين   %5  : األرباح 

القانوني والحاصل يبقى رهن إشار5 

الجلع العام.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   21 يوم 
الشركة  تسجيل  وتم   ،50(97
رقم  تحت  بسال  التجاري  بالسجل 

. 7221
28 P

MEMORY LIMPIEZA
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 بشريك وحيد
بلقت�ضى سيد عرفي محرر بسال 
فقد أنشأت   ،2122 في فاتح نوفلبر 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد والتي تتصف كالتالي :
 MEMORY  : التسلية 

.LIMPIEZA
الهدف : أشغال اليظافة.

اشغال مختلفة.
شارع   24 رقم   : االجتلاعي  املقر 
أمير سيدي محلد حي الرشاد القرية، 

سال.
سية تيطلق من يوم   99  : الفتر5 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
 (00.000  : االجتلاعي  الرأسلال 
حصة من   (000 إلى  درهم مقسلة 
الواحد5  للحصة  درهم   (00 فئة 

موزعة كالتالي :
السيد5 غزالن زبير 000) حصة.

التسيير  مهلة  يتولى   : التسيير 
السيد5 غزالن زبير.

فاتح  من   : االجتلاعية  السية 
ديسلبر من كل سية ما    1 يياير إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السية  عدا 

التسجيل.
اإلنجاز  لتكوين   %5  : األرباح 
القانوني والحاصل يبقى رهن إشار5 

الجلع العام.
تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   21 يوم 
الشركة  تسجيل  وتم   ،50(96
رقم  تحت  بسال  التجاري  بالسجل 

. 7219
29 P

HD SMART TRAVAUX
SARL

محرر  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
نظام  تكوين  تم   ،2122 2 نوفلبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�ضي 

املحدود5 جصائصها كالتالي :
 HD SMART  : التسلية 

TRAVAUX »أش د سلارت ترافو«.
الهدف : تلارس الشركة األهداف 

التالية :
العقاري  التطوير  علليات  جليع 

أو البياء أو التقسيم.
درأسة وإنجاز كافة األعلال العامة 

والخاصة لللباني.
األعلال  كافة  وإنجاز  درأسة 

الترابية والصرف الصحي.
اوسلو  زنقة   : االجتلاعي  املقر 
رقم 1   الطابق األر�ضي إقامة ضياء 

املحيط، الرباط.
 (00.000  : رأس املال االجتلاعي 
حصة قيلة   (000 درهم مقسم إلى 

كل واحد5 00) درهم.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
العالي الهدوني والسيد عبد اللطيف 
للشركة  وحيدان  كلسيران  الهدوني 

وملد5 غير محدود5.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 65087).
30 P

شركة بيض حنان وأديبة
شركة ذات مسؤولية محدود5 

الشريك الوحيد
رأسلالها : 21.111.111 درهم

املقر االجتلاعي الحي االصطياعي 
رقم 97 بن جرير

االصل التجاري رقم 195
IF N°4172161

ICE N°1116 4541111192
الزياد5 في الرأسلال

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
 ،2122 ديسلبر   22 بلكياس بتاريخ 
بيض  شركة  الوحيد  الشريك  قرر 

حيان وأديبة.

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  الوحيد  الشريك 

مقرها  الكائن  درهم   21.111.111

االجتلاعي بالحي الصياعي N°97 ابن 

جرير.

قرر ما يلي :

ب  الشركة  رأسلال  في  الزياد5 

وذلك برفعه من  درهم،   8.000.000

12.111.111 إلى 21.111.111 درهم 

بإنشاء 80.000 حصة جديد5 بقيلة 

00) درهم للواحد5 اكتتبت وحررت 

بكاملها اقتطاعا من الحساب الجاري.

القانون  من  و7   6 الفصل  تغيير 

الداجلي للشركة.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  لللحكلة  التابعة  الضبط 

 ،2122 ديسلبر   29 في  جرير  بابن 

تحت رقم 722.

31 P

CARGO LOC MAGHREB

شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 000.000.) درهم

املقر االجتلاعي : 8  فيتا، طريق 

الدار البيضاء، الرباط

السجل التجاري رقم 111115، 

الرباط

استقالة مسير
تعيين مسير جديد

تحيين اليظام األسا�ضي
بتاريخ  العام  الجلع  ملحضر  تبعا 

الشركاء  قرر   ،2122 أكتوبر   24

ما يلي:

محلد  السيد  استقالة  قبول 

كلسير  مهامه  من  االمين  بن  جليد 

مد5  من  وإعفائه  اليوم  من  ابتداءا 

اإلشعار املسبق املشار إليها في املاد5 

ميحه  مع  األسا�ضي  اليظام  من   (7

اإلبراء التام والنهائي ملد5 تسييره.
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الللين،  بن  علي  السيد  تعيين 

بالرباط،  مزداد  الجنسية،  مغربي 

بتاريخ 5) أبريل 1985، قاطن بالرباط 
السوي�ضي، 2، زنقة السلاعلة، شارع 

للبطاقة  حامل  بركة،  بن  املهدي 

 ،A 4 621 رقم  للتعريف  الوطيية 

غير  ملد5  للشركة  جديد  كلسير 

محدود5.

اليظام  من  املاد5  4  تعديل 

األسا�ضي.

للشركة  األسا�ضي  اليظام  تحيين 
القانون  أحكام  مع  متوافقا  وجعله 

رقم 21-19.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2122 ديسلبر   (5 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 1191 1.

السجل  بتعديل  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 

رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   (5  

8 115 من السجل الترتيبي.
من أجل النشر واإلشهار

التسيير

32 P

 STE DE PROMOTION

 DES ASSURANCES -

PROMASSUR
وسيط التأمييات جاضع للقانون 

7)-99 املتعلق بلدونة التأمييات

شركة ذات مسؤولية محدود5
رأسلالها : 211.111 درهم

املقر االجتلاعي : 8 ، امليطقة 

الصياعية فيتا، طريق الدار 

 SUPER AUTO البيضاء، عيد

DISTRIBUTION، الرباط

السجل التجاري رقم 25485

استقالة مسير
تعيين مسيرين جديدين
تحيين اليظام األسا�ضي

بتاريخ  العام  الجلع  ملحضر  تبعا 

الشركاء  قرر   ،2122 أكتوبر   24 

ما يلي :

محلد  السيد  استقالة  قبول 

كلسير  مهامه  من  االمين  بن  جليد 

وإعفائه من مد5  ابتداءا من اليوم، 

اإلشعار املسبق املشار إليها في املاد5 

ميحه  مع  األسا�ضي  اليظام  من   (7

اإلبراء التام والنهائي ملد5 تسييره.

تعيين كل من :

السيد5 سامية يعقوبي سوسان، 

بفاس  مزداد5  الجنسية،  مغربية 

قاطية   ،1951 ديسلبر   28 بتاريخ 

زنقة   2 السوي�ضي،  بالرباط، 

بركة،  بن  املهدي  شارع  السلاعلة 

للتعريف  الوطيية  للبطاقة  حاملة 

رقم B 91278 كلسير5 للشركة ملد5 

غير محدود5 وكللثلة مسؤولة.

مغربي  الللين،  بن  علي  السيد 

بتاريخ  بالرباط  مزداد  الجنسية 

بالرباط،  قاطن   ،1985 أبريل   (5

السوي�ضي، 2، زنقة السلاعلة، شارع 

للبطاقة  حامل  بركة،  بن  املهدي 

 ،A 4 621 رقم  للتعريف  الوطيية 

كلسير للشركة ملد5 غير محدود5.

وستكون الشركة ملتزمة بالتوقيع 

امليفصل لللسيرين.

من  و7   5  ،  ،2 املواد  تعديل 

اليظام األسا�ضي.

للشركة  األسا�ضي  اليظام  تحيين 

رقم  القانون  أحكام  مع  وتنسيقه 

5.96 كلا تم تغييره وتتلييله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2122 ديسلبر   (5 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 1191 1.

السجل  بتعديل  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   ،2122 5) ديسلبر 

9 115 من السجل الترتيبي.

33 P

3MS
ش م م ش و

الرأسلال االجتلاعي : 00.000) 
درهم

املقر االجتلاعي : شارع درعة إقامة 
فاطلة الزهراء شقة 5 أكدال الرباط
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 
قد   ،2122 ديسلبر   2 بتاريخ  سال 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ويهدف  واحد  بشريك  املحدود5 
االستيراد  التجار5،  نشاطها 
والتصدير، إدار5 العلليات التجارية.

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 

00) درهم للحصة الواحد5.
السيد5 زقان مريم 000) حصة.

سية   99 الشركة  نشاط   : املد5 
النهائي أي من  التأسيس  من  ابتداء 

تاريخ وضع السجل التجاري.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
1  ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
العيوان : شارع درعة اقامة فاطلة 

الزهراء شقة 5، أكدال، الرباط.
السيد5 زقان مريم   : تحت تسيير 

مقيد5 بالسجل التجاري : 165121.
34 P

FP ACADEMY PRIVE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
وضع   ،2122 نوفلبر   21 بتاريخ 
قانون أسا�ضي شركة ذات مسؤولية 
محدود5 املساهم الوحيد التي تحلل 

الخصائص التالية :
 FP ACADEMY PRIVE : التسلية

.SARL AU
الثالث  طابق   : الرئي�ضي  املقر 
شارع  الفرح  بحي  الكائية  بالعلار5 

محلد الخامس تيفلت.
مؤسسة للتكوين املنهي   : النشاط 

الخاص حارس أمن.
الرأسلال : 00.000) درهم.

من  وإدار5تها  الشركة  تسيير  يتم 

غير  ملد5  بلويز  زكرياء  السيد  قبل 

محدود5.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بتيفلت 28 نوفلبر 2122، 

تحت الرقم 8 5.
رقم السجل التجاري :  141.

35 P

ALUARTPRO
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قانون  وضع   ،2122 نوفلبر   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  أسا�ضي 

محدود5 بلساهم وحيد والتي تحلل 

الخصائص التالية :

 ALUARTPRO SARL  : التسلية 

.AU
اورير  ايت  زنقة   : الرئي�ضي  املقر 

رقم   حي الوحد5 القرية، سال.

األملييوم  صياعة   : النشاط 

والخشب.

الرأسلال : 00.000) درهم.

من  وإدار5تها  الشركة  تسيير  يتم 

غير  ملد5  بامو  ياسين  السيد  قبل 

محدود5.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

ديسلبر   22 في  بسال  االبتدائية 

2122، تحت الرقم 41226.
رقم السجل التجاري : 7227 .

36 P

STE  SPV SOLAIRE DAKHLA
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

شركة  إنشاء  تم   ،2122 24 نوفلبر 

بشريك  املحدود5  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية : 

 SPV SOLAIRE  : التسلية 

  .DAKHLA

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب:
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الطاقة  أنواع  جليع  وبيع  إنتاج 
وفق الشروط القانونية والتيظيلية 

ذات الصلة.
 508 الرقم   : االجتلاعي  املقر 
 2 الشقة  الوالء  علار5 سلية شارع 

الداجلة. 
سية ابتدءا من تاريخ   99  : املد5 

التأسيس.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأس 
 (7000 700000) درهم مقسم إلى  

حصة من فئة 00) درهم للواحد5.
:شركة  املال  رأس  توزيع 
 GREENYELLOW MOROCCO

SARL  7000) حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
 Robinson Lucas ALAZRAKI

كلسيرللشركة ملد5 غير محدود5.
من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

فاتح يياير وتنتهي في 1  دجيبر.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  الذهب  بواد  االبتدائية 
رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   21
التجاري  وبالسجل   2217/2122

تحت رقم  59 2.
37 P

WANNY MEDIA
SARL AU

تعديالت قانونية
الوحيد  املساهم  قرار  إثر  على 
املسؤولية  ذات  شـركة  ميديا    وني  
البـالغ  واحد،  بلساهم  املحـدود5 
والكـائن  درهم   (00.000 رأسلـالها 
ألحارثي،زنقة  إدريس  تجزئة  مقرها : 
مدرسة  جلف  املسير5،  حي   ،((
العيون،   ألحارثي،  إدريس  الشهيد 
بتاريخ 15 ديسلبر 2122 تقـرر مايلي :

رفع رأسلال الشركة من 00.000) 
درهم إلى 511.111 درهم

ليشلل  الشركة  نشاط  توسيع 
مايلي :

والعالقات  التواصل  أنشطة  كل 
العامة.

التلفزي  اإلنتاج  أنشطة 
والسييلائي.

الفيية  األنشطة  تيظيم 
املهرجانات  واملياسبات  العامة.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكلة االبتدائية بالعيون 
بتـاريخ 29 ديسلبر 2122، تحت رقم 

. 659/2122
38 P

STE AYMOR FISH
  SARL

تعديالت قانونية
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
بتاريخ  الشركة  بلقر  امليعقد 
5 ديسلبر 2122، قرر شركاء الشركة 

ما يلي :
بيع حصص :

املتيازل : السيد طالع يوسف 511 
حصة.

ايوب  مرابط  السيد  له  املتيازل 
511 حصة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 
.SARL AU إلى SARL

استقالة السيد طالع يوسف من 
تسيير الشركة وتعيين السيد مرابط 
ايوب كلسير وشريك وحيد للشركة 

كلا تم اعتلاد اإلمضاء الوحيد له.
بكـتابة  تـم   : الـقانـونـي  اإليـداع 
الضـبط باملحكلة االبتـدائية بالعيون 
تحـت رقـم   2122 ديسلبر  بـتاريخ  2 

 .22/ 611
39 P

FIPAR-HOLDING
شركة مساهلة

رأسلالها : 576.421.111.  درهم
املقر االجتلاعي : مركز محج 

الرياض، علار5 األعلال 7، الطابق 
الثالث حي الرياض، الرباط
السجل التجاري بالرباط

رقم 29151
بلقت�ضى مداوالت مجلس اإلدار5 

بتاريخ 27 سبتلبر 2122، تم :
عبد  السيد  استقالة  تسجيل 
اللطيف زغيون من مهامه كلتصرف 

ورئيس مجلس اإلدار5.

الرزيق  عبد  يسين  السيد  تعيين 

املتبقية  لللد5  كلتصرف  الحداوي 

الجلعية  بانعقاد  تنتهي  لسلفه 

العامة التي ستبث في حسابات السية 

املالية امليتهية.

في 1  يونيو 2124.

الرزيق  عبد  يسين  السيد  تعيين 

مجلس  رئيس  بصفته  الحداوي 

اللطيف  عبد  السيد  عوض  اإلدار5 

زغيون املستقيل.

بتاريخ  مداوالت  بلقت�ضى 

1  سبتلبر 2122، صادقت الجلعية 

يسين  السيد  تعيين  على  العامة 

كلتصرف  الحداوي  الرزيق  عبد 

زغيون  اللطيف  عبد  السيد  عوض 

تنتهي مد5 مهامه بانعقاد  املستقيل، 

في  ستبث  التي  العامة  الجلعية 

في  امليتهية  املالية  السية  حسابات 

تصبح  وبذلك   ،2124 1  يونيو 

تشكيلة مجلس اإلدار5 كالتالي :

الرزيق  عبد  يسين  السيد 

الحداوي، رئيسا.

لدن  من  ملثلة   CDG INVEST

السيد يسين عبد الرزيق الحداوي، 

متصرفا.

الشهابي،  لطيفة  السيد5 

متصرفة.

السيد جالد الحطاب، متصرفا.

الحبوبي،  مصطفى  السيد 

متصرفا.

السيد5 مريم مشهوري، متصرفة.

السلار،  الرحلان  عبد  السيد 

متصرفا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   29 في 

.1 188 
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدار5

40 P

 RENEWABLE ENERGIES

FOR MOROCCO
شركة مساهلة ذات مجلس إدار5 

جلاعية ومجلس رقابة
رأسلالها : 11.111  درهم

املقر االجتلاعي : 65، شارع املهدي 

بن بركة، السوي�ضي، الرباط

السجل التجاري رقم : 121971

بلقت�ضى مداوالت مجلس الرقابة 

بتاريخ فاتح سبتلبر 2122، تم :

تسجيل استقالة السيد مصطفى 

بوزيد من مهامه كلدير عام وحيد.

اإلدار5  مجلس  أعضاء  تعيين 

الجلاعية امتيين :

السيد هشام الدوبلي.

 STEFAN ALFONS L السيد 

.VERLEE

تنتهي مد5 مهامه بانعقاد الجلعية 

العامة التي ستبث في حسابات السية 

املالية امليتهية في 1  ديسلبر 2124.

الدوبلي  هشام  السيد  تعيين 

اإلدار5  مجلس  رئيس  بصفته 

الجلاعية، تنتهي مد5 مهامه بانعقاد 

في  ستبث  التي  العامة  الجلعية 

حسابات السية املالية امليتهية في 1  

ديسلبر 2124.
رئيس مجلس الرقابة.

 JULIO TORRE GUTIERREZ

عضو مجلس الرقابة.

 ،SI VAKUMAR LAKSHMAN

عضو مجلس الرقابة.

 STEFAN ALFONS L VERLEE

عضو مجلس الرقابة.

انعقاد  عيد  مهامهم  مد5  تنتهي 

في  ستبث  والتي  العامة  الجلعية 

في  امليتهية  املالية  السية  حسابات 

1  ديسلبر 2124.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

ديسلبر   29 التجارية بالرباط بتاريخ 

2122، تحت رقم 1 18 1.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدار5 الجلاعية

41 P
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LA FONCIERE

DES MATERIAUX

شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : 55، شارع ابن 

سييا، شقة رقم 8، الطابق الثاني، 

أكدال، الرباط

السجل التجاري رقم   914

تفويت حصص اجتلاعية
 استقالة وتعيين مسير 

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

السيد  فوت   ،2122 5) نوفلبر 

ابراهيم الزروقي لصالح السيد يونس 

شطابي 511 حصة اجتلاعية بقيلة 

تلثل  الواحد5  للحصة  درهم   (00

في  يللكها  التي  الحصص  مجلوع 

الشركة.

الجلعية  مداوالت  بلقت�ضى 

العامة غير العادية بتاريخ 15 نوفلبر 

2122، تم :

التفويت  على  واملوافقة  تسجيل 

الذي تم بين السيد ابراهيم الزروقي 

والسيد يونس شطابي.

اليظام  من  و7   6 املادتين  تغيير 

بالحصص  واملتعلقتين  األسا�ضي 

والرأسلال االجتلاعي.

ابراهيم  تسجيل استقالة السيد 

الزروقي من مهامه كلسير ابتداء من 

15 نوفلبر 2122.

شطابي  يونس  السيد  تعيين 

غير  وملد5  جديد  مسير  بصفته 

من  الشركة  تسير  وبذلك  محدود5 

طرف السيد يونس شطابي والسيد 

سعد دليل.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

ديسلبر   29 في  بالرباط  التجارية 

2122، تحت رقم 1882 1.
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

42 P

RIMAL LE SABLE VERT
شركة مساهلة

رأسلالها : 711. 5 .152 درهم

املقر االجتلاعي : 29 زنقة محلد 

عبدو حي اليخيل آنفا،

الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

18 749

تأكيد تعيين املدير العام امليتدب
بلقت�ضى مداوالت مجلس اإلدار5 

بتاريخ 9 ديسلبر 2122، تم :

عبد  السيد  استقالة  تسجيل 

عام  كلدير  مهامه  من  بروغ  الغني 

ميتدب بالييابة.

مقداد  نوفل  السيد  تعين  تأكيد 
بصفته املدير العام امليتدب، وتسري 

سبتلبر  فاتح  من  اعتبارا  مهامه 

.2122

اإليداع القانوني :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   ،2122 1  ديسلبر 

.852611
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدار5

43 P

DRAGAGE DES PORTS
شركة مساهلة 

رأسلالها : 245.161.111 درهم

املقر االجتلاعي : 5 زنقة شجر5 

الدرحي اليخيل، الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم  96 4

تأكيد تعيين املدير العام امليتدب 
بلقت�ضى مداوالت مجلس اإلدار5 

تعيين  تم   ،2122 ديسلبر   9 بتاريخ 

بصفته  الزويني  امليعم  عبد  السيد 

مهامه  وتبدأ  امليتدب،  العام  املدير 

 ،2122 أغسطس   25 من  اعتبارا 

ابن  الحليم  عبد  السيد  عوض 

مهامه  أنهيت  الذي  األندلس  عطية 

بتاريخ اإلدار5  مجلس  اجتلاع   في 

 24 أغسطس 2122.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ديسلبر 2122، تحت رقم 852611.
44 P

JOY AGRI
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 00.000) درهم
املقر االجتلاعي : علار5 1  شقة 08 
زنقة موالي احلد لوكيلي حسان، 

الرباط
السجل التجاري رقم 165211

تأسيس
بتاريخ  حرر  عرفي،  لعقد  تبعا 
 2 ديسلبر 2122، تم تأسيس شركة 
مواصفاتها  محدود5  مسؤولية  ذات 

كالتالي :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود5.
.JOY AGRI : التسلية االجتلاعية
استغالل   : االجتلاعي  الهدف 
وتدبير جليع أنواع األمالك الفالحية.

شقة    1 علار5   : املقر االجتلاعي 
08 زنقة موالي احلد لوكيلي حسان، 

الرباط.
في الشركة  مد5  حددت   :  املد5 
تبتدئ من تاريخ تسجيلها   99 سية، 

في السجل التجاري.
 (00.000  : االجتلاعي  الرأسلال 

درهم.
في  حدد   : الرأسلال  توزيع 
 (000 إلى  مقسلا  درهم   (00.000
00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للحصة، مرقلة من ) إلى 000).
ووزعت هذه الحصص كالتالي :

السيد هشام كدير5 511 حصة.
السيد فريد كدير5 511 حصة.

املجلوع : 000) حصة.
كدير5،  هشام  السيد   : الشركاء 
بالرباط  مزداد  الجنسية،  مغربي 
قاطن   ،(986 أغسطس   5 بتاريخ 
بيلبارك  تجزئة  السوي�ضي  بالرباط، 
بركة،  بن  املهدي  شارع  أو  تجزئة 
للتعريف  الوطيية  للبطاقة  حامل 

.A 441 1 رقم

مغربي  كدير5،  فريد5  السيد5 

بتاريخ  بالرباط  مزداد  الجنسية، 

بالرباط،  قاطن   ،(957 ماي   29

أو  تجزئة  بيلبارك  تجزئة  السوي�ضي 

شارع املهدي بن بركة، حامل للبطاقة 

:A6247 الوطيية للتعريف رقم

التسيير : السيد فريد كدير5 عين 

كلسير للشركة ملد5 غير محدود5.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجاري  بالسجل  الشركة 

يياير   2 بتاريخ   165211 رقم  تحت 

.212 

45 P

DIDATEC
SA

شركة ذات املسؤولية املحدود5
رأس مالها : 00.000) درهم

مقرها االجتلاعي : رقم 7)، زنقة 

بغداد، شقة رقم )، الرباط

الزياد5 والتخفيض في رأس مال 
الشركة وتغيير الشركة إلى شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
العام  الجلع  قرار  بلقت�ضى 

 7 بتاريخ  العاد5  فوق  امليعقد 

قرر مساهمي شركة   ،2117 نوفلبر 
 (00.000 رأسلالها   ،DIDATEC
درهم، مقرها االجتلاعي الرباط، رقم 

7) زنقة بغداد شقة رقم ) ما يلي :

من  الشركة  رأسلال  في  الزياد5 

درهم   800.000 درهم إلى   (00.000

وذلك بإحداث 7000 سهم جديد من 

فئة 00) درهم للسهم الواحد تكتتب 

وتؤدى قيلتها باملقاصة مع الحساب 

الجاري الدائن الذي يلتلكه السيد 

حسابات  في  االجراوي  العالي  عبد 

الشركة.

من  الشركة  مال  رأس  جفض 

  11.111 إلى  درهم   800.000

درهم وذلك بهدف حدف ما قيلته 

الخسائر  من  درهم   511.111

املتراكلة على الشركة.

تغيير  تم  العللية  لهذه  ونتيجة 

املاد5 السادسة من القانون األسا�ضي.
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يصبح رأس مال الشركة 11.111  

من  سهم    111 على  مقسم  درهم 

فئة 00) درهم للسهم الواحد وذلك 

حسب النسبة التالية :

السيد عبد العالي األجراوي 2955 

سهم.

السيد5 حورية األجراوي 45 سهم.

املجلوع : 111  سهم.

بلوجب قرار الجلع العام بيفس 

التاريخ قرر مساهمي شركة املذكور5 

أعاله.

شركة  من  الشركة  تحويل 

املسؤولية  ذات  إلى شركة  مساهلة 

نفس  املد5،  نفس  لها  املحدود5 

الهدف، نفس املقر االجتلاعي ونفس 
رأس املال املوزع كالتالي :

السيد عبد العالي األجراوي 2955 

حصة.

 45 األجراوي  حورية  السيد5 

حصة.

املجلوع : 111  حصة.

وابتداءا  التحويل  هذا  إثر  على 

العام  الجلع  قرر  اليوم  هذا  من 

إنهاء صالحية املسير الوحيد السابق 

وتعيين السيد عبد العالي األجراوي، 

غير  ملد5  للشركة  وحيد  كلسير 

محدود5.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ 7 ديسلبر 2122، رقم السجل 

التجاري 56.589.
بلثابة مقتطف وبيان

46 P

Z-EVOLUTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5
رأس مالها : 00.000) درهم

مقرها االجتلاعي : 7)، زنقة بهت، 
رقم  ، أكدال، الرباط

تفويت الحصص
بتاريخ الجلاعي  القرار   بلوجب 

وضعت  والذي   2122 أكتوبر   ((  

نسخة ميه بكتابة الضبط باملحكلة

 التجارية بالرباط بتاريخ 21 ديسلبر 

قرر   ،1 1597 رقم  تحت   ،2122

الشركة املذكور5 أعاله والتي  شركاء 

مقرها  درهم.   (00.000 رأسلالها 

رقم  ،  بهت،  زنقة   ،(7 االجتلاعي 

أكدال، الرباط.

تفوت  على  العام  الجلع  وافق 

البائعين  بين  تلت  الذي  الحصص، 

والسيد  ادريس  ابن  سعد  السيد 

السيد  واملشتريان  البهلوتي  راشد 

زكرياء  والسيد  ادريس  ابن  أسامة 

سكن.

بعد تفويت الحصص يصبح رأس 

مال الشركة موزعا كالتالي :

 451 ادريس  ابن  سعد  السيد 

حصة.

السيد راشد البهلوتي 451 حصة.

 51 ادريس  ابن  أسامة  السيد 

حصة.

السيد زكرياء سكن 51 حصة.

47 P

ANJI GRUES

SARL

رأسلال الشريكة : 00.000) درهم

العيوان : تجزئة أمال II رقم 65 

القييطر5

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

7 نوفلبر 2122، تم تقرير ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين الساد5 نور الدين الدرقاوي 

والجياللي أديلي لحل الشركة.

مكان  االجتلاعي  املقر  تحديد 

الحل املسبق للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

رقم  تحت  بالقييطر5  االبتدائية 

715 9 بتاريخ 9) نوفلبر 2122.

48 P

FIDUEL
SARL

تعديل
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

نوفلبر    1 بتاريخ  بتلار5  امليعقج 

شلوان  السيد  شركاء  قرر   ،2122

الجريفي  والسيد5  شريك  رشيد 

لشركة  ومسير5  شريكة  سلية 

مسؤولية  ذات  شركة   FIDUEL

محدود5 ورأسلالها 00.000) درهم، 

مقرها االجتلاعي : تلار5 24، هكتار، 

7 ، شقة  مبنى رقم   ،( القطاع رقم 

رقم 0) شارع حسن الثاني.

املقتضيات التالية :

لشركة  االجتلاعي  املقر  تغيير 

FIDUEL SARL من تلار5، 24 هكتار، 

7 ، شقة  مبنى رقم   ،( القطاع رقم 

رقم 0) شارع حسن الثاني، إلى تلار5 

2227 تجزئة الويفاق عراك  R رقم 

2 الويفاق.

مع  األسا�ضي  اليظام  مالئلة 

تعديالت املذكور5.

سلطة اإليداع واإلشهار.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 1917 1 

بتاريخ 2 يياير  212.

49 P

LIFELAB
SARL

العيوان : 56 شارع العقبة

شقة رقم 2، أكدال، الرباط

تغيير املقر الرئي�ضي للشركة
املسجل  العقدالعرفي  بلقت�ضى 

 ،2122 بتاريخ فاتح نوفلبر  بالرباط 

قرر الجلع العام االستثيائي للشركة 

ما يلي :

إلى  للشركة  الرئي�ضي  املقر  تغيير 

رقم  اللوداية  شارع   : التالي  العيوان 

الثاني  الطابق  رقم  ،  شقة   895

كيش اللوداية.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ  1 

 ،1 1159 رقم  تحت   ،2122

واملحكلة االبتدائية بتلار5 تحت رقم 

السجل التجاري  796 1.

رقم اإليداع 6 95.

50 P

CRESTVIEW

ش م م

زنقة والد فرج رقم 25 سوي�ضي 

الرباط

تأسيس شركة محدود5 املسؤولية
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

تأسيس  تم   ،2122 يوليو   5 بتاريخ 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 

جصائصها كالتالي :

 ،CRESTVIEW  : الشركة  تسلية 

شركة ذات مسؤولية محدود5.

إرشادات   : االجتلاعي  الهدف 

إدارية.

االستشارات ومتابعة األعلال.

فرج  والد  زنقة   : االجتلاعي  املقر 

رقم 25 سوي�ضي الرباط.

املد5 : 99 سية.

يياير  فاتح  من   : املالية  السية 

ديسلبر من كل سية ما عدا    1 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السية 

التسجيل إلى 1  ديسلبر 2122.

رأسلال الشركة : رأسلال الشركة 

 (000 إلى  مقسلة  درهم   (00.000

حصة من فئة 00) للحصة الواحد5 

محرر5 كلها من طرف الشريكين.

بوست  عبيد  صقر  عبيد  السيد 

511 حصة.

السيد5 علي ضاهر 511 حصة.

من  مسير5  الشركة   : التسيير 

طرف السيد عبيد صقر عبيد بوست 

والسيد علي ضاهر ملد5 غير محدود5.
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الخالص  الربح  من   5% تقتطع 

لتكوين االحتياط القانوني مادام هذا 

األجير أقل من عشر الرأسلال يقسم 

الباقي على الحصص بعد إزالة القيم 

امليقولة من جديد أو املخصصة ألي 

احتياطي على حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكلة 

التجارية في الرباط بتاريخ 25 نوفلبر 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2122

.164289
بلثابة مقتطف وبيان

51 P

 STE MAGGAMANE

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 511.111 درهم

مقرها االجتلاعي : اقامة عبد الكريم 

جطابي علار5 رقم   شقة رقم 15 

تلار5

تعديالت في القانون األسا�ضي
العام االستثيائي  الجلع  بلوجب 

للشركة   2122 ديسلبر   21 بتاريخ 

املسلا5  املحدود5  املسؤولية  ذات 

 ،»MAGGAMANE TRAVAUX  «
مقرها  درهم،   511.111 رأسلالها 

جطابي  الكريم  عبد  اقامة  بتلار5 

تقرر  رقم15ن  شقة  رقم     علار5 

ما يلي :
رفع رأسلال الشركة من 511.111 

بخلق  درهم،   1.511.111 إلى  درهم 

بقيلة  اجتلاعية  حصة   (0.000

وذلك  الواحد5  للحصة  درهم   (00

درهم   (.000.000 من   1/4 بحجب 

حسب شهاد5 بيكية، من تم سيرتفع 
 1.511.111 إلى  االجتلاعي  رأسلال 

 (00 بقيلة  حصة   7511 أي  درهم 

ما  موزعة  الواحد5،  للحصة  درهم 

بين الشركاء على الشكل التالي :

حصة   7511  : السيد سبع وليد 

درهم للحصة الواحد5،   (00 بقيلة 

الشكل  على  الشركاء  بين  ما  موزعة 

التالي :

حصة   7511 وليد  سبع  السيد 

اجتلاعية بقيلة 00) درهم للحصة.

حصة   7511 محلد  اله�ضى 

اجتلاعية بقيلة 00) درهم للحصة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

من  و7   6 الفصل  سيتغير  وبهذا 

القانون األسا�ضي للشركة على أساس 

هذا التقسيم الجديد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 

ديسلبر   29 االبتدائية بتلار5 بتاريخ 

2122، تحت رقم 9624.

52 P

STE PATRIMO GESTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسلالها : 121.111 درهم

مقرها االجتلاعي : تجزئة الفضل 

علار5 06) الشقة رقم 211، الطابق 

الثاني مراكش

هبة حصص
7) ديسلبر  بلقت�ضى عقد بتاريخ 

السالم  عبد  السيد  وهب   ،211 

العلج  السيدان عبد علر  إلى  العلج 

وعبد الكريم العلج بالتساوي بينهلا 

75 حصة ذات قيلة اسلية من فئة 

درهم محرر5 بكاملها في شركة   (00

املعرفة    PATRIMO GESTION

أعاله.

8) ديسلبر   بلقت�ضى عقد بتاريخ 

 211، وهب السيد الياس العلج إلى 

السيد عبد الكريم العلج 75 حصة في 

نفس الشركة املعرفة أعاله.

امليعقد  العام  الجلع  بلقت�ضى 

ديسلبر   (8 بتاريخ  العاد5  فوق 

 211، قرر الشركاء ما يلي :

املصادقة على عقود هبة الديون 

اتجاه الشركة.

في  درهم   8.880.000 مبلغ  زياد5 

رأسلال الشركة حيث ارتفع من مبلغ 

إلى  الحالية  القيلة  درهم   121.111

9.000.000 درهم.

جديد5  حصة   88.000 احداث 
ذات قيلة اسلية من فئة 00) درهم 
للحصة الواحد5 تم اكتتابها بكاملها 
عن  وذلك  آجرها  عن  وتحريرها 
طريق اقتطاعها من ديون مقيد5 في 

الحساب الجاري للشركاء.
تعديل الفصلين 7 و8 من القانون 

األسا�ضي للشركة.
األسا�ضي  القانون  صياغة  اعاد5 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 
تحت رقم   ،2114 فبراير   26 بتاريخ 

.65.994
من اجل االستخالص والنشر

53 P

STE AZCREATOR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5
ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 00.000) درهم
مقرها االجتلاعي : 9 زنقة موالي 

ادريس شقة رقم   الطابق السفلي 
حسان الرباط

افتتاح فرع جديد لشركة
بلقت�ضى محضر عرفي بتاريخ 1  

أكتوبر 2122 تقرر ما يلي :
افتتاح فرع جديد لشركة غرضه 
على  تقع  اعالنات  وكالة   : األسا�ضي 
العيوان التالي :   1 زاوية شارع مصر 
القييطر5  الرشيد  هارون  وشارع 
البيت  مول  ملياء  السيد5  وتعيين 
رقم  ماي  199،  بتاريخ    مزداد5 
 ،AE888 9 رقم  الوطيية  البطاقة 
غير  ملد5  الجديد  لللقر  كلدير 

محدود5.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 ،2122 نونبر   22 بتاريخ  بالقييطر5 
السجل  ورقم   9 419 رقم  تحت 

التجاري للللحقة 67415.
بكتابة الضبط التجارية بالرباط 
بتاريخ 29 ديسلبر 2122، تحت رقم 
التجاري  السجل  ورقم   1 18 5

لشركة 115115.
للخالصة والتذكير 

التسيير

54 P

C.C.A.S
SARL

 CONSEIL COMPTABILITE ET AUDIT
SERVICES

STE BOUGHAZ PERFECT
SARL AU

تأسيس شركة
املحرر  العرفي  العقد  بلقت�ضى 
 2122 ديسلبر  بتاريخ  2  بالرباط 

والتي تحلل الخصائص التالية :
 STE  : الشركة  تسلية 

.BOUGHAZ PERFECT
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود5 بشريك وحيد.
مقاول   : االجتلاعي  الهدف 

مختلف أشغال البياء.
من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
1  ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

االولى تبتبدئ من تاريخ التسجيل.
 6 تجزئة عادل   : املقر االجتلاعي 

شقة رقم ) شارع القاهر5 تلار5.
التسيير : محلد أمين الشريقي.

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
مقسلة إلى 000) حصة بقيلة 00) 

درهم لكل حصة مقسلة كلا يلي :
 (000 الشريقي  أمين  محلد 

حصة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
8149 1 باملحكلة االبتدائية بتلار5.
55 P

C.C.A.S
SARL

 CONSEIL COMPTABILITE ET AUDIT
SERVICES

 STE PHARMACIE AL FATH
AIN ATTIQ

SARL AU
تغيير االسم التجاري للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى  
الغير العادي محرر بتاريخ 5) ديسلبر 

2122، تم اتخاذ القرارات التالية :
للشركة  التجاري  االسم  تغيير 
باالسم التجاري   ،  GFARMACIARB

الجديد :
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 PHARMACIE AL FATH AIN

.ATTIQ

جديد  أسا�ضي  قانون  وضع 

من  سبق  ما  مع  مرفق  للشركة 

التعديالت.

ولقد تم اإليداع القانوني لللحضر 

لدى املحكلة االبتدائية بتلار5 يوم 2 

يياير  212، تحت رقم )965.

56 P

عبد الرحيم وسطافي

محاسب معتلد من طرف الدولة
مقرها االجتلاعي : زنقة قيد ادريس شرادي رقم 

  شقة   جريبكة

الهالتف : 56.41.18. 15.2

16.52.47.96.77

 STE  FLT D›EXPLOITATION

CARRIERES
SARL AU

مقرها االجتلاعي : 86 زنقة التفاح 

حي الداجلة جريبكة

بتاريخ  1  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2122 ديسلبر 

الشريك  ذات  املسؤولية،  محدود5 

الوحيد باملواصفات التالية :

 STE FLT  : القانونية  التسلية 

 D’EXPOITATION CARRIERES

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدود5  املسؤولية 

الوحيد.

مبلغ   : االجتلاعي  الرأسلال 

00.000) درهم مقسلة كلا يلي :

 (000 فالت  الدين  نور  السيد 

حصة ب 00) درهم للحصة.

االعلال   : االجتلاعي  املوضوع 

املختلفة، االستيراد والتصدير.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

تأسيسها.
زنقة التفاح   86  : املقر االجتلاعي 

حي الداجلة جريبكة.

للشركة  كلسير  عينت   : التسيير 

ملد5 غير محدود5 السيد يحيى فالت 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.Q 47967 رقم

لتكوين   % 5 بعد جصم   : االرباح 

توزيع  يتم  القانوني  االحتياطي 

الفائض حسب ما يقرره الشريك.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بخريبكة 

بتاريخ 27 ديسلبر 2122، تحت رقم 
التجاري  بالسجل  ومسجلة   662

بخريبكة، تحت رقم 8007.

57 P

STE LUXE RIF CAR
SARL

تفويت حصص الشركة
امليعقد  العام  الجلع  اثر  على 
بالرباط بتاريخ 5 ديسلبر 2122، قرر 

الشركاء ما يلي :

: تفويت السيد  تفويت الحصص 

حصص  محلد  يازين  الهادي  عبد 

الشركة بلا حدد قدره 511 حصة إلى 

التيجاني بوعيادي.

التيجاني  السيد   : الحصص 

بوعيادي 000) حصة.

املجلوع .. 000) حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملد5  القصير  احلد  السيد 

محدود5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالرباط، 

تحت رقم السجل التجاري 155685.

58 P

STE ZINE AUTO
SARL

تفويت حصص الشركة
وتعيين استقالة 

مسير وتعيين مسير تغيير اسم 
الشركة

امليعقد  العام  الجلع  اثر  على 

بالرباط بتاريخ فاتح ديسلبر 2122، 

قرر الشركاء ما يلي :

تفويت الحصص : تفويت السيد5 

مريم دبار حصص الشركة بلا حدد 

000) حصة إلى السيد محلد  قدره 

الزين والسيد يوسف الزين.

الزين  محلد  السيد   : الحصص 
511 حصة.

السيد يوسف الزين 511 حصة.
املجلوع .. 000) حصة.

استقالة مسير5 : مريم دبار.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملد5  املرابط  سكيية  السيد5 

محدود5.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالرباط، 
تحت رقم السجل التجاري 8987 1.
59 P

مزار اوديت واستشارات
شركة ذات مسؤولية محدود5
رأسلالها : 6.511.441 درهم 

مقرها االجتلاعي : )0) شارع عبد املومن 
الدارالبيضاء

HOTEL MED AZUR
.S.A

زياد5 واليقصان من الرأسلال 
االجتلاعي للشركة

بلقت�ضى محضر املجلس االداري 
قرر   ،2122 سبتلبر   27 بتاريخ 
 HOTEL MED شركة  متصرفوا 
رأسلالها  مساهلة،  شركة   ،AZUR
مقرها  درهم،   154. 99.111
االجتلاعي ببركان، امليطقة الساحلية 

للسعيدية، ص.ب 122 ما يلي :
الرأسلال  في  الزياد5  اقتراح 

االجتلاعي للشركة.
الرأسلال  من  اليقصان  اقتراح 

االجتلاعي للشركة.
أجل  من  الصالحيات  اعطاء 

القيام بالجراءات القانونية.
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 
أكتوبر 2122،  االستثيائي بتاريخ 15 

قرر مساهلوا الشركة ما يلي :
االجتلاعي  الرأسلال  في  الزياد5 
درهم   6(.000.000 بقيلة  للشركة 
 154. 99.111 من  ينتقل  لجعله 

درهم إلى 99.111 .215 درهم.
اليقصان من الرأسلال االجتلاعي 
درهم   127. 99.111 للشركة بقيلة 
 215. 99.111 من  ينتقل  لحعله 

درهم إلى 99.111 .88 درهم.

لللجلس  الصالحيات  اعطاء 

النهائي  االنجاز  أجل  من  االداري 

من  واليقصان  الزياد5  لعللية 

الرأسلال االجتلاعي.

لللجلس  الصالحيات  اعطاء 

املتالزم  التغيير  أجل  من  االداري 

اليظام األسا�ضي  ومالئلة   6 للفصل 

للشركة.

أجل  من  الصالحيات  اعطاء 

القيام باالجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملديية  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 ،2122 ديسلبر   28 بتاريخ  بركان 

تحت رقم 715.
بلقت�ضى مقتطف وبيان

مزار اوديت واستشارات

60 P

مزار اوديت واستشارات

شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 6.511.441 درهم 

مقرها االجتلاعي : )0) شارع عبد املومن 

الدارالبيضاء

HOTEL MED AZUR
.S.A

االنجاز النهائي لعللية الزياد5 

واليقصان من  الرأسلال االجتلاعي 

للشركة
بلقت�ضى محضر املجلس االداري 

بتاريخ 15 نونبر  2122، قرر متصرفوا 

شركة HOTEL MED AZUR، شركة 

 154. 99.111 رأسلالها  مساهلة، 

ببركان،  االجتلاعي  مقرها  درهم، 

امليطقة الساحلية للسعيدية، ص.ب 

122 ما يلي :

في  الزياد5  لعللية  النهائي  االنجاز 

الرأسلال االجتلاعي لجعله ينتقل إلى 

99.111 .215 درهم.

اليقصان  لعللية  النهائي  االنجاز 

لجعله  االجتلاعي  الرأسلال  من 

ينتقل إلى 99.111 .88 درهم.

من   6 للفصل  املتالزم  التعديل 

اليظام األسا�ضي للشركة.

اقرار نظام أسا�ضي معدل للشركة.
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أجل  من  الصالحيات  اعطاء 

القيام باالجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملديية  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 ،2122 ديسلبر   28 بتاريخ  بركان 

تحت رقم 706.
بلقت�ضى مقتطف وبيان

مزار اوديت واستشارات

61 P

STE CASCADE INVEST

SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 00.000) درهم

االستثيائي  العام  الجلع  قرر 

ما   2122 ديسلبر   15 يوم  امليعقد 

يلي :

حصص  تفويت  عن  اعالن 

اجتلاعية بيع 700 سهلا مللوكة من 

 ،ATLIV INVEST SARL طرف شركة

في شركة CASCADE INVEST لصالح 

.CHAF INVEST SARL AU شركة

امغار  رشيد  السيد  استقالة 

لشركة  مشارك  كلسير  مهامه  من 

.CASCADE INVEST

تلتزم   : تأكيد التوقيعات البيكية 

بالتوقيع  صحيح  بشكطل  الشركة 

على  املشاركين  لللسيرين  املشترك 

الطهر5  حلو  السيد   : التالي  اليحو 

شفيق والسيد ابن سود5 توفيق.

القانون  تعديل  على  املصادقة 

األسا�ضي للشركة.

من  سلم   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  املحكلة  طرف 

بتاريخ 1  ديسلبر 2122، تحت رقم 

.1 1918

62 P

STE FDSIT
شركة ذات مسؤولية محدود5

ذات شريك وحيد

مقرها االجتلاعي : 59 شارع 

الزرقطوني اقامة لي فلور، طابق 8، 

شقة رقم 24 الدارالبيضاء 

السجل التجاري  رقم : 645 51

الدارالبيضاء

اعالن القانوني
قرر الشريك الوحيد في 9 ديسلبر 

2122 ما يلي :

تغيير تسلية الشركة الحالية إلى 

.ARCWIDE MOROCCO

األسا�ضي  اليظام  صياغة  اعاد5 

للشركة وفقا لذلك.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكلة 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

رقم  تحت   ،2122 ديسلبر    1  

في  التعديلي  والتقييد   8525 9

للدارالبيضاء،  التجاري  السجل 

بتاريخ 1  ديسلبر 2122، تحت رقم 

.44126
اإليداع املسير

63 P

 STE TE CONNECTIVITY
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدود5
رأسلالها : 700.000 يورو

املقر االجتلاعي : امليطقة 

اللوجيتستية الحر5 طيجة ميد، 

حصة 1 1، مكتب رقم  

السجل التجاري رقم : 51549

اعالن قانوني
العادي  غير  العام  للجلع  وفقا 

بتاريخ 6 أكتوبر 2122، قرر الشركاء 

بفتح وكالة ثالثة للشركة بالخصائص 

التالية :

 TANGER AUTOMOTIVE : املقر

طيجة   ،TAC2-6 قطعة   CITY، 2

املغرب.

انتاج وتصنيع وتسويق   : النشاط 

جليع  وتصدير  واستيراد  وبيع 

املكونات االلكترونية.

تم اجراء اإليداع القانوني في قلم 

بتاريخ بطيجة  التجارية   املحكلة 

رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   (5  

التعديلي  والتسجيل   261627

بتاريخ بطيجة  التجاري   بالسجل 

رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   (5  

.(59(6
اإليداع والنشر 

املسير

64 P

STE SOVAGRAF MAROC
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�ضى 

بتيفلت   ،2122 ديسلبر   28 بتاريخ 

وضع القانون األسا�ضي للشركة ذات 

الخصائص  تحلل  التي  املسؤولية 

التالية :

 STE SOVAGRAF  : التسلية 

.MAROC SARL AU

املوضوع : ادرا5 العلليات التجارية 

استيراد  الزراعية  أو  الصياعية  أو 

وتصدير.

املقر االجتلاعي :  دوار ايت سليلان 

سيدي يحيى تيفلتز

في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

 (000 إلى  مقسم  درهم   (00.000

درهم   (00 قيلته  ما  أي  حصة 

بالشكل  للحصة مقسم بين الشركاء 

التالي :

 (000 السيد عبد الرحيم فتحي 

حصة ذات قيلة 00) درهم للحصة 

أي قيلته 00.000) درهم.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية  ذات  محدود5  مسؤولية 

محدود5.

املسير : السيد5 نوال طحوني ملد5 

  سيوات.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

اإليداع  تحت  بتيفلت  االبتدائية 

بتاريخ  1427 رقم   القانوني 

 26 ديسلبر 2122.

65 P

ائتلانية أسفار كونساي

شقة رقم 5 جيان النهضة ) الرباط

الهاتف اليقال:7   4 75 1662 الهاتف 

61/97/72/15 7

 STE AWSOME COFFEE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
شريك واحد

تأسيس شركة
تم تأسيس   بلقت�ضى عقد عرفي, 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

شريك واحد. 
 AWSOME االجتلاعي:   اللقب 

 COFFEE SARL AU
رشيد5  السيد5   : الشريكة 
 BK142818، ب.و.ط    املساعد5 

000)سهم            .
املسير5  : رشيد5 املساعد5.

رأس املال : 00.000) درهم.
الحلويات  مقهى،  النشاط: 

وتيظيم املياسبات.
 2 النهضة  حي   291  : العيوان 

توسعي   الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسلبر   26 يوم  الرباط  التجارية 
السجل   ،(0856 تحت رقم   ،2122

التجاري رقم 165157.
للبيــــــــــــان

66 P

ائتلانية أسفار كونساي

شقة رقم 5 جيان النهضة ) الرباط

الهاتف اليقال : 7   4 75 1662

الهاتف 7/72/97/61 15

RHOUNI
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 

تم تأسيس  بلقت�ضى عقد عرفي, 
شركة ذات مسؤولية محدود5.

 RHOUNI  : االجتلاعي  اللقب 
 SARL

بللعطي  مراد  السيد   : الشركاء 
ب.و.ط CD92487 - 511 سهم.

ب.و.ط غافر  بسلة   السيد5 
 G911261 - 511 سهم.
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املسير : السيد مراد بللعطي.

رأس املال : 00.000) درهم.

النشاط :

مخبز5.

ملون الحفالت.

مقهى.

1 ¸الشقة  رقم  علار5   : العيوان 
الوكيلي  احلد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27/12/2122 يوم  الرباط  التجارية 

0900)، السجل التجاري  تحت رقم 

رقم165181.

67 P

ETUDE-X PRIVE
تأسيس شركة محدود5 املسؤولية

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بسال، 

يوم )) نوفلبر 2122، قد تم تأسيس 

والتي  املسؤولية  محدود5  شركة 

تحلل الخصائص التالية :

 ETUDE-X PRIVE  : التسلية 

SARL

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 

 (00 000) حصة بثلن  مقسم على 

درهم للحصة الواحد5.

السيد شريف باقة 41  حصة.

السيد حلز5 بوعالم 1   حصة.

السيد عبد السالم دحلاني 1   

حصة.

رقم   12 قطاع   : االجتلاعي  املقر 

السالم،  حي  األول،  الطابق   1585

سال.

الهدف االجتلاعي : دروس الدعم، 

ومركز اللغات.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

هاء  حلز5 بوعالم القاطن بشقة 75 

البساتين  علار5 جيم إقامة اليخيل 

2 مكياس والحامل للبطاقة الوطيية 

رقم D991298، ملد5 غير محدود5.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

يوم بسال  االبتدائية   باملحكلة 

 22 ديسلبر 2122 تحت رقم 41222.

 : التجاري  السجل  في  االندراج 

التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم 5 72 .
لإلشار5 والنشر

املسير : السيد حلز5 بوعالم

68 P

TECH GAMLAND
SARL AU

تأسيس شركة محدود5 املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم   ،2122 نوفلبر   29 يوم  بسال، 

املسؤولية  محدود5  شركة  تأسيس 

تحلل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 TECH GAMLAND  : التسلية 

SARL AU

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 

 (00 000) حصة بثلن  مقسم على 

درهم للحصة.

شارع األمير   24  : املقر االجتلاعي 

حي  هللا،  عبد  بن  محلد  سيدي 

الرشاد، القرية، سال.

مقاول   : االجتلاعي  الهدف 

والتجار5  التجارية  للعلليات  مسير 

اإللكترونية  املواد  في  االلكترونية 

واملعلوماتية والتصليم الحاسوبي.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

أيوب مروان القاطن بالعيايد5 سال، 

رقم  الوطيية  للبطاقة  والحامل 

AE1 892، ملد5 غير محدود5.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكلة 

االبتدائية بسال يوم 8 ديسلبر 2122 

تحت رقم 41112.

 : التجاري  السجل  في  اإلندراج 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم 7151 .
لإلشار5 والنشر

املسير : السيد أيوب مروان

69 P

AFFINITY OVERSEAS
SARL AU

شركة محدود5 املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسلال الشركة : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي :  1 زنقة اكرا

شقة 5) املحيط الرباط

يوم حرر  عرفي  عقد   بلقت�ضى 

15 نوفلبر 2122 بالرباط تم تأسيس 

لللصادقة  االستثيائي  العام  الجلع 

على ما يلي :

تم تحويل املقر االجتلاعي للشركة 
 (5 زنقة اكرا شقة  العيوان  1  إلى 

املحيط الرباط.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

6 بتاريخ 2 يياير  212.
بلثابة مقتطف وبيان

70 P

ديوان األستاذ نبيل علراني

موثق بسال

THE GUIDE COMPANY
SARL AU

املقر االجتلاعي : الرباط املحيط

شارع املقاومة وزنقة ابيدجان

علار5 21 شقة 8

السجل التجاري : 151671

من  حرر  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 

بتاريخ  علراني،  نبيل  األستاذ  طرف 

12 ديسلبر 2122.

فوت السيد محلد بشالن مجلوع 

واملقدر5  االجتلاعية  الحصص 

مقدارها  اجتلاعية  حصة   (000

للسيد  الواحد5  درهم للحصة   (00

 THE GUIDE كلال مقدام في شركة

ش.م.م   COMPANY SARL AU
والكائن درهم   (00.000 رأسلالها 

بالرباط املحيط،  مقرها االجتلاعي   

شارع املقاومة وزنقة ابيدجان علار5 

التفويت  لهذا  ونتيجة   ،8 شقة   21

تم توزيع الحصص  السالف الذكر، 

االجتلاعية على الشكل التالي :

السيد كلال مقدام 000) حصة 

اجتلاعية.

املجلوع : 000) حصة اجتلاعية.

من  حرر  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 

بتاريخ  علراني،  نبيل  األستاذ  طرف 

شريك  قرر   ،2122 ديسلبر   12

القرارات  على  التصويت  الشركة 

التالية والتي تم قبولها باإلجلاع :

الحصص  تفويت  عللية  تأكيد 

االجتلاعية.

عزمي  جديجة  السيد5  استقالة 

كلسير5 للشركة السالفة الذكر.

اليظام  تحيين  على  املصادقة 

تبعا  للشركة،  الجديد  األسا�ضي 

اليظام  على  طرأت  التي  للتعديالت 

 ،6 األسا�ضي لشركة واملتعلقة باملاد5 

7 و15.

حرر من  بلقت�ضى عقد توثيقي، 

بتاريخ  علراني،  نبيل  األستاذ  طرف 

12 ديسلبر 2122، تم تحيين اليظام 

املذكور5  للشركة  الجديد  األسا�ضي 

أعاله.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   28 التجارية بالرباط بتاريخ 

2122 تحت رقم 8 119.
للخالصة والبيان

ديوان األستاذ نبيل علراني

موثق بسال

71 P

ديوان األستاذ نبيل علراني

موثق بسال

INTERCOM VARIEES
SARL AU

املقر االجتلاعي : الرباط املحيط
زنقة لبيان 12 مكرر

السجل التجاري :  14951

من  حرر  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 

بتاريخ  علراني،  نبيل  األستاذ  طرف 

12 ديسلبر 2122.
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فوت السيد محلد بشالن مجلوع 

واملقدر5  االجتلاعية  الحصص 

مقدارها  اجتلاعية  حصة   (000

للسيد  الواحد5  درهم للحصة   (00

 INTERCOM كلال مقدام في شركة

ش.م.م   VARIEES SARL AU

والكائن  درهم   (00.000 رأسلالها 

املحيط،  بالرباط  االجتلاعي  مقرها 

لهذا  ونتيجة  مكرر،   12 لبيان  زنقة 

توزيع  تم  الذكر،  السالف  التفويت 

الشكل  على  االجتلاعية  الحصص 

التالي :

السيد كلال مقدام 000) حصة 

اجتلاعية.

املجلوع : 000) حصة اجتلاعية.

من  حرر  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 

بتاريخ  علراني،  نبيل  األستاذ  طرف 

شريك  قرر   ،2122 ديسلبر   12

القرارات  على  التصويت  الشركة 

التالية والتي تم قبولها باإلجلاع :

الحصص  تفويت  عللية  تأكيد 

االجتلاعية.

استقالة السيد5 عزيز5 املورادي 

كلسير5 للشركة السالفة الذكر.

اليظام  تحيين  على  املصادقة 

تبعا  للشركة،  الجديد  األسا�ضي 

اليظام  على  طرأت  التي  للتعديالت 

 ،6 األسا�ضي لشركة واملتعلقة باملاد5 

7 و15.

حرر من  بلقت�ضى عقد توثيقي، 

بتاريخ  علراني،  نبيل  األستاذ  طرف 

12 ديسلبر 2122، تم تحيين اليظام 

املذكور5  للشركة  الجديد  األسا�ضي 

أعاله.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   28 التجارية بالرباط بتاريخ 

2122 تحت رقم 0950).
للخالصة والبيان

ديوان األستاذ نبيل علراني

موثق بسال

72 P

 HCS SERVICES
CORPORATION

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تم تأسيس   2122 أكتوبر   28 بتاريخ 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

جصائصها كامتي :
 HCS SERVICES  : التسلية 

CORPORATION SARL
درهم   (00.000  : الرأسلال 
كل  قيلة  نصيب   (000 إلى  مقسم 
اكتتابها  تم  درهم   (00  : نصيب 

ودفعها بالكامل.
الغرض :

استغالل وتسيير املطاعم.
آليات  وكراء  البضائع  نقل 

ومعدات األشغال العلومية.
وكراء  الحفالت  وتلوين  تيظيم 

قاعات الحفالت.
شارع   ،15  : االجتلاعي  املقر 

األبطال، الشقة 5، أكدال، الرباط.
تسيير  مهلة  أسيدت   : التسيير 
الدين  شرف  السيد  إلى  الشركة 

املحجوبي.
األرباح : توزع على الشركاء أو تدرج 
بعد  الخاص  االحتياطي  حساب  في 

اقتطاع االحتياطي القانوني.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسلبر   21 التجارية بالرباط بتاريخ 
سجل   1 1565 رقم  تحت   2122

تجاري رقم )6596).
مقتطف للنشر

HCS SERVICES CORPORATION SARL

73 P

HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء، 5، زنقة معطي جزولي

(زنقة فريول سابقا) أنفا

ANFA REIT
تكوين شركة مساهلة

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 ،2122 ديسلبر  فاتح  في  البيضاء 
لشركة  األسا�ضي  اليظام  وضع  تم 

مساهلة تكلن مليزاتها فيلا يلي :

الشكل : شركة مساهلة.

ANFA REIT : التسلية

التوظيف  شركة   : الغرض 

العقاري.

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 

6)5، شارع مصطفى املعاني.

املد5 : 99 سية.

  .111.111  : الشركة  رأسلال 

درهم.

من فاتح   : السية املالية للشركة 

يياير إلى 1  ديسلبر.

الرئيس : كريم فتح.

ATTIJARI REIM : املدبر العام

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 

 2122 ديسلبر   9 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم  1184958.

الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكلة التجارية للدار البيضاء 

رقم  تحت   2122 ديسلبر   9 بتاريخ 

.565185

74 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء، 5، زنقة معطي جزولي

(زنقة فريول سابقا) أنفا

AFRICULTURE 6
تكوين شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،2122 أكتوبر  في    البيضاء 

ذات  لشركة  األسا�ضي  اليظام  وضع 

وحيد  بشريك  محدود5  مسؤولية 

تكلن مليزاتها فيلا يلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدود5 بشريك وحيد.

AFRICULTURE 6 : التسلية

األرا�ضي  استغالل   : الغرض 

الفالحية.

مقر الشركة : الدار البيضاء، 59، 
الصخور  الثاني،  الطابق  ليل،  زنقة 

السوداء.

املد5 : 99 سية.

 (00.000  : الشركة  رأسلال 

درهم.

من فاتح   : السية املالية للشركة 

يياير إلى 1  ديسلبر.

املدبران االقترانيان : 

السيد علر ميكو.

السيد عبد السالم بن مولى.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 

 2122 ديسلبر   15 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 11851255.

الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكلة التجارية للدار البيضاء 

تحت رقم   2122 ديسلبر   15 بتاريخ 

.565661

75 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء، 5، زنقة معطي جزولي

(زنقة فريول سابقا) أنفا

AFRICULTURE 5
تكوين شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،2122 أكتوبر  في    البيضاء 

ذات  لشركة  األسا�ضي  اليظام  وضع 

وحيد  بشريك  محدود5  مسؤولية 

تكلن مليزاتها فيلا يلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدود5 بشريك وحيد.

AFRICULTURE 5 : التسلية

األرا�ضي  استغالل   : الغرض 

الفالحية.

مقر الشركة : الدار البيضاء، 59، 
الصخور  الثاني،  الطابق  ليل،  زنقة 

السوداء.

املد5 : 99 سية.
 (00.000  : الشركة  رأسلال 

درهم.

من فاتح   : السية املالية للشركة 

يياير إلى 1  ديسلبر.

املدبران االقترانيان : 

السيد علر ميكو.

السيد عبد السالم بن مولى.
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تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 
 2122 ديسلبر   15 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 11851254.
الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكلة التجارية للدار البيضاء 
تحت رقم   2122 ديسلبر   15 بتاريخ 

.565659
76 P

AGMA TANGER
وسيط تأمييات جاضع للقانون
7)-99 املصدر ملدونة التأمييات
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
رأسلالها : 000.000.) درهم
الكائن مقرها : طيجة، شارع 

بيتهوفن، مكتب ليونور، رقم 26
السجل التجاري : 94945

استقالة وتعيين مدبر اقتراني جديد
بلوجب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 21 فبراير 2122، تلت معايية 

وإقرار ما يلي :
استقالة السيد5 رشيد5 بيعبد هللا 

من مهامها كلدبر5 اقترانية.
الشرايبي،  علي  السيد  تعيين 

بصفته مدبرا اقترانيا للشركة.
لليظام  التالزمي  التعديل 

األسا�ضي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2122 ديسلبر   26 بتاريخ  لطيجة 

تحت رقم 261117.
77 P

AGMA TANGER
وسيط تأمييات جاضع للقانون
7)-99 املصدر ملدونة التأمييات
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
رأسلالها : 000.000.) درهم
الكائن مقرها : طيجة، شارع 

بيتهوفن، مكتب ليونور، مكتب رقم 
26

السجل التجاري : 94945
الزياد5 في رأسلال الشركة

بلوجب قرارات الشريك الوحيد 

تلت   ،2122 نوفلبر   (5 بتاريخ 

الشركة  رأسلال  في  الزياد5  معايية 

بتقدمة  درهم   511.111 بلبلغ 

رفع  عيه  نتج  الذي  ال�ضيء  نضية، 

درهم إلى   (.000.000 الرأسلال من 

1.511.111 درهم.

لليظام  التالزمي  التعديل 

األسا�ضي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2122 ديسلبر   26 بتاريخ  لطيجة 

تحت رقم 261119.

78 P

AGMA RABAT
وسيط تأمييات جاضع للقانون

7)-99 املصدر ملدونة التأمييات

شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد

رأسلالها : 000.000.) درهم

الكائن مقرها : الرباط، شارع 

»باتريس لومومبا«، الشقة رقم  ، 

الطابق األول

السجل التجاري :  5.22 1

استقالة وتعيين مدبر اقتراني جديد
بلوجب قرارات الشريك الوحيد 

بتاريخ 21 فبراير 2122، تلت معايية 

وإقرار ما يلي :

استقالة السيد5 رشيد5 بيعبد هللا 

من مهامها كلدبر5 اقترانية.

الشرايبي،  علي  السيد  تعيين 

بصفته مدبرا اقترانيا للشركة.

لليظام  التالزمي  التعديل 

األسا�ضي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2122 ديسلبر  بتاريخ  2  للرباط 

تحت رقم 1667 1.

79 P

AGMA TANGER
وسيط تأمييات جاضع للقانون
7)-99 املصدر ملدونة التأمييات
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
رأسلالها : 000.000.) درهم

الكائن مقرها : الرباط، شارع 
»باتريس لومومبا«، الشقة رقم  ، 

الطابق األول
السجل التجاري :  5.22 1
الزياد5 في رأسلال الشركة

بلوجب قرارات الشريك الوحيد 
تلت   ،2122 نوفلبر   (5 بتاريخ 
الشركة  رأسلال  في  الزياد5  معايية 
بتقدمة  درهم   511.111 بلبلغ 
رفع  عيه  نتج  الذي  ال�ضيء  نضية، 
درهم إلى   (.000.000 الرأسلال من 

1.511.111 درهم.
لليظام  التالزمي  التعديل 

األسا�ضي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2122 ديسلبر   27 بتاريخ  لطيجة 

تحت رقم 1758 1.
80 P

HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء، 5، زنقة معطي جزولي

(زنقة فريول سابقا) أنفا

 CAOUTCHOUTIERE DES
ZENATAS

شركة ذات مسؤولية محدود5 
بشريك وحيد

رأسلالها : 111.511.  درهم
الكائن مقرها : جزأ5 86، املركب 

الصياعي CFCIM بوسكور5
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 29.44
بلوجب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 5) أكتوبر 2122 : تقرر ما يلي :
الزياد5 في رأسلال الشركة بلبلغ 
طريق  عن  درهم   21.151.111
سائلة  مستحقات  مع  املقاصة 
الشركة  عاتق  على  ومستوجبة 
إلى  درهم   2.945.251 من  لرفعه 

996.251. 2 درهم.

تخفيض رأسلال الشركة املعلل 

درهم   21.994.751 بلبلغ  بخسائر 

درهم إلى   2 .996.251 إلرجاعه من 

111.511.  درهم.

 LE CHAMEAU UK قبول شركة

بصفتها شريكا جديدا في الشركة.

معايية تحويل الشركة إلى شركة 

ذات مسؤولية محدود5.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 

 2122 ديسلبر   (6 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 851721.

81 P

BATON ROUGE INVEST

شركة محدود5 املسؤولية

بشريك وحيد

املقر االجتلاعي : )0) شارع املسير5 

الخضراء بطانة سال

الحل املسبق

تبعا ملحضر القرارات املؤرخ بسال 

الشريك  قرر   2122 يوليو    1 يوم 

 BATON ROUGE لشركة  الوحيد 

املسؤولية  محدود5  شركة   INVEST

بشريك وحيد القرارات التالية :

الشركة  املصادقة على حسابات 

املوقوفة وكذلك العقود املحرر5 من 

ذمته من  طرف املسير وكذلك إبراء 

التسيير.

وإعالن  التصفية  إجراءات  إنهاء 

 BATON ROUGE INVEST شركة 

بشريك  املسؤولية  محدود5  شركة 

وحيد شركة مغلقة نهائيا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

تحت الرقم   2122 ديسلبر   12 يوم 

..50((5

82 P
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CHIF TRANS
شيف اليقل

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود5

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 00.000) درهم

الكائية بالدار البيضاء

إقامة رياض األلفة مجلوعة 9)

مدجل 6) الشقة 157 األلفة

السجل التجاري رقم : 7)5097

الدار البيضاء

بلقت�ضى الجلع العام غير العادي 

قرر الشريك   2122 نوفلبر  بتاريخ   

الوحيد :

مع  التجاري  النشاط  متابعة 

املالية  الوضعية  بانخفاض  التذكير 

الرأسلال  ربع  من  ألدنى  الصافية 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 

 2122 نوفلبر   21 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم : 856768.
عن املستخلص والبيان

83 P

نقل ياسين ساليم
TRANSPORT YASSINE SALIM

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود5

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 70.000 درهم

الكائية بالدار البيضاء

تجزئة حليو5 رقم 87 عين السبع

السجل التجاري رقم : 95799)

الدار البيضاء

بلقت�ضى الجلع العام غير العادي 

قرر الشريك   2122 نوفلبر  بتاريخ   

الوحيد :

مع  التجاري  النشاط  متابعة 

املالية  الوضعية  بانخفاض  التذكير 

الرأسلال  ربع  من  ألدنى  الصافية 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 
 2122 نوفلبر   21 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم : 856769.
عن املستخلص والبيان
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MARKA SELECT
ماركا سيليكت

شركة ذات املسؤولية املحدود5
بشريك وحيد

رأسلالها : 00.000) درهم
السجل التجاري رقم : 475 42

الدار البيضاء
بلقت�ضى الجلع العام غير العادي 
بتاريخ 7) أكتوبر 2122 قرر الشريك 

الوحيد :
السيد  لفائد5  سهم   851 بيع 
الشرقاوي يوسف من طرف السيد 

الشرقاوي رشيد.
يوسف  الشرقاوي  السيد  تعيين 
للشركة  مسيرا   CIN BK 76191
 CIN رشيد  الشرقاوي  السيد  مع 

.Q21716
تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 
البيضاء بتاريخ 7 نوفلبر 2122 تحت 

رقم 77 844.
عن املستخلص والبيان
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ETALAM-ELEC شركة
SARL

انحالل الشركة
تعيين مأمور التصفية

الجلع العام غير العادي لشركاء 
 ETALAM-ELEC SARL شركة 
رأسلالها 00.000) درهم قرر بتاريخ 

  أغسطس 2122 املوافقة على :
انحالل شركة :

تعيين السيد5 لبنى ملحرك مأمور5 
التصفية.

دوم  زنقة   ،7  : االجتلاعي  واملقر 
بريجيون فرانس فيل الدار البيضاء 

كلكان التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
 2122 ديسلبر   27 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 1 8521.
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 STE CONCRETE
MEDIATION

SARL
Capital de 11.111 dhs

رقم 5، سانية حصار، باب املريسة
سال

العادي  غير  العام  الجلع  قرر 
نوفلبر  فاتح  بتاريخ  امليعقد  لشركة 

2121، ما يلي :
الحل املسبق لشركة.

يونس  الشاوي  السيد  تعيين  تم 
مصفيا الشركة.

للشركة  املسبق  الحل  تم 
وتصفيتها بالعيوان :

باب  حصار،  سانية   ،5 رقم 
املريسة سال.

تم اإليداع القانوني لشركة لدى 
بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكلة 
22 نوفلبر 2122 تحت رقم 50008.
87 P

MEDNESS 1
RC / 125125

امليعقد  العرفي  العقد  بلقت�ضى 
بتاريخ 21 ديسلبر 2122 تقرر ما يلي :

تفويت الحصص االجتلاعية
قام السيد محلد بشالن بتفويت 
حصة التي يلتلكها في الشركة   511

إلى السيد يونس بشالن.
تغيير الشكل القانوني للشركة.

تم تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدود5 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدود5 

ذات الشريك الوحيد.
استقالة وتعيين مسير

بشالن  محلد  السيد  استقال 
للشركة  ثاني  كلسير  ميصبه  من 
بشالن  يونس  بالسيد  واالحتفاظ 

كلسير وحيد.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال بتاريخ 2 يياير  212 

تحت رقم   96.

88 P

TOURABI ACCONTING
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 بشريك واحد

الواحد   الشريك  قرار  بلوجب 

بتاريخ 12 ماي 2122 تقرر تأسيس 

بشريك  املسؤولية  محدود5  شركة 
تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا  واحد. 

وتتليز  ابراهيم  ترابي  السيد  من 

بالخصائص التالية :

 TOURABI  : الشركة  تسلية 

ACCONTING SARL AU

نشاط الشركة : أعلال املحاسبة.

رقم     22 علار5   : الشركة  مقر 

الطابق األول حي القصبة تلار5.

املد5 : 99 سية ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفعلي.
  (00.000 في  حدد   : املال  رأس 

حصة   (000 على  مقسلة  درهلا 

بقيلة 00) درهم للواحد5. 

ترابي  السيد   : والتوقيع  التسيير 

ابراهيم.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يوليو   25 بتاريخ  بتلار5  االبتدائية 

2122 تحت رقم 6851 1.
وهذا بلثابة مقتطف و بيان
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S C A E ENGINEERING
SARL AU

 SIGLE SCA2E

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 بشريك واحد

الواحد   الشريك  قرار  بلوجب 

بتاريخ 2 ديسلبر 2122 تقرر تأسيس 

بشريك  املسؤولية  محدود5  شركة 
تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا  واحد. 

وتتليز  السيد5 صفية جضاري  من 

بالخصائص التالية :
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 S C A E  : الشركة  تسلية 
ENGINEERING SARL AU

نشاط الشركة : مكتب درأسات 
وأبحاث.

زنقة  مكرر   12  : الشركة  مقر 
لبيان رقم   حي املحيط الرباط.

املد5 : 99 سية ابتداء من تاريخ 
إحداثها الفعلي.

 (00.000 في  حدد   : املال  رأس 
حصة   (000 على  مقسلة  درهلا 

بقيلة 00) درهم للواحد5. 
التسيير والتوقيع : السيد5 صفية 

جضاري.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
يياير   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 165189.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان
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 IRRIGATION PLOMBERIE
TECHNIQUE

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 بشريك واحد
الواحد   الشريك  قرار  بلوجب 
تقرر   2122 ديسلبر   8 بتاريخ 
املسؤولية  محدود5  شركة  تأسيس 
فإنها  لذلك  وتبعا  واحد.  بشريك 
تتكون من السيد ايوب اراكو وتتليز 

بالخصائص التالية :
 IRRIGATION  : الشركة  تسلية 
 PLOMBERIE TECHNIQUE SARL

AU
نشاط الشركة :

الرصاصة  أعلال  في  مقاول 
والتركيبات الكهربائية.

أعلال مختلفة.
  1 رقم  إقامة   : الشركة  مقر 
احلد  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 

الوكيلي حسان الرباط.
املد5 : 99 سية ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفعلي.
  (00.000 في  حدد   : املال  رأس 
حصة   (000 على  مقسلة  درهلا 

بقيلة 00) درهم للواحد5. 

ايوب  السيد   : والتوقيع  التسيير 
اراكو.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
يياير   2 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

 212 تحت رقم 165191.  
وهذا بلثابة مقتطف وبيان
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CHATEAUX.NET
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 بشريك واحد

الواحد   الشريك  قرار  بلوجب 
تقرر   2122 ديسلبر   08 بتاريخ 
املسؤولية  محدود5  شركة  تأسيس 
فإنها  لذلك  وتبعا  واحد.  بشريك 
هللا  عبد  عشاق  السيد  من  تتكون 

وتتليز بالخصائص التالية :
CHATEAUX.  : الشركة  تسلية 

NET SARL AU
نشاط الشركة :

أعلال البياء و أعلال مختلفة.
التجار5 العامة.

  1 رقم  إقامة   : الشركة  مقر 
احلد  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 

الوكيلي حسان الرباط.
املد5 : 99 سية ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفعلي.
  (00.000 في  حدد   : املال  رأس 
حصة   (000 على  مقسلة  درهلا 

بقيلة 00)  درهم للواحد5. 
التسيير والتوقيع : السيد عشاق 

عبد هللا.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
التجارية بالرباط  بتاريخ 1   دجيبر 

2122  تحت رقم 165179.  
وهذا بلثابة مقتطف و بيان
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ALYAN
SARLAU

التصفية النهائية للشركة 
الشريك  القرار  محضر  بلوجب 
 ALYAN SARLAU لشركة  الوحيد 
تحت  التجاري  بالسجل  املسجلة 
بتاريخ  وامليعقد   159425 الرقم 
على  املصادقة  تلت   2122/((/(6

القرارات التالية :

تلت  املصفي  تقرير  قراء5  بعد 
املصادقة على حسابات التصفية.

اليطق  و  املصفي  ذمة  وإجالء 
بإقفال علليات التصفية. 

بكتابة  القانوني  اإلبداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 2 ديسلبر 2122 تحت 

الرقم 5 19 1.
93 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
Travaux de comptabilité

 RAYHAN 11, ANGLE RUE DE FES ET RUE
 IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 5 52815 15
Comptable_zaroili@hotmail.fr

SOCIETE DHISSI TRAVAUX
شركة محدود5 املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأسلالها االجتلاعي : 50.000 درهم
املقر االجتلاعي : دوار بني مقور5 
الجلاعة القروية بني النت تاز5

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
شركة  قررت   2122/((/21 بتاريخ 
 »SOCIETE DHISSI TRAVAUX«
ذات  املسؤولية  محدود5  شركة 
 50.000 رأسلالها  الوحيد  الشريك 
درهم، ومقرها االجتلاعي : دوار بني 
مقور5 الجلاعة القروية بني النت تاز5 

ما يلي :
السيد   : جديد  شريك  إضافة 

ستاوت عبد املجيد.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

مسئولية محدود5.
زياد5 رأس املال.

السيد   : املسيرين  تعيين 
ستاوت  والسيد  الغني  عبد  العلوي 

عبد املجيد. 
اإليداع  تم   : القانــوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
يوم  بتاز5  االبتدائية  لللحكلة 

27/12/2122 تحت رقم 600.
إمضاء :

العلوي عبد الغني

94 P

 L C D A شركــة
السـجــل الـتـجــاري رقـــم  41   – 

أكـــاديـــر 
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 
محضر  قرر   ،2122 ديسلبر   12
بلثابة  امليعقد5  العامة  الجلعية 
للشركة  االستثيائي  العام  الجلع 
م.،  م.  ش.   »L C D A« املسلا5 
الكائن  درهم،   (00.000 برأسلال 
مقرها بأكادير، رواق املركز التجاري 
شارع   ،D29 رقم  متجر  تالبرجت، 

الشيخ السعدي ، ما يلي :
من  للفصل  1  طبقا  املوافقة 
على  للشركة،  األسا�ضي  القانون 
تفويت الحصص من طرف كل من 
السيد تفروت عبدالرحلان والسيد5 
لفائد5   Sophie ZEINABDINE

.Gérard Lucien PROST السيد
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد ؛
السيد  من  كل  إلستقالة  وتبعا 
والسيد5  عبدالرحلان  تفروت 
Sophie ZEINABDINE من مهامهلا 
 Gérard كلسيرين، تم تعيين السيد
وحيد  كلسير   Lucien PROST

للشركة ملد5 غير محدود5.
الشركة  تسيير  سيتم  وبالتالي، 
 Gérard للسيد  الوحيد  باإلمضاء 

.Lucien PROST
تفويت الحصص :

كل  فوت  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
عبدالرحلان  تفروت  السيد  من 
 ،Sophie ZEINABDINE والسيد5 
يعادل 511  ما  أي  جليع الحصص 
حصة اجتلاعية لكل واحد منهلا أي 
ما مجلوعه 000) حصة اجتلاعية 
لفائد5  الشركة  في  يلتلكانها  والتي 

.Gérard Lucien PROST السيد
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2122 ديسلبر   12 بتاريخ  بأكادير، 

تحت رقم 119775.
للخــــالصــة والــبــيـــــان

95 P
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 SOUSS ESPACES شركــــة

VERTS

الـسجـل الـتـجـاري رقم  4 5 - 

انـــزكــــــان

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 

الجلعية  قررت   ،2122 نوفلبر   25

العامة امليعقد5 بلثابة الجلع العام 

املسلا5  الشركة  لشركاء  اإلستثيائي 

  ،»SOUSS ESPACES VERTS«

  6.000.000 برأسلال  ش.م.م، 

أيت  باشتوكة  مقرها  الكائن  درهم، 

باها، الجلاعة القروية واد الصفاء، 

دوار ادوز أوسعود، ما يلي :

 Gérard املوافقة والسلاح للسيد

حصة   6000 بتفويت   ،COURBIN

الحصص  مجلوع  من  اجتلاعية 

املقدر5 ب 6.111  حصة اجتلاعية 

 Marie Sophie امنسة  لفائد5 

.Christine COURBIN

وبالتالي، تغيير الفصلين 6 و 7 من 

القانون األسا�ضي للشركة.

تفويت الحصص :

بلقت�ضى عقد عرفي فوت السيد 

حصة   6000  Gérard COURBIN

الحصص  مجلوع  من  اجتلاعية 

املقدر5 ب 6.111  حصة اجتلاعية 

لفائد5  الشركة  في  يلتلكها  والتي 

 Marie Sophie Christine امنسة 

 .COURBIN

تعديل  تم  عرفي،  بلقت�ضى عقد 

القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة اإلبتدائية بانزكان، 

بتاريخ 07 ديسلبر 2122، تحت عدد 

.2445
للـخــــالصـــة والـبــيـــــان
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SOCIETE GREEN IMPORT
SARL

رقم 67 تجزئة الداليا تيفلت
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 
الغير العادي بتاريخ 6 ديسلبر 2122 

لشركة كرين امبور :
تم التصفية النهائية لشركة كرين 
امبور شركة ذات مسؤولية محدود5.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
يياير   2 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

 212 تحت رقم 567.
97 P

BA & SON
SARL AU

الطابق الثاني شقة رقم 8) تجزئة 
اليور تيفلت

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 
ديسلبر   12 بتاريخ  العادي  الغير 

2122 تم إقرار ما يلي :
0000) حصة اجتلاعية من  بيع 
بهيزات  الحفيظ  عبد  السيد  طرف 
واستقالة  الوردي  السيد جلال  إلى 
من  بهيزات  الحفيظ  عبد  السيد 
السيد  وتعيين  التسيير  في  مهامه 
جلال الوردي مسيرا وحيدا لشركة 

باسون.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
يياير   2 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

 212 تحت رقم 566.
98 P

 ENVISION ENERGY
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدود5
املقر : س2ب دوميسيل شارع ضاية 
الرومي الشقة 5 بياية  1 أكدال 

الرباط
رقم السجل التجاري 165215

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم تأسيس  8 ديسلبر 2122،  بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود5.

إنرجي  إنفيجن   : الشركة  اسم 
املغرب.

التركيبات   : االجتلاعي  النشاط 
الكهربائية (مقاول طاقة الرياح).

: س2ب دوميسيل  املقر التجاري 
شارع ضاية الرومي الشقة 5 بياية  1 

أكدال الرباط.
املد5 : 99 سية ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.
دانغ  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

دونغهوا مسير الشركة.
اإليداع  تم   : القانوني   اإليداع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
رقم  تحت  يياير  212   2 بتاريخ 

.165215
لإليداع والنشر

التسيير
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COSMOS MINE
SARL

تجزئة املسير5 ) رقم 6)6 الطابق 2 
B تلار5
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 
تم وضع القانون   2122 ديسلبر   1 

األسا�ضي للشركة :
التيقيب في   : املوضوع االجتلاعي 

املياجم.
استيراد وتصدير.

 COSMOS MINE«  : اإلسم 
املسؤولية  ذات  شركة   »SARL

املحدود5.
 ( : تجزئة املسير5  املقر االجتلاعي 

رقم 6)6 الطابق B 2 تلار5.
رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
000.) حصة اجتلاعية  مقسلة إلى 
00) درهم للواحد5 مسجلة ومحرر5.

املد5 : 99 سية.
.CHEN ZHUO التسيير : السيد

باملحكلة  القانوني  اإليداع  وتم 
تسجيل  تم  كلا  بتلار5  االبتدائية 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

.1 814 
100 P

 NOUVELLE GENERATION

DU MONDE THERMIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حي واد الذهب رقم 151 زنقة 

مكياس تلار5

االستثيائي  العام  الجلع  إثر  على 

بتاريخ 6 ديسلبر 2122 تقرر ما يلي :

من  اجتلاعية  حصة   2111 بيع 

طرف السيد محلد اليكادي لفائد5 

السيد أبو القاسم محلد.

القاسم محلد  أبو  السيد  تعيين 

مسير وحيد للشركة واستقالة السيد 

كلسير  مهامه  من  اليكادي  محلد 

للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدود5 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك واحد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 

فبراير  بتاريخ    بتلار5  االبتدائية 

 212 تحت رقم 9657.
التسيير

101 P

 STE SENSATION

HARMONIQUE SH-SPA
SARL

شركة   لشركاء  العام  الجلع  قرر 

 SENSATION HARMONIQUE

بتاريخ بالرباط  امليعقد   SH-SPA 

رأسلالها   2122 ديسلبر   15

املنزه  حي  عيوانها  درهم   (00.000

زنقة الكياري رقم 68  ح.ي.م الرباط 

ما يلي :

رفع رأسلال الشركة من 00.000) 

درهم موزعة   (.000.000 إلى  درهم 

إلى 0000) حصة اجتلاعية من فئة 

00) درهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   28 في  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1799 1.
التسيير

102 P
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 STE RABAT
CANSTINESCOLAIRE

SARL AU
 RABAT  قرر الجلع العام لشركة
امليعقد   CANSTINESCOLAIRE
 2122 سبتلبر   21 بتاريخ  بتلار5 
عيوانها  درهم   (.000.000 رأسلالها 
ساحل   2 قطاع   ( رقم  شقة   95

مسجد والد مطاع تلار5 ما يلي :
السيد  من   : الحصص  تفويت 
محلد سليم زيزاح إلى السيد5 رجاء 

كجان بنسبة 00) في املائة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسلبر   28 في  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1798 1.
103 P

STE GOLD MINES
SARL AU

شركة   لشركاء  العام  الجلع  قرر 
بالرباط  امليعقد   GOLD MINES
رأسلالها   2122 ديسلبر   21 بتاريخ 
علار5  عيوانها  درهم   ((.000.000
8 تجزئة االمان  ) طابق   شقة  رقم 

حي املسير5 ) تلار5 ما يلي :
من  الشركة  رأسلال  رفع 
000.000.)) درهم إلى 5.000.000) 
حصة   (50000 إلى  موزعة  درهم 

اجتلاعية من فئة 00) درهم.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسلبر   29 في  بتلار5  االبتدائية 

2122 تحت رقم  962.
التسيير

104 P

GAS GUARD
SARL AU

العام  الجلع  ملقتضيات  طبقا 
غير العادي املؤرخ بتاريخ 25 نوفلبر 

2122 قرر شركاء الشركة ما يلي :
السيد  فوت   : حصص  تفويت 
 511 املطلب  عبد  محلد  امزركي 
حصة يلتلكها في الشركة إلى السيد 
أصبح  وبذلك  حليلة  بن  محلد 

رأسلال الشركة موزع كالتالي :

 (000  : السيد محلد بن حليلة 
حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدود5 

لللساهم الواحد.
بن  الدايم  عبد  السيد  استقالة 

حليلة من ميصبه كلسير للشركة.
حليلة  بن  محلد  السيد  تعيين 
غير  ملد5  للشركة  جديد  كلسير 

محدود5.
األسا�ضي  اليظام  إعاد5  إقرار 

للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 50(78 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 9) ديسلبر 2122.
105 P

EL RHARRAFI PRESS
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
 CAPITAL SOCIAL : 111.111

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL EL WAKALA 1
BLOC D N°727 LAAYOUNE

السجل التجاري 297  
 التصفية النهائية والتشطيب

 على السجل التجاري 
والتشطيب  النهائية  التصفية 
ذات  للشركة  التجاري  السجل  على 

املسؤولية املحدود5 بشريك وحيد. 
 SOCIETE EL  : التسلية 

  .RHARRAFI PRESS (SARL AU (
باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 1  ديسلبر 

2122  تحت  رقم 674 /2122.
106 P

ABH. MED
AU CAPITAL, DE 111.111 DHS

 HAY NAHDA 1 , RUE TARGUA ,
N° 1141 RABAT

RC : 1116 1
الغير  العام  الجلع  بلقت�ضى 
ديسلبر   5 بتاريخ  وامليعقد   العادي 
ABH. الشركة  شريك  قرر   2122

MED مايلي  :

حصة   700 بيع  على  املوافقة   -

طرف  من   ABH.MED الشركة  في 

السيد عبد الكبير صادق إلى السيد 

عبد العالي البعلراوي تأكيد على أن 

السيد عبد الكبير صادق مسير وحيد 

للشركة ملد5 غير محدود5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

  2122 ديسلبر   29 بتاريخ  بالرباط 

تحت عدد  184 1.

107 P

NOVELTY ALUMINIUM
SARL

حل الشركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�ضى 

للجلع   2122 أكتوبر  بتاريخ  1 

 NOVELTY« االستثيائي  العام 

رأسلالها   »ALUMINIUM SARL

االجتلاعي  مقرها  درهم   (00.000

سرو5  جبل  زنقة  القادسية  شارع 

القرية   15 رقم   8 قطاع  اليصر  حي 

تم   ،12157 التجاري  سجلها  سال 

اإلقرار على ما يلي حل الشركة وديا، 

تعيين السيد نعيم الخطابي مصفي 

للشركة. تحديد مقر الشركة كلحل 

للتصفية.

مكتب  لدى  القانوني  إيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 9666 .

108 P

ICPF
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

بالرباط بتاريخ 26 يونيو 2122 قد تم 

وضع القانون األسا�ضي لشركة تحلل 

الخصائص التالية :

.»ICPF« : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود5.

التكوين وبيع   : الهدف االجتلاعي 

ادوات مكتبية وإعالميات.

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 

00) درهم للحصة الواحد5 :
السيد امين تهبوش : 511 حصة.

والسيد ادريس واحي : 511 حصة.
من  ابتداء  سية   99  : املد5 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
1  ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تهبوش  امين  السيد   : املسير 

وادريس واحي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
126194 باملحكلة التجارية بالرباط 

السجل التجاري رقم  16141.
109 P

RCP CONCEPT
SARL

حل الشركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�ضى 
العام  للجلع   2122 ماي   (8 بتاريخ 
 RCP CONCEPT« االستثيائي 
درهم   (00.000 رأسلالها   »SARL
األبطال  االجتلاعي 15 شارع  مقرها 
سجلها  الرباط  أكدال   5 شقة 
التجاري  11127، تم اإلقرار على ما 
يلي حل الشركة وديا، تعيين السيد5 
لبنى التباع مصفية للشركة. تحديد 

مقر الشركة كلحل للتصفية.
مكتب  لدى  القانوني  إيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 128717.
110 P

 CARREFOUR DESِ
ENTREPRISES

SARL
حل الشركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�ضى 
بتاريخ  1 أكتوبر 2122 للجلع العام 
 CARREFOUR DESِ« االستثيائي 
رأسلالها   »ENTREPRISES SARL
االجتلاعي مقرها  درهم   (00.000
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األول  الطابق  رقم    شالة  شارع   

التجاري  71 ،  سجلها  الحسيلة، 

حل الشركة   : تم اإلقرار على ما يلي 

وديا، تعيين السيد نوردين القدوري 

مصفي للشركة. تحديد مقر الشركة 

كلحل للتصفية.

مكتب  لدى  القانوني  إيداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  رقم  62 1  تحت  الحسيلة 

السجل التجاري  71 .

111 P

LURECO MAROC
SARL

حل الشركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�ضى 

للجلع   2122 أغسطس   12 بتاريخ 

 LURECO« االستثيائي  العام 

MAROC SARL« رأسلالها 00.000) 

درهم، سجلها التجاري 59707)، تم 

اإلقرار على ما يلي حل الشركة وديا، 

مصفية  بيعزو  وفاء  السيد5  تعيين 

تحديد مقر الشركة كلحل  للشركة. 

للتصفية.

مكتب  لدى  القانوني  إيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 128719.

112 P

SOKETRADOZ
 ENTREPRISE KHEZOU DE 

TRAVAUX DIVERS

شركة صوكيطرادوز ش.م.م 

»مقاولة جزو لألشغال املختلفة«

بلوك ) رقم ) حي املقاومة

 ورزازات

 الرفع من رأسلال الشركة 
من 00.000).6 درهم
 إلى 12.111.111 درهم

العام  الجلع  مقررات  بلقت�ضى 

أكتوبر   12 االستثيائي املؤرخ بتاريخ 

2112 تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأسلال  من  الرفع 

 12.111.111 إلى  درهم   6.(00.000

حصة   12.111 بإنشاء  وذلك  درهم 

االسلية  قيلتها  جديد5  اجتلاعية 

درهم للحصة أي ما مجلوعه   511

املساهلات،  من  درهم   6.000.000

السيد  من  كل  إلى  ملكيتها  أسيدت 
عدي جزو، ابراهيم جزو، ايدير جزو 

ومحلد جزو.

توزيع رأسلال الشركة الجديد بين 

الشركاء كلا يلي :

حصة    111 جزو  عدي  للسيد 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.511.111 درهم.

للسيد ابراهيم جزو 111  حصة 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.511.111 درهم.

حصة    111 جزو  ايدير  للسيد 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.511.111 درهم.

حصة    111 للسيد محلد جزو 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.511.111 درهم.

األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.

التغييرات  هذه  تسجيل  تم  وقد 

لدى   211 رقم  التجاري  السجل  في 

املحكلة االبتدائية بورزازات بتاريخ 5 

نوفلبر 2112 بلوجب التصريح رقم 

.842

113 P

SOKETRADOZ
 ENTREPRISE KHEZOU DE«

»TRAVAUX DIVERS

شركة صوكيطرادوز ش.م.م 

»مقاولة جزو لألشغال املختلفة«

بلوك ) رقم ) حي املقاومة ورزازات

الرفع من رأسلال الشركة من 
12.111.111 درهم إلى 00.000).8) 

درهم
العام  الجلع  مقررات  بلقت�ضى 

االستثيائي املؤرخ بتاريخ 29 ديسلبر 

 211 تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأسلال  من  الرفع 

12.111.111 درهم إلى 00.000).8) 

حصة   12.111 بإنشاء  وذلك  درهم 

االسلية  قيلتها  جديد5  اجتلاعية 

درهم للحصة أي ما مجلوعه   511

املساهلات،  من  درهم   6.000.000

السيد  من  كل  إلى  ملكيتها  أسيدت 
عدي جزو، ابراهيم جزو، ايدير جزو 

ومحلد جزو.

توزيع رأسلال الشركة الجديد بين 

الشركاء كلا يلي :

حصة    111 جزو  عدي  للسيد 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.511.111 درهم.

للسيد ابراهيم جزو 111  حصة 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.511.111 درهم.

حصة    111 جزو  ايدير  للسيد 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.511.111 درهم.

حصة    111 للسيد محلد جزو 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.511.111 درهم.

األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.

التغييرات  هذه  تسجيل  تم  وقد 

لدى   211 رقم  التجاري  السجل  في 

بتاريخ  بورزازات  االبتدائية  املحكلة 

بلوجب التصريح  فاتح مارس 2115 
رقم 115.

114 P

SOKETRADOZ
 ENTREPRISE KHEZOU DE«

»TRAVAUX DIVERS

شركة صوكيطرادوز ش.م.م 

»مقاولة جزو لألشغال املختلفة«

بلوك ) رقم ) حي املقاومة ورزازات

الرفع من رأسلال الشركة من 
00.000).8) درهم إلى 26.111.111 

درهم
العام  الجلع  مقررات  بلقت�ضى 

االستثيائي املؤرخ بتاريخ 1  ديسلبر 

2115 تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأسلال  من  الرفع 

00.000).8) درهم إلى 26.111.111 

حصة   (6.000 بإنشاء  وذلك  درهم 

االسلية  قيلتها  جديد5  اجتلاعية 

درهم للحصة أي ما مجلوعه   511

املساهلات،  من  درهم   8.000.000

السيد  من  كل  إلى  ملكيتها  أسيدت 
عدي جزو، ابراهيم جزو، إيدير جزو 

ومحلد جزو.

توزيع رأسلال الشركة الجديد بين 

الشركاء كلا يلي :

حصة    825 جزو  عدي  للسيد 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.912.511 درهم.

للسيد ابراهيم جزو 825  حصة 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 1.912.511 درهم.

حصة   8 51 للسيد محلد جزو 

مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 4.175.111 درهم.

األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.

التغييرات  هذه  تسجيل  تم  وقد 

لدى   211 رقم  التجاري  السجل  في 

بتاريخ  بورزازات  االبتدائية  املحكلة 

  يوليو 2116 بلوجب التصريح رقم 

.512

115 P

SOKETRADOZ
 ENTREPRISE KHEZOU DE«

»TRAVAUX DIVERS

شركة صوكيطرادوز ش.م.م 

»مقاولة جزو لألشغال املختلفة«

بلوك ) رقم ) حي املقاومة ورزازات

الرفع من رأسلال الشركة من 
151.111 درهم إلى 2.511.111 

درهم
العام  الجلع  مقررات  بلقت�ضى 

االستثيائي املؤرخ بتاريخ 1  ديسلبر 

996) تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأسلال  من  الرفع 

 2.511.111 إلى  درهم   151.111

حصة  5.700 بإنشاء  وذلك  درهم 
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االسلية  قيلتها  جديد5  اجتلاعية   

درهم للحصة أي ما مجلوعه   500
املساهلات،  من  درهم   2. 51.111
السيد  من  كل  إلى  ملكيتها  أسيدت 
عدي جزو، ابراهيم جزو، ايدير جزو 

ومحلد جزو.
الجديد  الشركة  رأسلال  توزيع 

بين الشركاء كلا يلي :
حصة   1175 جزو  عدي  للسيد 
مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 587.511 درهم.
للسيد ابراهيم جزو 1175 حصة 
مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 587.511 درهم.
حصة   1175 جزو  ايدير  للسيد 
مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 587.511 درهم.
حصة   1175 للسيد محلد جزو 
مساهلة  يعادل  ما  أي  اجتلاعية 

قدرها 587.511 درهم.
األسا�ضي  القانون  على  املصادقة 

للشركة.
التغييرات  هذه  تسجيل  تم  وقد 
لدى   211 رقم  التجاري  السجل  في 

املحكلة االبتدائية بورزازات.
116 P

SOKETRADOZ
 ENTREPRISE KHEZOU DE«

»TRAVAUX DIVERS
شركة صوكيطرادوز ش.م.م 

»مقاولة جزو لألشغال املختلفة«
بلوك ) رقم ) حي املقاومة ورزازات
بيع الحصص االجتلاعية املللوكة 

للشريك السيد موحا جزو
بتاريخ العرفي  العقد   بلوجب 
 5) ماي 996) قام السيد موحا جزو 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
ببيع جليع الحصص   P87 5  رقم
شركة  رأسلال  في  له  املللوكة 
املعروفة  املختلفة«  لألشغال  جزو 
صوكيطرادوز  بشركة  اجتصارا 
درهم   151.111 رأسلالها  ش.م.م 
جزو،  عدي   : الساد5  إلجوانه 
ومحلد  جزو  ايدير  جزو،  ابراهيم 
60 حصة اجتلاعية،  جزو، وعددها 

وقيلتها االسلية 511 درهم للواحد5، 

وذلك على اليحو التالي :

حصة   15 جزو  عدي  للسيد 
اجتلاعية.

حصة   15 جزو  ابراهيم  للسيد 
اجتلاعية.

حصة   15 جزو  ايدير  للسيد 
اجتلاعية.

حصة   15 جزو  محلد  للسيد 
اجتلاعية.

التغييرات  هذه  تسجيل  تم  وقد 
لدى   211 رقم  التجاري  السجل  في 
املحكلة االبتدائية بورزازات بلوجب 

التصريح املؤرخ في 22 يياير 997).
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PORTE MECANIQUE
SARL AU

محرر   عرفي  عقد  بلقت�ضى 
نظام  تكوين  تم   21/12/212121
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�ضي 
وحيد   شريك  ذات  املحدود5 

جصائصها كالتالي :
 PORTE  : التسلية 

.MECANIQUE
الهدف : تلارس الشركة األهداف 

التالية : 
لجليع  وكهرباء  عام  ميكانيكي 

املركبات  والدراجات البخارية.
وإصالح  املعدنية  الصفائح 

الجسم والطالء.
التجار5.

زنقة   (7 علار5   : املقر االجتلاعي 
محلد ملدور رقم 5) الطابق الخامس 

املحيط الرباط.   
 (00.000  : رأس املال االجتلاعي 
حصة قيلة   (000 درهم مقسم إلى 

كل واحد5 00) درهم.
تم تعيين السيد موالي   : التسيير 
ادريس مدغري علوي الحامل لبطاقة 
 A7 2 19 رقم  الوطيية  التعريف 
غير  وملد5  للشركة  وحيد  كلسير 

محدود5.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 165245.
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LOG EXPERT
بلقت�ضى جلع عام استثيائي حرر 

قرر   .2121 نوفلبر   (6 الرباط  في 

  LOG EXPERT SARL شركاء  الشركة

ما يلي :   

أصبح  الذي  النشاط  تعديل 

كالتالي 

وشراء  اللوجستية  الخدمات 

املواد والتوريدات.

تهيئة.

مقهى، مطعم، مخبز معجيات.

أقسام التكيولوجيا.

إنشاءات  أو  أعلال  مقاول 

متيوعة.

تجار5.

أعلال مختلفة.

استيراد و تصدير.

 12 من    : تحويل املقر االجتلاعي 

محل رقم   : إلى  الرباط  زنقة تطوان 

 1 بلوك 8 إقامة غيتة II سعيد حجي 

سال. 

القانون  من   5 املاد5  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانون بكتابة الضبط 

باملحكلة الرباط بلكياس تحت رقم 

2114 1 بتاريخ   يياير  212.
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MADAM 8
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بلساهم وحيد

يبلغ رأسلالها 0.000) درهم

املقر االجتلاعي : 15 شارع األبطال 

رقم 5 أكدال الرباط

السجل التجاري : 4255 1

القرار األول : 

الذي  الوحيد،  املساهم  يوافق 

علليات  بجليع  كاملة  قراء5  لديه 

التصفية التي تم إجراؤها على التقرير 

التصفية  حساب  وكذلك  املذكور 

التصفية  مكافأ5  يبرز  الذي  النهائي 

بلبلغ 882,86.  درهم.

القرار الثاني :

التصفية  حساب  أن  إلى  باليظر 

التصفية  الذي يظهر مكافأ5  النهائي 

قرر تفويت  درهم،    .882,86 بلبلغ 

هذا املبلغ لللساهم الوحيد.

القرار الثالث :

اإلغالق  الوحيد  املساهم  يعلن 

هذا  من  اعتبارا  للتصفية  النهائي 

اليوم، ويعفي املصفي من إدارته ومن 

واليته.

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 

  يياير  212 تحت رقم  211 1.
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

120 P

 HOUSE OF AUGUSTINE ET

BLAOUI MOHAMED

عقد تسيير حر ألصل تجاري

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 

السيد  ميح   2122 ديسلبر   22  

للبطاقة  الحامل  بالوي،  مصطفى 

مالك األصل   E1151  الوطيية رقم

التجاري  بالسجل  املسجل  التجاري 

التسيير  حق  بلراكش    6968 رقم 

ب  الكائن  التجاري  لألصل  الحر 

دكالة،  باب  أوزال  عرسة   (70

 HOUSE OF« لشركة  مراكش. 

زنقة   2 ب  مقرها   »AUGUSTINE

املكتب  الرابع،  الطابق  أبيوسر، 

البيضاء،  الدار   21111  ،12 رقم 

التجاري  بالسجل  املسجلة  املغرب، 

سيوات  جلس  ملد5   566567 رقم 

 تبتدئ من فاتح يياير  212 وتنتهي في

 21 ديسلبر 2127.
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C.A.F.C.G

Tél : 15. 7.78.11.71

Fax : 15. 7.88.12.86

LAYANE PARK
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدود5
بلقت�ضى عقد عرفي مبرم بتاريخ 

البيضاء،  بالدار   2122 نوفلبر   29

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدود5 باملواصفات الآلتية :

 LAYANE PARK : االسم التجاري

. SARL

توفير   : االجتلاعي  الهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.
زنقة سارية   12  : املقر االجتلاعي 

اليخيل  شقة    الطابق    زنيم  بن 

الدار البيضاء.

املد5 : حددت مد5 الشركة في 99 

تسجيلها  تاريخ  من  من  ابتداء  سية 

بالسجل التجاري.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم موزع على   (00.000 الشركة 

000) حصة من فئة 00) درهم.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

وتنتهي بلتم ديسلبر من  فاتح يياير  

نفس السية.

تسيير  مهلة  أسيدت   : التسيير 

الشركة للسيد بوطيب عبيدي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكلة  القانوني 
رقم  التجاري   السجل  البيضاء 

بتاريخ  تحت رقم  85291   567215

  يياير  212.
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C.A.F.C.G

Tél : 15. 7.78.11.71

Fax : 15. 7.88.12.86

AYLIL TRADE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدود5
بلقت�ضى عقد عرفي مبرم بتاريخ 

البيضاء،  بالدار   2122 نوفلبر   28

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدود5 باملواصفات الآلتية :

 AYLIL TRADE  : االسم التجاري 
. SARL

توفير   : االجتلاعي  الهدف 
مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.

زنقة سارية   12  : املقر االجتلاعي 
اليخيل  شقة    الطابق    زنيم  بن 

الدار البيضاء.
في الشركة  مد5  حددت   :  املد5 
 99 سية ابتداء من من تاريخ تسجيلها 

بالسجل التجاري.
رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 
الشركة في 00.000) درهم موزع على 

000) حصة من فئة 00) درهم.
من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 
وتنتهي بلتم ديسلبر من  فاتح يياير  

نفس السية.
تسيير  مهلة  أسيدت   : التسيير 

الشركة للسيد رشيد تويجرات.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكلة  القانوني 
رقم  التجاري   السجل  البيضاء 
بتاريخ   852914 تحت رقم   56721 

  يياير  212.
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C.A.F.C.G

Tél : 15. 7.78.11.71

Fax : 15. 7.88.12.86

RAHIM SERVICES
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدود5
بلقت�ضى عقد عرفي مبرم بتاريخ 
البيضاء،  بالدار   2122 نوفلبر   29
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدود5 باملواصفات الآلتية :
 RAHIM  : التجاري  االسم 

. SERVICES SARL
توفير   : االجتلاعي  الهدف 

مستخدمين، مستخدمين مؤقتين.
زنقة سارية   12  : املقر االجتلاعي 
اليخيل  شقة    الطابق    زنيم  بن 

الدار البيضاء.
املد5 : حددت مد5 الشركة في 99 
تسجيلها  تاريخ  من  من  ابتداء  سية 

بالسجل التجاري.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم موزع على   (00.000 الشركة 

000) حصة من فئة 00) درهم.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

وتنتهي بلتم ديسلبر من  فاتح يياير  

نفس السية.

تسيير  مهلة  أسيدت   : التسيير 

الشركة للسيد بوطيب عبيدي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكلة  القانوني 
رقم  التجاري   السجل  البيضاء 

بتاريخ   852917 تحت رقم   567217

  يياير  212.
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 ESPACES VERTS 

 ET ACTIVITES

ENVIRONNEMENTALES
»ESVEAE«

SARL AU

RC RABAT N° 814 9

بيع حصص اجتلاعية
بتاريخ  استثيائي  قرار  بلوجب 

السيد5  قررت   ،2122   نوفلبر 

للبطاقة  الحاملة  لودي  فاطلة 

 G1162  رقم للتعريف  الوطيية 

لشركة  الوحيد5  الشريكة  بصفتها 

 ESPACES VERTS ET ACTIVITES

 E N V I R O N N E M E N TA L E S

جليع  بيع   .»ESVEAE« SARL AU

حصصها في الشركة والبالغ عددها 

000) حصة إلى السيد محلد ابتيتي 

للتعريف  الوطيية  للبطاقة  الحامل 
فرأسلال  وعليه   G11622 رقم 

درهم   (00.000 البالغ  الشركة 

000) حصة اجتلاعية  واملقسم إلى 

أصبح بالكامل بحوز5 السيد محلد 

وحيد  ومسير  شريك  بصفته  ابتيتي 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ    بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 2126 1.
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SOCIETE ICHOUTRAV
SARL

رأسلالها : 00.000) درهم

مقرها االجتلاعي : حي ابن رشد - 

جراد5

الشريك  قرار  محضر  بلوجب 

تقرر  نوفلبر 2122   5 الوحيد بتاريخ 

ما يلي :

) - حذف األنشطة :

ميكانيكي.

لحام.

000) حصة  - مشروع هبة ب   2

ر.ب.و  بابو  يشو  السيد  تخص 

.F69696

لفائد5 :

.FH25272 يشو حليد ر.ب.و

.FH4 995 يشو جالد ر.ب.و

يشو  حليد  السيد  تعيين   -   

حليد  والسيد   FH25272 ر.ب.و  

مسيرين  مديرين   FH4 995 يشو 

غير  لفتر5   »ICHOUTRAV« لشركة 

محدود5.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

ديسلبر   21 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 889 .
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 ATLAS RESSOURCES

HUMAINES
بلقت�ضى املحضر املؤرخ بتيفلت 

السيد  قرر   2122 نوفلبر   21 يوم 

الوحيد  املساهم  السعيد  جلال 

شركة   ATLAS GRILLAGE لشركة 

رأسلالها  محدود5  مسؤولية  ذات 

الرئي�ضي  املقر  في  درهم   (0.000

للشركة تيفلت عين جدام دوار آيت 

إجلف أيت بويحيى طريق الخليسات 

بتيفلت  التجاري  واملسجلة بالسجل 

تحت رقم 57)).

 ATLAS« إلى  الشركة  اسم  تغير 

 »RESSOURCES HUMAINES

كاسم جديد لها.
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املؤرخ  املحضر  بلقت�ضى 

 2122 نوفلبر   21 يوم  بتيفلت 

السعيد  جلال  السيد  قرر 

ذات  الشركة  في  الوحيد  املساهم 

توسيع  املحدود5،  املسؤولية 

إضافة  جالل  من  الشركة   غرض 

ما يلي :

للعلال  املؤقت  توظيف 

واملوظفين.

واألمن  والحرأسة  املراقبة 

واليظافة، حرأسة ومراقبة املواقع.

لالمتحان  التدريبي  االعداد 

املحاسبة.

تقديم جدمات أعلال  بيع شراء 

متيوعة.

املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتيفلت بتاريخ 26 ديسلبر 

2122 تحت رقم 556.
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مكتب األستاذ5 شهرزاد الزيزي الجيان

موثقة بالرباط

زاوية زنقة بيروت وساحة املامونية، مدجل ب 

رقم 9، الرباط

15 7 70 95 88 /15 7 70 95 89

الفاكس : 75 85 70 7 15

EPI MAGIC
ش.م.م

إعطاء هبة الحصص
العام  الجلع  بلقت�ضى   -  I

يوم  بالرباط  امليعقد  االستثيائي 

»سنبلة  لشركة   2122 نوفلبر   21

ذات  شركة   EPI MAGIC ماجيك« 

رأسلالها  محدود5،  مسؤولية 

مقرها  درهم،   (00.000 االجتلاعي 

شارع   ،269 الرباط  االحتلاعي 

واملسجلة بالسجل  محلد الخامس، 

التجاري بالرباط تحت رقم 58989، 

قرر الشركاء قبول هبة الحصص من 

ابراهيم قانيني لفائد5  طرف السيد 

السيد أحلد قانيني.

من   7 الفصل  تغيير  تم  وبالتالي 

القانون التأسي�ضي للشركة.

- تم اإليداع القانوني باملحكلة   II

يياير  212  التجارية بالرباط يوم   

تحت رقم 2119 1.
بلثابة مقتطف وبيان

األستاذ5 شهرزاد الزيزي - الجيان
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STE LK MILLENIUM
SARL AU

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

8 نوفلبر 2122 قرر الشركاء ما يلي :

تفويت الحصص :

فوتت السيد5 املومن كوتر لفائد5 

السيد5 الغازي لطيفة 511 حصة.

على  أصبح  الحصص  تقسيم 

الشكل التالي :

السيد5 الغازي لطيفة 000) حصة 

أي 00.000) درهم.

تغيير الشكل القانوني للشركة :

من شركة محدود5 املسؤولية.

إلى شركة محدود5 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكلة 

ديسلبر   15 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تحت رقم )7)50.
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DELTA FIDELITY
 شركة محدود5 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 00.000) درهم

املقر الرئي�ضي : الرباط، ح.ي.م 

املسير5 2، بلوك   اج رقم 15

تبعا لقرار الجلع العام االستثيائي 

لشركة   2122 ديسلبر   29 بتاريخ 

محدود5  شركة   DELTA FIDELITY

املسؤولية ذات الشريك الوحيد تم 

إقرار :

السيد  وتسلية  الشركة  تصفية 

املصطفى موقلة كلصفي للشركة.

الرباط   : تحديد مقر التصفية ب 

ح.ي.م املسير5 2، بلوك   اج رقم 15.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 1995 1 

بتاريخ   يياير  212.
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 DIGITAL BOX

TECHNOLOGIES
 SARL AU

 تأسيس شركة ذ.م.م.م.و
  بلقت�ضى عقد عرفي تم تأسيس 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد ش.ذ.م.م.م.و.

 DIGITAL  : االجتلاعي  اللقب 

  BOX TECHNOLOGIES SARLAU

.SARLAU- ش.ذ.م.م.م.و

الشركاء واملساهلون : 

السيد محلد جبران، ب.و.ط  رقم  

---AE18 225 000)  سهم.

املسيرون : السيد محلد جبران

رأس املال : 00.000) درهم.

النشاط: 

(مبرمج،  املعلومات  تكيولوجيا 

محلل، مصلم).

 املد5 :  99 سية.

الطابق  سيلا  زنقة   5  : العيوان 

األول شقة ) ديور جامع الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  212  التجارية بالرباط يوم   

تحت رقم 2111 1.
للبيان
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STE PRESTAMAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

نوفلبر  االستثيائي املؤرخ بتاريخ  2 

2122 قرروا شركاء الشركة ما يلي :

 STE PRESTAMAL حل الشركة - (

.SARL

ملوح  الهبري  السيد  تعيين   -  2

كلصفي للشركة.

  - إغالق السيوات املالية للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   27 التجارية بالرباط بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2122
5657 1 رقم اإليداع القانوني 1746 1.
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STE MANAJIM PRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5

برأسلال : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : 15 شارع األبطال، 

الشقة رقم 5 أكدال، الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 

29 نوفلبر 2122 قد تأسست شركة 

والتي تحلل الخصائص التالية :

.MANAJIM PRO : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدود5.

الهدف االجتلاعي :

التعدين في املغرب ؛

استغالل املحاجر ؛

الواردات والصادرات ؛

وبيع آالت وشاحيات اليقل  شراء 

واألشغال العامة ؛

استيراد وتصدير امالت وشاحيات 

البضائع ؛

الخاصة  املواد  وبيع جليع  شراء 

باملياجم وأبحاث التعدين ؛

جليع األعلال املتيوعة ؛
للطرق  العامة  األشغال  جليع 

الخاصة والشبكات املختلفة ؛

مواد  سلع  نقل  علليات  جليع 

البياء ؛

مطور عقارات ؛

أي تقسيم فرعي أو عللية  إجراء 

أطراف  عن  نيابة  عقارات  تطوير 

ثالثة ؛

التقسيم  أعلال  بكافة  القيام 

العلراني واملساحات الخضراء ؛

املعدات  كافة  وتصدير  استيراد 

واملواد وميتجات البياء.
رأسلال الشركة : 00.000) درهم.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي.
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من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

1  ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتلاعي : 15 شارع األبطال، 

الشقة رقم 5 أكدال، الرباط.

التسيير  مهلة  أنيطت   : التسيير 

والسيد  قاسمي  فاطلة  السيد5  إلى 

محلد بولهتاريى لفتر5 غير محدود5.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكلة التجارية بالرباط.

رقم السجل التجاري : 165195.
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AL OMRANE RABAT-SALE-

KENITRA
S.A

شركة مجهولة االسم

رأسلالها : 411. 112.76 درهم

املقر االجتلاعي : الرباط حي 

الرياض، شارع نرجس، تجزئة 1  

سكتور 7)

استقالة مدير 
تعيين مدير

بلقت�ضى محضر الجلع العام   -  I

االستثيائي املؤرخ في  26 أبريل 2122، 

 AL OMRANE« شركة  شركاء  قرر 

 RABAT-SALE-KENITRA« S.A

درهم   112.76 .411 رأسلالها 

حي  بالرباط  االجتلاعي  مقرها  والتي 

  1 تجزئة  نرجس،  شارع  الرياض، 

سكتور 7)، ما يلي :   

أ - استقالة السيد5 أزهار اقطيطو 

بصفتها مدير5 للشركة.

مرسلي  علر  السيد  تعيين   - ب 

قدرها  ملد5  للشركة  جديد  كلدير 

ستة(6)  سيوات.

 III - اإليداع القانوني : تم اإليداع 

التجارية  املحكلة  لدى  القانوني 

 ،2122 ديسلبر  بتاريخ  2  بالرباط 

تحت رقم 11815.
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HARIF COMPANY
شركة محدود5 املسؤولية
رأسلالها : 0.000) درهم

مقرها االجتلاعي : علار5 58 شقة ا   
زنقة واد سبو، أكدال، الرباط 

تأسيس شركة
بديوان  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 
األستاذ5 سللة قليبي مؤرخ بالرباط 

بتاريخ 5) نوفلبر 2122.
 HARIF COMPANY  : التسلية 

شركة محدود5 املسؤولية.
املواد  في  التجار5   : املوضوع 

االستهالكية.
الرأسلال : 0.000) درهم

املد5 : 99 سية من تاريخ التأسيس.
املقر االجتلاعي : علار5 58 شقة ا   

زنقة واد سبو، أكدال، الرباط.
: عهد وملد5 غير محدود5  التسيير 

وبإمضائين ميفصلين :
للسيد5 كباي حانة ازابيال تيكفا ؛

للسيد كباي نيطانيل.
 (0.000 االجتلاعية  الحصص 

حصة موزعة على الشركاء كالتالي :
السيد5 كباي حانة ازابيال تيكفا 

ب 51 حصة ؛
للسيد كباي نيطانيل ب 51 حصة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكلة 
27 ديسلبر 2122 تحت رقم 7)09) 

رقم السجل التجاري 165199.
مستخلص من أجل اإلشهار

األستاذ5 سلمى قليبي
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU

 B.P 616 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

   TEL : 15 28-81-96-41

FAX : 15 28- 81- 96- 41

  STE ARENA COSMETIQUE
 SARL

الفسخ النهائي للشركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 
9 سبتلبر 2122 حرر محضر شركة 
ذات مسؤولية محدود5 والذي قرر 

ما يلي :

الشركة  النهائي  والفسخ  تصفية 

بكاملها.

تحديد مقر تصفية الشركة: تلت 

التصفية باملقر االجتلاعي حي ارحالن 
املختار  شارع   157 رقم   1 11 زنقة 

السو�ضي الدشير5 الجهادية.

عزيز   احلد  ايت  السيد  تعيين 

مصفي للشركة. 

تقرير مصفي الشركة. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

أكتوبر   5 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

2122 تحت رقم1944/2122.
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Sté BAMERIC
SARL

تأسيس شركة
 2122 نوفلبر   22 بتاريخ  تم 

وضع قانون ميظم لشركة باملليزات 

التالية: 

    Sté BAMERIC SARL  : التسلية 

ش.ذ.م.م.

الهدف :

تركيب أنظلة السقي ؛

استيراد وتصدير ؛

التجار5 اإللكترونية.

األمل  تجزئة   : االجتلاعي   املقر 
رقم 05) الشطر ) تليصورت مراكش.

في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

 (00 0.000) درهم مقسلا إلى  مبلغ 

موزع  درهم   (00 فئة  من  حصة 

كامتي :

السيد بامو محلد 51 حصة ؛

 51 السيد أبطبول باتريك إيريك 

حصة ؛

غير  ملد5  اإلدار5  تسير   : اإلدار5 

محدود5 من طرف السيد وليد بامو.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

ديسلبر من     1 إلى غاية  يياير  فاتح 

كل سية.

99 سية ابتداء  : حددت في  املد5 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

بتاريخ  بلراكش  التجارية   املحكلة 

26 ديسلبر 2122  تحت رقم 142991  

التجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

بلراكش تحت رقم 1971 1.
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 MULTIPLIER

 TECHNOLOGIES

 MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك واحد

شارع ضاية الرومي الشقة 5 بياية 

 1 اكدال الرباط

    رقم السجل التجاري 9 1652

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم تأسيس   2122 نوفلبر   21 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :  

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود5 بشريك واحد.  

 MULTIPLIER  : الشركة  اسم 

.TECHNOLOGIES MOROCCO

إدار5 املوارد   : النشاط االجتلاعي 

البشرية والرواتب.

املقر التجاري: شارع ضاية الرومي 

الشقة 5 بياية  1 اكدال الرباط.

املد5 : 99 سية ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

التسيير : تم تعيين أمريتبال سييغ 

مسيرا  سييغ  غورشاران  س   / س 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

بتاريخ   يياير  212 تحت رقم 2114 1.
لإليداع والنشر

التسيير 

138 P
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ديوان األستاذ بغدادي مجيد

 موثق بفاس

24، شارع سان لوي، إقامة امليظر الجليل، 

فاس

 TRADITIONNELLE

 PROMOTION
S.A.R.L

ش.م.م

حل الشركة
رسمي  محضر  بلقت�ضى   -  (
للجلع العام الغير العادي الذي حرر 

بلكتب األستاذ بغدادي مجيد موثق 
بفاس بتاريخ 7)  نوفلبر 2122  تقرر 

 TRADITIONNELLE“ الشركة  حل 
رأسلالها   PROMOTION“ S.A.R.L

تحقيق  عدم  بسبب  درهم   71.211

الهدف من إنشائها وتم تعيين مصفي 

كلا  مستور  علر  السيد  للشركة 

مقر  في  التصفية  مقر  تحديد  تم 

االجتلاعي للشركة رقم 9) شارع عبد 

العالي بنشقرون  إقامة زينب الطابق 

الثالث ، فاس. 

تم اإليداع القانوني باملحكلة   -  2

ديسلبر   6 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122،  تحت رقم 6686/2122، وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 68129.
ألجل الخالصة والبيان

مكتب األستاذ بغدادي مجيد

موثق بفاس
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MARDESIGN
ش.م.م ش.و

الرأسلال االجتلاعي : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : مكياس، متجر 
رقم 6 إقامة I، 72 تجزئة مرجان، 

هولدين، أيت والل

بلقت�ضى عقد موثق لقرار الشريك 

الوحيد لشركة MARDESIGN ش.م.م 

ش.و، قرر الشريك ما يلي :

الشركة  فرع  على  التشطيب 

،I الكائن بلكياس، متجر رقم 6 إقامة 

أيت  هودلدين،  مرجان  تجزئة   72  

والل، من السجل التجاري بلراكش،

إلى  الرئي�ضي  الشركة  مقر  وتحويل 

،I إقامة   6 رقم  متجر   مكياس، 

72 تجزئة مرجان هولدين، أيت والل.

تفويض السلط.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   27 التجارية مكياس بتاريخ 

اإليداع وتم   4812 تحت رقم   2122

 5791 رقم  تحت  الشركة  تقييد 

بالسجل التجاري بلكياس.
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SGNR

 SARL

رأسلال : 25.111.111 درهم

املقر االجتلاعي : 58 شقة 2، شارع 

محلد الخامس، تاز5 

تعديل
الرفع من رأسلال الشركة

توقيع جاص  بلوجب عقد ذي   

قرر شركاء   2121 أكتوبر   29 بتاريخ 

محدود5  شركة   SGNR شركة 

رأسلال  من  الرفع  املسؤولية 

إلى  درهم   15.551.111 الشركة من 

بإضافة  وذلك  درهم   25.111.111

9.451.111 درهم.

من  و7   6 تعديل كال من الفصل 

القانون األسا�ضي للشركة.

الفصل 6 : الحصص

بن كلر5 رضوان 21.111 .8 درهم ؛

صنهاجي عزوز 41.111 .8 درهم ؛

بن كلر5 عبد املجيد 41.111 .8 

درهم.

الفصل 7 : رأسلال الشركة

بن كلر5 رضوان 211 8 ؛

صنهاجي عزوز 411 8 ؛

بن كلر5 عبد املجيد 411 8.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاز5 تحت رقم  االبتدائية  باملحكلة 

582 بتاريخ 12 نوفلبر 2121.
بلثابة مقتطف وبيان
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 MADARISS AL ARIFINE 

PRIVE III
ش.م..م 

مسيرII 5 مجلوعة III قطعة F تلار5        

 تكوين شركة محدود5 املسؤولية 
 22 بتلار5  مؤرخ  عقد  بلقت�ضى 

القوانين  وضع  تم   2122 يونيو 

األساسية لشركة  محدود5 املسؤولية 

ذات املليزات التالية :

 MADARISS AL ARIFINE : التسلية

PRIVE III ش.م.م.

الهدف : مدرسة جاصة.

 املقر الرئي�ضي :  مسيرII 5 مجلوعة 

III قطعة F تلار5.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

تكوين الشركة.

رأس املال : حدد رأس املال بلا قدره 

 (000 على  مقسم  درهم   (00.000

حصة بنسبة 00) درهم للواحد5.

األرباح  من   %5 تؤجذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.          

من طرف  الشركة  تدار   : التسيير 

السيد اعريفي لحسن ملد5 غير محدود5.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

ديسلبر   (5 بتاريخ  االبتداية بتلار5  

2122 تحت رقم  7955 1.
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SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

EXCELA COM
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بلقت�ضى العقد العرفي املؤرخ في 
القانون  وضع  تم   2122 ديسلبر   2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدود5 ذات الخصائص التالية : 

                                                                               .EXCELA COM : التسلية

الهاتف  اتصال  مركز   : الهدف 

(مركز اليداء).

املقر االجتلاعي   :  مكتب رقم 6) 

شارع الجيش  مركز االعلال رقم  1 

امللكي م ج -   مكياس.

في الشركة  مد5  حددت   :  املــد5 
 99 سية ابتداء من يوم التأسيس النهائي 
باستثياء حالة الحل املسبق أو التلديد 

امليصوص عليه في هذه القوانين.
حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 
 (00.000 في  االجتلاعي  الرأسلال 
حصة من   (000 إلى  درهم مقسلة 

فئة 00) درهم للحصة الواحد5.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدار5 
ياسين طاهري كلسير وحيد  وشريك.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  بلكياس 28 ديسلبر 2122 

السجل التجاري رقم 57917.
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SAMIR BAYYOU
Comptable Agréé

DACUS
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5 
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
لشركة  2122 أكتوبر   7 في  املؤرخ 
املحدود5,  املسؤولية  ذات   DACUS
 (0 رقم  الشقة   : االجتلاعي  مقرها 
إقامة  تارودانت  زنقة   5 الطابق 

ليشبونة مكياس قد تقرر: 
للسيد  عائد5  حصة   (00 بيع 
حسن  نادر  والسيد  فقيري  رشيد 

العلوي إلى السيد بوعز5 عيادي. 
السيد  الوحيد  املسير  استقالة 
السيد  وتعيين  العلوي  حسن  نادر 
عيادي بوعز5 مسيرا وحيدا للشركة.

الوحيد  باإلمضاء  الشركة  تلتزم 
لللسير الوحيد السيد بوعز5 عيادي.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك واحد.
العيوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
رياض   215 رقم  محل     : التالي 

اسلاعيلية انا�ضي مكياس. 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفلبر   22 التجارية بلكياس بتاريخ 
2122 تحت رقم 41 4 سجل تجاري 

رقم 25 44.
144 P
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PRAXIMUM

RC : 1 6951

املقر االجتلاعي : رقم 15، شارع 

األبطال، شقة 5، أكدال، الرباط

العام  املحضر  ملقتضيات  تبعا 

االستثيائي تقرر ما يلي :

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

 ،15 من املقر القديم الكائن ب رقم 

أكدال،   ،5 شقة  األبطال،  شارع 

 : الرباط إلى املقر الجديد الكائن ب 

 ،(6 شقة   ،121 امليصور  إقامة   ، 

يعقوب  الكور5،  دوار   ،5 الطابق 

امليصور، الرباط.

لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكلة 

29 ديسلبر 2122 تحت رقم 1826 1.
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شركة قيس اموبيلي

ش.ذ.م.م

77 مكرر، شارع املقاومة، الطابق 

الثالث، جريبكة 

في  املؤرخ  املحضر  بلقت�ضى 

العام  للجلع   2122 نوفلبر   28

اموبيلي«  قيس  »لشركة  االستثيائي 

درهم   (00.000 رأسلالها  ش.ذ.م.م 

صودق على :

تعديل القانون األسا�ضي.

إقرار تفويت السيد مؤمين محلد 

لفائد5  اجتلاعية  حصة   511 ل 

السيد5 موجدي ميية.

املختار  بيوقائس  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة. 

تم اإليداع القانوني بلكتب الضبط 

بتاريخ  بخريبكة  االبتدائية   باملحكلة 
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WEST COAST
ش.م.م 

إضافة عالمة تجارية للشركة
إمضاء البيكي واإلداري 

العام  الجلع  ملحضر  تبعا 
بأكادير  املؤرخ  للشركاء  االستثيائي 
بتاريخ 7) نوفلبر 2122 تقرر ما يلي :

إضافة عالمة تجارية للشركة :
ريد كالي كافي.

واإلداري  البيكي  التوقيع  إلغاء 
للسيد5 كلثوم الرشيدي.

ملتزمة    WEST COAST شركة 
للسيد  والبيكي  اإلداري  بالتوقيع 

لونك ماتيو توماس.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكلة التجارية ألكادير بتاريخ 
12 ديسلبر 2122 تحت رقم 8 1196.
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  BRAUN
 COMMUNICATION

AGENCY
تأسيس شركة

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
قد   2122 نوفلبر   2 بتاريخ  تلار5، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود5 بشريك وحيد.
 BRAUN  : التسلية 
 COMMUNICATION AGENCY

.SARL AU
ذات  شركة     : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود5 بشريك وحيد.
الهدف االجتلاعي : تيظيم  إحداث، 

اتصال وتكوين.
درهم   (0.000  : رأسلـال الشركة 

مقسلة إلى 00) حصة من فئة 00) 

درهم للحصة الواحد5 :

  (00 السيد5 براون ايلونا مونيكا 

حصة.
االول  الطابق   5 علار5   : املقر 

اقامة قادر مرس الخير، تلار5.

السيد يوسف بوعرفة   : املسيران 

والسيد5 براون ايلونا مونيكا.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

 781 1  بالسجل التجاري لللحكلة 

االبتدائية تلار5. 
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GRISSO
sarl

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

بالرباط تم   2122 نونبر    (5 بتاريخ 

وضع القانون األسا�ضي لشركة تحلل 

الخصائص التالية :   

.GRISSO : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدود5.  

الهدف االجتلاعي : التغذية العامة.
درهم    (00000  : رأسلال الشركة 

فئة  حصة من    (000 إلى  مقسلة  

بين  موزعة  للحصة  درهم   (00

الشركاء على الشكل التالي :

السيد لبيب بياني  900 حصة ؛

السيد معاذ بياني 51 حصة ؛

السيد5 عفاف بياني 51 حصة.                                                                           
األشعري  زنقة   : االجتلاعي  املقر 

العلار5 2 الشقة 29 أكدال الرباط.

عهد تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد لبيب بياني ملد5 غير محدود5.                             

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

1  من فاتح يياير من  كل سية .

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

التأسيس النهائي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.165167
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AB2CS
أ بي 2 �ضي إس

شركة محدود5 املسؤولية
رأسلالها : 221.411 أورو

املقر االجتلاعي : ميطقة التصدير 

 الحر5، تجزئة رقم )6، البقعة 
رقم 2، طيجة

السجل التجاري : 7467 

تلديد هدف الشركة
تعديل موازي لليظام األسا�ضي

I - بلوجب الجلع العام االستثيائي 

قرر   ،2122 أغسطس   5 في  املؤرخ 

�ضي   2 »أ بي  الشركة املسلا5  شركاء 

إس« ش.م.م ما يلي :

توسيع هدف الشركة بإضافة   -  

أنشطة الترويج العقاري.

من  لللاد5    املوازي  التعديل   -

اليظام األسا�ضي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بطيجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2122 سبتلبر   (5 بتاريخ 

.257  6
بلثابة مقتطف وبيان

املسير
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AB2CS

أ بي 2 �ضي إس

شركة محدود5 املسؤولية

رأسلالها : 221.411 أورو

املقر االجتلاعي : ميطقة التصدير 

الحر5، تجزئة رقم 50أ، الطابق 

الثالث، مكتب رقم س)س، طيجة

السجل التجاري : 7467 

تحويل املقر االجتلاعي

تعديل موازي لليظام األسا�ضي

بلوجب محضر الجلع العام   -  (

للشركاء املؤرخ في 12 ديسلبر 2122، 

للشركة املذكور5 أعاله، تقرر ما يلي :

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

: ميطقة التصدير  إلى العيوان التالي 

الطابق  50أ،  رقم  تجزئة  الحر5، 

الثالث، مكتب رقم س)س، طيجة.

تعديل املاد5 5 من اليظام األسا�ضي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بطيجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2122 ديسلبر   22 بتاريخ 

.261899
بلثابة مقتطف وبيان

املسير
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GVS GROUPE
SARL AU

 GVS Groupe  : الشركة  اسم 
.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  موقعها 
مسؤولية محدود5 ذات شريك وحيد.

رأسلالهــــــــــا : 2111.111درهم. 
من  الشركة  تسيير   : مسيرها 
طرف السيد محلد وصفي مع كامل 
األسا�ضي  للقانون  طبقا  الصالحيات 

للشركة.
السجل التجاري :  182 1 .

املـــــــــــد5 : حددت املد5 في 99 سية.
نشاطــــــها : الهيدسة املدنية.

االستثيائي  العام  للجلع  طبقا 
امليعقد5 في  22 أكتوبر 2122. 

دوار اوالد   : تغيير املقر االجتلاعي 
عامراغبولة عين اعتيق تلار5. 

.GVS Groupe : تغيير االسم
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتلار5  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   ماي 2122 تحت رقم  9246.
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MAHI-OIL
 SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 
بالرباط ثم إنشاء   2122 أكتوبر    1
ذات  لشركة  األسا�ضي  القانون 
جصائصها  املحدود5  املسؤولية 

كالتالي : 
.MAHI-OIL SARL : التسلية

رأس املال : 00.000) درهم.
املوضوع : مقاولة االنتاج والتسيير 

الفالحي.
السية االجتلاعية : من ) يياير إلى 

1  ديسلبر.               
املد5 : 99 سية.

: علار5 1  شقة 8  املقر االجتلاعي 
حسان  لوكيلي  احلد  موالي  زنقة 

الرباط.
الشركاء  والحصص :  

251 حصة  لفتاحي  السيد5 رجاء 
قيلة كل حصة 00) درهم ؛

 251 املاحي  رشيد  موالي  السيد 

حصة قيلة كل حصة 00) درهم ؛    

حصة   (00 املاحي  هبة  السيد5 

قيلة كل حصة 00) درهم ؛   

حصة   (00 املاحي  السيد5 سار5 

قيلة كل حصة 00) درهم ؛

 (00 املاحي  امين  محلد  السيد 

حصة قيلة كل حصة 00) درهم ؛   

حصة   (00 املاحي  السيد5 غيثه 

قيلة كل حصة 00) درهم ؛

00) حصة  السيد5 ياقوت املاحي 

قيلة كل حصة 00) درهم.       

تم تعيين السيد5 رجاء   : التسيير 

لفتاحي كلسير5  للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكلة التجارية بالرباط رقم السجل 

التجاري 165217 بتاريخ 29 ديسلبر 

.2122
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STE DERMO-TRANS
SARL

RC N° :  599

تفويت حصص اجتلاعية
تغيير الشكل القانوني للشركة
تعيين مسير جديد للشركة

) - بلقت�ضى محضر الجلع العام 

االستثيائي امليعقد بتاريخ 12 ديسلبر 

ديسلبر   (6 واملسجل بتاريخ    2122

2122 تقرر ما يلي :

تفويت 211 حصة اجتلاعية من 

00) درهم للحصة الواحد5 من  فئة 

طرف السيد الف حدو لفائد5 السيد  

املرابطي امبارك.

تفويت 211 حصة اجتلاعية من 

00) درهم للحصة الواحد5 من  فئة 

طرف السيد الف حدو لفائد5 السيد  

شين كيلن.

 ليصبح رأسلال الشركة كالتالي :

فئة  من  اجتلاعية  حصة   211

00) درهم للحصة الواحد5 اكتتبت 

للسيد املرابطي امبارك ؛

فئة  اجتلاعية من  حصة  و211 

00) درهم للحصة الواحد5 اكتتبت 

للسيد شين كلين.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدود5 

شركة  إلى   SARLAU وحيد  بشريك 

.SARL 5ذات املسؤولية  املحدود

امبارك  املرابطي  السيد  تعيين 

مسيرا  للشركة ملد5 غير محدد5.

- تم اإليداع القانوني بلصلحة   2

كتابة الضبط لدى املحكلة االبتدائية 

 2122 ديسلبر  بتاريخ  2  بخييفر5 

تحت رقم 2122/545.   
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STE MODELRAHMA
SARL AU

تـأســيــس
بلقت�ضى عقد عرفي مسجل   -  (

 ،2122 ديسلبر   (9 بتاريخ  بليدلت 

للشركة  األسا�ضي  القانون  وضع  تم 

بشريك  املحدود5  املسؤولية  ذات 

وحيد، ذات املليزات التالية : 

 STE  MODELRAHMA : التسلية

.SARL AU

وبيع  املالبس  جياطة   : الهدف 

القلاش بالتقسيط. 
زنقة  رقم  2   : االجتلاعي  املقر 

آملوأنطارفو   يوسف  بن  الحجاج 

ميدلت.  

يوم  من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس اليــهائي للشركة ماعدا في 

حالة الفسخ املسبق أو التلديد.
رأسلــال الشركة : 00000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 على  مقسم 

00) درهم للحصة الواحد5، اكتتبت 

كالتالي: 000) حصة للسيد5 التويجر 
رحلة.

الشركة  تسيير  تتولى   : التسيير 
غير  ملد5  رحلة   التويجر   السيد5  

محدد5. 

السية االجتلــاعية: تبتدئ في فاتح 

كل  من  ديسلبر    1 في  وتنتهي  يياير 

سية.

- تم اإليداع القانوني بلصلحة   2

كتابة الضبط لدى املحكلة االبتدائية 

 2122 ديسلبر   22 بتاريخ  بليدلت 
رقم السجل   ،2122/298 تحت رقم 

التجاري 45  .
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SOCIETE ZYAN OASIS
SARL AU

سجل تجاري بلكياس رقم : 1  52

شركة ذات مسؤولية محدود5 

لشريك وحيد
رأسلالها : 00000) درهم

 املقر االجتلاعي : تجزئة الدالية، 

ايت يعزم اكوراي، الحاجب

قفل التصفية
على اثر محضر الجلع العام   -  (

االستثيائي، امليعقد بتاريخ 21 نوفلبر 

2122 بلكياس، تقرر ما يلي :

للشركة  اإلرادية  التصفية  قفل 

وحذفها من السجل التجاري.

تبرئة املصفي السيد زيان املصطفى 
.D624664.  : رقم بطاقته

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

الضبط باملحكلة التجارية  بلكياس 

تحت رقم   2122 ديسلبر   28 بتاريخ 

.1 7 
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شركة هلنس خدمات
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 251.111 درهم

املقر االجتلاعي : 45 زنقة صنهاجة 

الطابق األول بطانة - سال

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

0) سبتلبر 2121  الغير عادي بتاريخ 

لشركاء شركة هلنس جدمات شركة 

رأسلالها  محدود5  مسؤولية  ذات 

اإلجتلاعي  مقرها  درهم   251.111 
45 زنقة صنهاجة الطابق األول بطانة 

سال تقرر ما يلي :

الطاهر  املرحوم  إعالن وفا5   -  (

اشلاعو.
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- توزيع 75  حصة اجتلاعية    2

الطاهر  املرحوم  يللكها  كان  التي 

اشلاعو بين ورثته على الشكل التالي :

تريا الركراكي 56 حصة ؛

بسلة اشلاعو 85 حصة ؛

مايسة اشلاعو 85 حصة ؛

سامية اشلاعو 85 حصة ؛

ربيعة اشلاعو 9 حصة ؛

نور الدين اشلاعو 7) حصة ؛

محلد الصديق اشلاعو7) حصة ؛

يونس اشلاعو 7) حصة ؛

عبد الغني اشلاعو 7) حصة ؛

املجلوع 75  حصة.

الجديد  التوزيع  معايية   -   

لرأسلال الشركة :

- أحلد الركراكي 125.111.11 ؛

- تريا الركراكي 29.611.11 ؛

- نزار املريني 15.511.11 ؛

- نوفل املريني 15.511.11 ؛

- أيوب املريني 15.511.11 ؛

- بسلة اشلاعو 8.500.00 ؛

- مايسة اشلاعو 8.000.00 ؛

- سامية اشلاعو 8.000.00 ؛

- مها املريني 8.000.00 ؛

- فاطلة الركراكي 8.000.00 ؛

- ربيعة اشلاعو 900.00 ؛

- نور الدين اشلاعو 700.00.) ؛

اشلاعو   الصديق   محلد   -

700.00.)؛

- يونس اشلاعو 700.00.) ؛

- عبد الغني اشلاعو 700.00.) ؛

املجلوع 251.111.11.

القانون  من   7 البيد  تغيير   -  5

األسا�ضي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  5

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2121 سبتلبر  بتاريخ  2 

. 7468
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شركة البناء مودير إكيب
شركة ذات مسؤولية محدود5 

رأسلالها : 11.111  درهم
املقر االجتلاعي سكتور 12
رقم 1571 حي السالم، سال

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 
 2121 شتيبر   (0 الغير عادي بتاريخ 
.شركة  إكيب  مودير  شركة  لشركاء 
رأسلالها  محدود5  مسؤولية  ذات 
11.111.11  درهم مقرها االجتلاعي 
حي   1571 رقم   12 سكتور  بسال 

السالم تقرر ما يلي :
الطاهر  املرحوم  إعالن وفا5   -  (

اشلاعو.
2 - توزيع 1875 حصة اجتلاعية 
الطاهر  املرحوم  يللكها  كان  التي 
اشلاعو بين ورثته على الشكل التالي :

- تريا الركراكي  24 حصة
- بسلة اشلاعو 415 حصة
- مايسة اشلاعو 415 حصة
- سامية اشلاعو 415 حصة

- ربيعة اشلاعو  4 حصة
- نور الدين اشلاعو 86 حصة

 86 اشلاعو  الصديق  محلد   -
حصة.

- يونس اشلاعو 86 حصة.
- عبد الغني اشلاعو 86 حصة.

املجلوع : 1875 حصة.
الجديد  التوزيع  معايية   -   

لرأسلال الشركة.
- تريا الركراكي 800.)9 درهم.

- بسلة اشلاعو 56.511 درهم.
- مايسة اشلاعو 56.511 درهم. 
- سامية اشلاعو 56.511 درهم.

- ربيعة اشلاعو 11 .4 درهم.
- نور الدين اشلاعو 8.600 درهم.

- محلد الصديق اشلاعو 8.600 
درهم.

- يونس اشلاعو 8.600  درهم.
 8.600 اشلاعو  الغني  عبد   -

درهم.
املجلوع : 11.111  درهم.

القانون  من   7 البيد  تغيير 
األسا�ضي.

اشلاعو  مايسة  السيد5  تعيين 
مسير5 جديد5 للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ  2 سبتلبر 2122، تحت رقم 

. 7471
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ائتلانية ماجستيك كونساي
انس 5 شارع الحسن األول شقة رقم   تجزئة 

بلخير العلار5 رقم 9 الطابق الثاني تلار5
الهاتف : 7.64.41.48 15

STE GROUPE BBC CRYSTAL
SARL

تأسيس فرع للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 
بتاريخ الرباط  في  املوقع   االستثيائي 
الشركاء  قرر   ،2122 سبتلبر   28
وذلك  للشركة  جديد  فرع  تأسيس 

كالتالي :
تأسيس فرع للشركة في العيوان 
امليصور  يعقوب  شارع   1 5 التالية 
اسم  نفس  يحلل  البيضاء  الدار 

الشركة.
الفرع سيكون نقطة بيع الثريات، 
جليع السلع التي تتعلق بالكريستال 

وأثاث املنزل.
تعيين السيد5 ريم بوطيب مسير5 

وحيد5 للشركة.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
ديسلبر   22 التجارية بالرباط بتاريخ 

2122، تحت رقم 2 16 1.
للنشر والبيان

159 P

STE LAMASAT ALMASS
SARL AU

بلقت�ضى عقد عرفي مسجل بسال 
بتاريخ  1 نوفلبر 2122.

ذات  شركة   : تأسيس  تم  قد 
املسؤولية املحدود5 بشريك وحيد.

تشغيل   : االجتلاعي  الهدف 
صالون (مستحضرات تجليل).

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 
 (000  - 00) درهم للحصة الواحد5 

حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
1  ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : تجزئة الوفاق رقم 125 حي 

االنبعات سال.
املسير : سهام ندير.

رقم السجل التجاري : 7255 .
160 P

AISFA DESIGNE
SARL AU

تغيير بشركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بلوجب 
إجضاع  تم   ،2122 ديسلبر   26

الشركة للتغييرات التالية :
التي  الحصص  مجلوع  تفويت 
املولى  عبد  السيد  بحوز5  كانت 
الزيتوني 211 حصة إلى السيد محلد 
الشرقاوي الذي أصبح املالك ملجلوع 

حصص الشركة 000) حصة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الواحد.
الشرقاوي  محلد  السيد  يبقى 

مسيرا للشركة.
باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 28 ديسلبر 

2122، تحت رقم 651 /22.
161 P

ATLANTIC PACKAGING
SA

 CAPITAL SOCIAL : 41.111.111
MAD

 SIEGE SOCIAL : ILLOT 111 A
 LOT N°2, ZONE INDUSTRIELLE

DE LA TFZ - TANGER
RC :  2.957

اإلدار5  مجلس  محضر  بلقت�ضى 
 ATLANTIC PACKAGING لشركة 
ديسلبر   12 بتاريخ  امليعقد   ،SA
اإلدار5  مجلس  أعضاء  قرر   ،2122 

ما يلي :
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جالد  السيد  استقالة  استنتاج 

حاتمي بصفة رئيس مدير عام.

زنيبر  مارية  غيثة  السيد5  تعيين 

بصفة رئيسة مجلس اإلدار5.

بلحضر   5 رقم  القرار  الغاء 

بتاريخ  امليعقد  اإلدار5   مجلس 

بالتوقيع  املتعلق   ،2122 فبراير   25

االجتلاعي.

التوقيع االجتلاعي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بطيجة التجارية   باملحكلة 

رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   21  

.261881

162 P

شركة دوسور سبا

ذات الشريك الوحيد

حل الشركة

حي املسير5 ) سكتور   رقم 11  

تلار5

بتلار5  مؤرخ  محضر  بلقت�ضى 

للجلع   2122 أكتوبر    1 بتاريخ 

»دوسور  العام الغير العادي لشركة 

سبا« ش م م ذات الشريك الوحيد، 

مقرها  درهم،   (00.000 رأسلالها 

سكتور     ( املسير5  حي  االجتلاعي 

رقم 11 ، تلار5.

تم اإلقرار باإلجلاع على ما يلي :

حل للشركة.

السيد  الشركة  مصفي  تعيين 

بيللقدم الحسين.

تعيين مقر حل الشركة.

تصفية الشركة.

مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتلار5  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   ،2122 نوفلبر   (7 بتاريخ 

.9 57

163 P

SAIS TRANS LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدود5

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 00.000) درهم

212 شارع عبد املومن الطابق 

السفلي رقم 15 الدار البيضاء

بلقت�ضى محضر القرارات بتاريخ 

قرر السيد غفري   ،2122 نوفلبر   2

لشركة  حصة   (000 املالك  سعيد 

SAIS TRANS LOCATION ما يلي :

وتعيين  للشركة  املسبق  الحل 

املصفي ومقر التصفية.

سعيد  غفري  السيد  تعيين 

اإليداع  تم  وقد  للشركة  كلصفي 

بالدار  التجارية  باملحكلة  القانوني 

بتاريخ  رقم  4228  تحت   البيضاء 

6) ديسلبر 2122.

164 P

شركة دلتا فيش
شركة مجهولة االسم

الرأسلال الشراكي : 6.000.000 

درهم

املقر الشراكي : طيطان قاعة السلك 

ميياء الصيد، كشك  

سجل تجاري طانطان عدد  29

تلقته  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 

وحررته االستاذ5 نجا5 كلون، موثقة 

بالدار البيضاء بتاريخ 29 يياير 2122.

قد  سالوي،  مريم  السيد5  فإن 

فوتت للسيد سعيد سالوي، مجلوع 

بقيلة  سهم،   1151 أسهلها البالغة 

التي  الواحد،  للسهم  درهم    6 

»دلتا  املسلا5  الشركة  في  تلتلكها 

فيش« شركة مجهولة االسم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  سيتم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بطيطان.
للخالصة والبيان

األستاذ5 نجا5 كلون

موثقة بالدار البيضاء

165 P

STARSIM INVEST
SARL AU

RC N°67769

العيوان : ملتقى شارع معلور5 وشارع 

موالي عبد الرحلان، إقامة البركة 

مكتب 12 - س القييطر5

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى  تم 

شركة  تأسيس   ،2122 ديسلبر   15

ذات مسؤولية محدود5 بالخصائص 

التالية :

 STARSIM INVEST  : التسلية 

.SARL AU

تجار5   : االجتلاعي  الهدف 

االستيراد والتصدير.

شارع  ملتقى   : االجتلاعي  املقر 

معلور5 وشارع عبد الرحلان، إقامة 

البركة مكتب 12 - س القييطر5.

 (00.000  : االجتلاعي  الرأسلال 

درهم.

سيلة  ايت  تعيين  تم   : التسيير 

سعيد مسير قانوني للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحكلة االبتدائية ملديية 

بالقييطر5 بتاريخ 26 ديسلبر 2122، 

تحت رقم 816 9.

166 P

 STE ALARABIA LINNODOM

ALMOUHAWSABA
SARL AU

العام  الجلع  عقد  بلوجب 

شركة  شركاء  قرر  االستثيائي 

 STE ALARABIA LINNODOM

 ALMOUHAWSABA SARL AU

ما يلي :

وقف النشاط.

حل الشركة.

وفاق  طارق  السيد  تيصيب 

كلصفي للشركة.

بالعيوان  التصفية  مقر  تحديد 

علار5 1  الشقة رقم 8 موالي احلد 

الوكيلي حسان، الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يياير  بتاريخ    بالرباط  التجارية 

 212، تحت رقم 2116 1.

167 P

 STE ALMOUASSASSA

ALARABIA LILMAAYIR

SARL AU

العام  الجلع  عقد  بلوجب 

 STE شركة  شركاء  قرر  االستثيائي 

 ALMOUASSASSA ALARABIA

LILMAAYIR SARL AU ما يلي :

وقف النشاط.

حل الشركة.

وفاق  طارق  السيد  تيصيب 

كلصفي للشركة.

بالعيوان  التصفية  مقر  تحديد 

علار5 1  الشقة رقم 8 موالي أحلد 

الوكيلي حسان، الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يياير  بتاريخ    بالرباط  التجارية 

 212، تحت رقم 2117 1.

168 P

 STE NOUR OCCAS

SERVICES

SARL

على إثر الجلع العام الغير العادي 

وامليعقد بتاريخ )) أكتوبر  2122 من 

طرف املسيرين فقد تقرر مايلي :

علار5  من  اإلجتلاعي  املقر  تغيير 

518 شقة  A  زنقة واد سبو اكدال 

 69 رقم  لالاميية  شارع  إلى  الرباط 

الطابق األول تابريكت سال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت إيصال رقم 8)05).

169 P
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STAY HERE
SARL

رأسلال الشركة : 00.000) درهم
املقر االجتلاعي : زنقة األشعري، 

غقامة رقم  1، الطابق الثاني شقة 
رقم 7 أكدال، الرباط

رقم السجل التجاري :  14589
رفع رأسلال الشركة

 STAY HERE شركة  اتخذ شركاء 
SARL جالل الجلع العام االستثيائي 
القرارات   ،2122 ديسلبر  بتاريخ  1 

التالية :
بلبلغ  الشركة  مال  رأس  رفع 
درهم ليصل بذلك من   (.900.000
00.000) درهم إلى 2.111.111 درهم 
 (9.000 وإصدار  إنشاء  طريق  عن 
درهم   (00 بقيلة  جديد5  حصة 
لكل منها يتم تحريرها عيد االكتتاب 
عن طريق مقاصة مع ديون الشركة 
املحدد5 املقدار واملستحقة في حساب 

الشركاء.
الشركة  رأسلال  بتوزيع  االقرار 

الجديد على اليحو التالي :
الحامل  الشكر  محلد  السيد 
رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

XA111 85 ب 0.000) حصة.
الحامل  بنزاكور  محلد  السيد 
رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

EE456158 ب 0.000) حصة.
املجلوع : 21.111 حصة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
التجارية بالرباط تحت رقم 1864 1 

بتاريخ 29 ديسلبر 2122.
مقتطف من أجل اإلشهار

170 P

STE OMASEK
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
املقر االجتلاعي : مكياس 145 تجزئة 

سلمى طريق أكوراي
ICE : 11 16911611115 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
 ،2122 أكتوبر    1 بتاريخ  بلكياس 
لشركة  األسا�ضي  اليظام  وضع  تم 
ذات مسؤولية محدود5 متوفر5 على 

املليزات التالية :

 STE OMASEK SARL : التسلية 
.AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدود5 الشريك الواحد.

استيراد  وشراء  بيع   : الغرض 
وتصدير.

مقر الشركة : مكياس.
الرأسلال : 51.111 درهم مقسلة 
درهم   (00 بقيلة  حصة   511 إلى 
سقل  السيد  إلى  املسيد5  للواحد5 

علر 511 حصة.
التسيير : سقل علر.

تاريخ  من  تبتدئ   : املالية  السية 
ديسلبر من    1 فاتح يياير وتنتهي في 

كل سية.
تسجيل  من  سية   99  : املد5 

الشركة بالسجل التجاري.
املد5 : 99 سية ابتداء من تسجيل 

الشركة بالسجل التجاري.
املرحالت  اقتطاع  بعد   : األرباح 
واالحتياطي  القانوني  واالحتياطي 
امليصوص عليه في اليظام األسا�ضي 
العلومية  الجلعية  قرار  على  بياء 
األرباح  رصيد  ترحيل  يتم  السيوية 

الصافية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلكياس  باملحكلة  الضبط 
26 ديسلبر 2122، تحت رقم 5795.

السجل التجاري رقم  5789.
171 P

CHIFAROUZ CAR
SARL

التأسيس
بالياظور  عرفي  عقد  بلوجب 
تم   ،2122 نوفلبر   (5 بتاريخ 
لشركة  األسا�ضي  القانون  وضع 
شركة   CHIFAROUZ CARL SARL

ذات مسؤولية محدود5.
 CHIFAROUZ CAR  : التسلية 

.SARL
الهدف : كراء السيارات.

وبصفة عامة، كل الخدمات دات 
إليها  املشار  باألهداف  مباشر5  صلة 
أعاله أو القادر5 على توسيع وتطوير 

الشركة.

في  الشركة  مد5  حددت   : املد5 
تأسيسها  تاريخ  من  ابتداء  سية   99

النهائي.
رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
موزع على 000) حصة من فئة 00) 

درهم كالتالي :
 511 الدين  نور  حلوتي  السيد 

حصة.
اليسيني احلد 511 حصة.

املجلوع : 000) حصة.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 
للشركة  كلسير  الدين  نور  حلوتي 

ملد5 غير محدد5.
املقر االجتلاعي : حي أوالد ميلون 

طريق ازغيغان رقم 68 الياظور.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسلبر  االبتدائية بالياظور يوم  1 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2122

.25127
172 P

 ABDOBRIM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5    

رأسلالها : 00.000) درهم
املقر االجتلاعي : حي الفردوس

رقم 227 تلار5 
بيع الحصص االجتلاعية

 تعديالت في القانون األسا�ضي
العام االستثيائي  الجلع  بلوجب 
للشركة   2122 ديسلبر  بتاريخ  2 
املسلا5   املحدود5  املسؤولية  ذات 
رأسلالها   ،ABDOBRIM TRAVAUX
حي  ب  مقرها   درهم،   (00.000
الفردوس رقم 227 تلار5، قرر  ما يلي: 
التي  االجتلاعية  الحصص  بيع 
كانت في حوز5 السيد  بيعبد الصادق 
 (00 بقيلة  حصة   511 اإلله  عبد 

درهم للحصة الواحد5.
السيد بيعبد الصادق عبد اإلله   
باع لفائد5 السيد الخياطي ابراهيم   
511 حصة بقيلة 00) درهم للحصة 

الواحد5.
من  و7   6 الفصل  سيتغير  وبهذا 
القانون األسا�ضي للشركة على أساس 

هذا التقسيم الجديد.

الصادق  بيعبد  السيد  استقالة 

عبد اإلله  من تسيير الشركة.

الخياطي  السيد  على  اإلبقاء 

ابراهيم  كلسير  وحيد للشركة ملد5 

غير محدود5.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدود5 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك وحيد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 

يياير   5 بتاريخ  بتلار5  اإلبتدائية 

 212، تحت رقم 9658.

173 P

 RIHAB ALUM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
رأسلالها 00‚00.000) درهم

املقر االجتلاعي: رقم 6 1 الطابق 

الثاني الشقة رقم 5 شارع القاهر5 

كومتراف ) تلار5

 تحويل مقر  الشركة 
الوحيد  الشريك  قرار  بلوجب 

بتاريخ 9 ديسلبر 2122، للشركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدود5  املسؤولية 

 RIHAB ALUM SERVICE املسلا5 

مقرها  درهم،   (00.000 ورأسلالها 
رقم 6 1 الطابق الثاني الشقة رقم 5 
شارع القاهر5 كومتراف ) تلار5، تقرر 

ما يلي : 

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل   

إلى العيوان األتي :                                        

 6 املجلوعة  الضخامة  ديار 

العلار5 )5 املحل رقم 95 عين عتيق 

تلار5.

من   5 الفصل  سيتغير  وبهذا 

القانون األسا�ضي للشركة على أساس 

هذا التقسيم الجديد.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة 

حسب التغييرات السالفة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 

بتاريخ 28 ديسلبر  االبتدائية بتلار5  

2122 تحت رقم 9612.

174 P
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ائتلانية أسفار كونساي

شقة رقم 5 جيان النهضة ) الرباط

الهاتف اليقال : 7   4 75 1662

الهاتف : 7729761 15

BRIGUI.BATI
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 

تم تأسيس  بلقت�ضى عقد عرفي, 

شركة ذات مسؤولية محدود5:

 BRIGUI.BATI : اللقب االجتلاعي

.SARL

الشركاء :  

السيد عبد القادر البريكي ب.و.ط   

A 12762،  ب 700 سهم .

السيد عبد الهادي البريكي ب.و.ط   

AA475 1، ب 11  بسهم.

املسير  : عبد القادر البريكي.
رأس املال : 00.000) درهم.

النشاط :

أعلال البياء.

التركيبات الكهربائية.

تيظيم املياسبات.

الشقة   ، 1 علار5 رقم   : العيوان 
زنقة موالي احلد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   22 يوم  الرباط  التجارية 

السجل   ،(078( تحت رقم   ،2122

التجاري رقم 165171.
للبيان

175 P

SPINASSE
ش م م

1  تجزئة جالد سيدي يحيا زعير، 

تلار5

تأسيس شركة محدود5 املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

 ،2122 نوفلبر  فاتح  بتاريخ  بتلار5 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدود5 جصائصها كالتالي :

SPINASSE  : الشركة  تسلية 

شركة ذات مسؤولية محدود5.

الهدف االجتلاعي : مطعم ومقهى.
معامالت عقارية.

تجزئة جالد    1 : املقر االجتلاعي 
سيدي يحيا زعير، تلار5.

املد5 : 99 سية.
من فاتح يياير إلى   : السية املالية 
1  ديسلبر من كل سية ما عدا السية 
األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل إلى 

1  ديسلبر 2122.
رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 
درهم للحصة الواحد5 محرر5   (00

كلها من طرف الشريكين.
الخليفة  املهدي  محلد  السيد 

511 حصة.
السيد ياسر موطالب 511 حصة.
من  مسير5  الشركة   : التسيير 
طرف السيد محلد املهدي الخليفة 

ملد5 ثالث سيوات.
الخالص  الربح  من   %5 تقتطع 
لتكوين االحتياط القانوني ما دام هذا 
األجير أقل من عشر الرأسلال يقسم 
الباقي على الحصص بعد إزالة القيم 
امليقولة من جديد أو املخصصة ألي 

احتياطي على حسب قرار الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكلة 
يياير   5 بتاريخ  تلار5  في  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،212 

.1 8161
بلثابة مقتطف وبيان

176 P

NOBLE REST
SARL

رأسلال : 1.511.111 درهم
املقر االجتلاعي : مكتب رقم 25 

الطابق  ، إقامة شامة شارع قسو 
مداح تاز5
تعديل

نقل املقر االجتلاعي
جاص  توقيع  ذي  عقد  بلوجب 
بتاريخ 1  أكتوبر 2122، قرر شركاء 
شركة   NOBLE REST SARL شركة 
املقر  بيقل  املسؤولية  محدود5 
إقامة شامة   24 االجتلاعي من رقم 
الطابق  ، طريق قسو مداح تاز5 إلى 
رقم 25 إقامة شامة الطابق   طريق 

قسو مداح تاز5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاز5  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

ديسلبر   22 بتاريخ   592 رقم  تحت 

.2122
بلثابة مقتطف وبيان

177 P

سبني إليك

الرأسلال االجتلاعي : 000.000.) 

درهم

املقر االجتلاعي : الوحد5 12/إ6 

امليطقة الصياعية هاليوبوليس 

بليطقة الدراركة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 بشريك وحيد

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

لشركة   2122 ديسلبر   24 املؤرخ في 

سبين إليك، تم تقرير ما يلي :

املصادقة على الزياد5 في الرأسلال 

درهم   2.511.111 بقيلة  االجتلاعي 

إلى  درهم   (.000.000 من  لينتقل 

511.111.  درهم، وذلك عبر إصدار 

5.111  حصة اجتلاعية جديد5 من 

00) درهم لكل حصة مقاصة  قيلة 

مع الديون األكيد5 واملستحقة اتجاه 

الشركة.
القانون  تحديث  على  املصادقة 

األسا�ضي للشركة.

أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  يياير  212،   5 يوم 

.((9968

178 P

STE H2S INDUSTRY
SARL AU

رأسلالها : 211.111 درهم

االستثيائي  العام  الجلع  قرر 

نوفلبر   (( وامليعقد بتاريخ  للشركة، 

2122، التغييرات التالية :
 (0.000 رفع رأسلال الشركة من 

درهم إلى 211.111 درهم.

جليل  مهدي  حصص  إحالة 
السيد  حصة  إلى  سهم   51 البالغة 
مجلوع  ليصبح  أجعوان  املصطفى 
رأسلال الشركة في ملكية هذا األجير.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  وتم 
يياير   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212، تحت رقم 2154 1.
179 P

 TEAL TECHNOLOGY
SERVICES

SA
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 91.945 
تغيير في مجلس اإلدار5

ديسلبر   29 بتاريخ  ملحضر  وفقا 
إدار5  مجلس  عن  صدر   ،2121
 TEAL TECHNOLOGY شركة 
مساهلة  شركة  وهي   SERVICE
درهم،   15.111.111 رأسلالها 
كازا  القدس  في  االجتلاعي  ومقرها 
 ((00 القدس  شارع  بارك،  نيرشور 
 ،21271 معروف،  سيدي   ،( شور 
واملسجلة في السجل  الدار البيضاء، 
قرار   ، 91.945 التجاري تحت رقم 
ريك  السيد  املتصرفين  مهلة  إنهاء 
تيجاس  والسيد   RICK RUIZ رويز 
وتعيين   TEJAS METHA ميثا 
ناتاليا  السيد5  جدد  متصرفين 
 NATALIA RUDERMAN رودرمان 
.ERIC AUVRAY والسيد إريك أوفراي
 ،2121 مارس   24 ملحضر  وفقا 
صدر عن مجلس إدار5 الشركة قرار 
 NADIA تعيين السيد5 نادية الفا�ضي
جديد5  متصرفة   FASSI FEHRI

للشركة.
كتابة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 
البيضاء في 2 يياير  212، تحت رقم 

.85271 
الرئيس

180 P
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 TEAL TECHNOLOGY
SERVICES

SA

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 91.945 

تغيير متصرف جديد
يونيو    24 بتاريخ  ملحضر  وفقا 

العادي  العام  الجلع   ،2119

 TEAL TECHNOLOGY لشركة 

مساهلة  شركة  وهي   SERVICE
درهم،   15.111.111 رأسلالها 

القدس  في  االجتلاعي  ومقرها 

القدس  شارع  بارك،  نيرشور  كازا 

معروف،  سيدي   ،( شور   ((00

واملسجلة  البيضاء،  الدار   ،21271

رقم  تحت  التجاري  السجل  في 

91.945 ، قرر نهاية مهام السيد بير 

 PER-MAGNUS ماغيوس أندرسون 

وتعيين  كلتصرف   ANDERSSON

 CHRISTIAN السيد كريستيان نول 

NOLL كلتصرف جديد.

كتابة  في  القانوني  اإليداع  تم   

بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 

البيضاء في 2 يياير  212، تحت رقم 

.852717
الرئيس

181 P

 TEAL TECHNOLOGY
SERVICES

SA

السجل التجاري بالدار البيضاء
رقم 91.945 

تغيير في مجلس اإلدار5 ورئيس 
مجلس اإلدار5

 ،2119 سبتلبر   (8 وفقا ملحضر 

الشركة  إدار5  مجلس  عن  صدر 

 TEAL TECHNOLOGY SERVICE

رأسلالها  مساهلة  شركة  وهي 

ومقرها  درهم،   15.111.111
نيرشور  كازا  القدس  في  االجتلاعي 
شور   ((00 القدس  شارع  بارك، 

الدار   ،21271 سيدي معروف،   ،(

السجل في  واملسجلة  البيضاء، 

قرار   ، 91.945 التجاري تحت رقم 

)MUSTAPHA EL OUAFI) استقالة 

ميصبه  من  الوافي  مصطفى  السيد 

كلتصرف وكرئيس مجلس اإلدار5.

 ،2119 ديسلبر   27 وفقا ملحضر 

صدر عن مجلس إدار5 الشركة القرار 

: استقالة السيد5 دفني توزان  التالي 

ميصبها  من   DEFNE TOZANE

تعيين   ،RICK RUIZو كلتصرفة 

السيد ريك رويز والسيد بير ماغيوس 

 M.PER-MAGNUS أندرسون 

جدد  كلتصرفين   ANDERSSON

للشركة.

يونيو   29 بتاريخ  ملحضر  وفقا 

إدار5  مجلس  عن  صدر   ،2121

إلياس  السيد  تعيين  قرار  الشركة 

الفالي ILIASS EL FALI رئيسا ملجلس 

اإلدار5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 

البيضاء في 2 يياير  212، تحت رقم 

.852716
الرئيس

182 P

 THE COCA-COLA EXPORT

CORPORATION
(فرع)

السجل التجاري رقم 21.179

شطب مكتب اإلرتباط
بتاريخ القرارات  ملحضر   وفقا 

امللثل  قرر   ،2122 نوفلبر    1  

 THE COCA-COLA لفرع  القانوني 

 ،EXPORT CORPORATION

اإلرتباط  مكتب  شطب  يطلب  أن 

املسجل في السجل التجاري للفرع مع 

املعلومات ذات صلة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء في 28 ديسلبر 2122، تحت 

الرقم 852194.
امللثل القانوني

183 P

 STE DISTRIBUTION

 AUTOMOBILE

MAROCAINE

SDAMA

 السجل التجاري بالدار البيضاء

 رقم  217.26

زياد5 رأس املال عن طريق إدماج 

االحتياطيات

 ،2122 أكتوبر    1 وفقا ملحضر 

االستثيائي  العام  الجلع  عن  صدر 

لشركة SDAMA، الذي يقع مقرها في 

الدار البيضاء طريق الرباط الرئي�ضي 

رقم )، كم  .6 عين السبع واملسجلة 

البيضاء  للدار  التجاري  السجل  في 

تحت الرقم  217.26، ما يلي :

بلبلغ  الشركة  املال  رأس  زياد5 

إدماج  درهم من جالل   9.000.000

حساب  في  املسجلة  االحتياطيات 

مبلغ  مقابل  املحتجز5  األرباح 

9.000.000 درهم.

رأسلال  في  الزياد5  تحققت هذه 

االسلية  القيلة  بزياد5  الشركة 

 (000 إلى  درهم   (00 من  للحصة 

درهم.

تحديث اليظام العام للشركة.

بعد هذه العللية، تم تحديد رأس 

 (0.000.000 بلبلغ  الشركة  مال 

سهم   (0.000 إلى  مقسلة  درهم 

بقيلة 000) درهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   ،2122 ديسلبر   9 في  البيضاء 

رقم ))8597.

الرئيس

184 P

 TEAL TECHNOLOGY

SERVICES

SA

السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 91.945 

تغيير في مجلس اإلدار5  وتعيين مدير 

عام جديد

أكتوبر   26 ملحضر  وفقا 

 TEAL شركة  إدار5  مجلس   ،2121

 TECHNOLOGY SERVICE

رأسلالها  مساهلة  شركة  وهي 

ومقرها  درهم،   15.111.111

نيرشور  كازا  القدس  في  االجتلاعي 

شور   ((00 القدس  شارع  بارك، 

الدار   ،21271 سيدي معروف،   ،(

السجل  في  واملسجلة  البيضاء، 

 ، 91.945 رقم  تحت   التجاري 

قرر ما يلي :

من  ثالثة  باستقالة  اإلقرار   

إريك  السيد   : وهم  املتصرفين 

والسيد   ERIC AUVRAY أوفراي 

 MOHAMED الكالليشت  محلد 

LAKLALECHET والسيد عامر إقبال 

.AAMER IQBAL RANA رنا

السيد5  جدد  متصرفين  تعيين 

 KENZA MARGAOUI كنز5 مركاوي

.SAAD TOMA والسيد سعد توما

عامر  السيد  باستقالة  اإلقرار 

عام  كلدير  ميصبه  من  رنا  إقبال 

مديرا  بهج  حسن  السيد  وتعيين 

جديدا.

كتابة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 

البيضاء في 2 يياير  212، تحت رقم 

.852714
الرئيس

185 P
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STE AGRO FOLK
SARL AU

AU CAPITAL DE 111.111  DHS
 SIEGE SOCIAL : ADAO ALMOU

BOUMIA MIDELT
ببومية  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
 ،2122 سبتلبر   29 بتاريخ  ميدلت 
 AGRO FOLK شركة  أعضاء  اتفق 
الشركة  رأسلال   ،SARL AU
والتي يوجد مقرها  درهم،   (00.000
ميدلت بومية  املو  باداو   االجتلاعي 

 ما يلي :
للشركة  الرئي�ضي  املقر  تغيير  تم 
من باداو املو بومية ميدلت للعيوان 
التالي : قاعة العرض ) املركز التجاري 
مرجان ماركت عين سيهيد طريق ازرو 

الحاجب.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  مكياس  ملديية  التجاري 

.57491
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
أكتوبر   24 التجارية بلكياس بتاريخ 

2122، تحت رقم 879 .
186 P

INTER SYSTEMES
شركة ذات مسؤولية محدود5

في طور التصفية
رأسلالها : 00.000) درهم

مقر التصفية : 2 ، شارع علر
ابن الخطاب، شقة رقم 5، أكدال، 

الرباط
السجل التجاري رقم 28611، 

الرباط
إقفال التصفية

بتاريخ  العام  الجلع  ملحضر  تبعا 
26 نوفلبر 2122، قرر شركاء شركة 

»أنتر سيستلس« ما يلي :
املصفي  تقرير  على  املصادقة 
الذي  للتصفية  النهائي  والحساب 
يظهر رصيد سلبي قدره  استخلصه، 

 818.215.6 درهم.
للحصص  استرداد  أي  يتم  لم 
االجتلاعية ولم يتحقق أي تخصيص.

لتصفية  النهائي  اإلقفال  إعالن 

تنتهي  التي  سيستلس«  »انتر  شركة 

هذا  من  ابتداء  املعيوية  شخصيتها 

لللصفي  اإلبراء  إعطاء  اليوم، 

وإعفائه من انتدابه.

على  باملحافظة  املصفي  تكليف 

دفاتر وأوراق ووثائق الشركة.

إعطاء كامل الصالحيات لللصفي 

في  الوارد5  املتبقية  العلليات  لوضع 

تقريره.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2122 ديسلبر   27 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 1751 1.

السجل  بتعديل  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   ،2122 27 ديسلبر 

 1191 من السجل الترتيبي.
من أجل النشر واإلشهار

املصفي

187 P

STE FH  BEAUTY CENTRE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5

قرر   ،2122 ديسلبر   8 بتاريخ 

 FH BEAUTY لشركة  العام  الجلع 

مسؤولية  ذات  شركة   ،CENTRE

درهم   (00.000 رأسلالها  محدود5، 

مقسلة إلى 000) حصة من فئة 00) 

واملسجلة  الواحد5  للحصة  درهم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بالرباط تحت رقم 711 15 :

 : إلى  الشركة  نشاط  توسيع 

تصفيف الشعر للسيدات وللرجال، 

التجليل  مستحضرات  توزيع 

وميتجات العياية بالصحة والجسم، 

االستيراد والتصدير.

التجارية  باملحكلة  امللف  وضع 

 2122 ديسلبر   29 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 1847 1.

188 P

STE MTT UNIVERS
في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
وضع  قد  بالرباط،   2122 ماي   27
تحلل  لشركة  األسا�ضي  القانون 

الخصائص التالية :
.STE MTT UNIVERS : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدود5 لشخص واحد.

أو  أعلال   : االجتلاعي  الهدف 
انشاءات متيوعة (مقاول).

تكيولوجيا  جدمات  توفير 
املعلومات.

استيراد وتصدير.
رأسلال : 511.111 درهم مقسلة 
درهم   (00 إلى 5111 حصة من فئة 
للحصة الواحد5 موزعة على الشكل 

التالي :
معاذ طالبي ... 511.111 درهم.

التأسيس  من  سية   99  : املد5 
النهائي.

السية املالية : من فاتح يياير إلى 1  
ماعدا السية  ديسلبر من كل سية، 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع أوالد   1  : املقر االجتلاعي 

مراح اليوسفية الرباط.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.1651  
189 P

STE 2A TRAINING
شركة ذات مسؤولية محدود5

بشريك وحيد
رأسلالها : 0.000) درهم

قرر   ،2122 ديسلبر   8 بتاريخ 
 STE 2 لشركة  الوحيد  الشريك 
ذات مسؤولية  TRAINING، شركة  
رأسلالها  وحيد،  بشريك  محدود5 
 (00 إلى  مقسلة  درهم   (0.000
للحصة  درهم   (00 فئة  من  حصة 
الواحد5 واملسجلة بالسجل التجاري 
تحت  بتلار5،  االبتدائية  باملحكلة 

رقم 128879 :
تقرير املصفي.

تصفية الحسابات.

ابراء ذمة املصفي من واليته.

قفل التصفية.
التجاري  بالسجل  امللف  وضع 

باملحكلة االبتدائية بتلار5 بتاريخ 29 

ديسلبر 2122، تحت رقم 9622.

190 P

STE ONE OF ONE AUTO
طبقا للعقد العرفي املؤرخ في 22 

 ONE نونبر 2121، تم تأسيس شركة

OF ONE ، ذات البيانات التالية :
رأسلال : 00.000) درهم.

 8 الشقة رقم    1 العلار5   : املقر 

حسان  الوكيلي  أحلد  موالي  شارع 

الرباط.

 (000 حصة   (00  : الحصص 

درهم لكل حصة.

الدين  صالح  السيد   : التسيير 

الرقيبي املزداد بتاريخ 1987/11/15، 

.SJ19121 : ر.ب.ت.و

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

التأسيس.

الهدف : اليقل السياحي.
التجاري  بالسجل  اإليداع  رقم 

تحت  بالرباط،  التجارية  باملحكلة 
رقم 157759.

191 P

SL TOUR

SARL AU
في املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 

22 نوفلبر 2121 تم تأسيس شركة   

SL TOUR ذات البيانات التالية :
رأس املال : 00.000.0) درهم.

املقر : العلار5 1  الشقة 08 شارع 

موالي احلد الوكيلي حسان الرباط.

الحصص : 00) حصة 000.00) 

درهم لكل حصة.

بيواحي  مروان  السيد   : التسيير 

املزداد بتاريخ 0) فبراير 987) ر ب و: 

.X297865

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

التأسيس.
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الهدف : اليقل السياحي.
التجاري  بالسجل  اإليداع  رقم 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

.157747

192 P

STE AFENDI TOUR
في املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 

تم تأسيس شركة   ،2121 نونبر   22  

STE AFENDI TOUR ، ذات البيانات 

التالية :
رأسلال : 00.000) درهم.

 8 الشقة رقم    1 العلار5   : املقر 

حسان  الوكيلي  أحلد  موالي  شارع 

الرباط.

 (000 حصة   (00  : الحصص 

درهم لكل حصة.

: السيد5 ملياء امليصوري  التسيير 

 ،1978/18/14 بتاريخ  املزداد 

.X174798 : ر.ب.ت.و

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

التأسيس.

الهدف : اليقل السياحي.
بالسجل  القانوني  اإليداع  رقم 

التجاري باملحكلة التجارية بالرباط، 

تحت رقم 157749.

193 P

 STE WESSAL TANGIER

MARINA
شركة مساهلة

رأسلالها : 18.511.111 درهم

مقرها االجتلاعي : 5 زنقة أكيول، 

شارع محلد VI، السوي�ضي الرباط

السجل التجاري رقم : 99215

بلقت�ضى الجلع العام غير العادي 
قرر   2122 نونبر   2 بتاريخ  امليعقد 

الشركاء ما يلي :

للشركة  األسا�ضي  اليظام  تعديل 

رأسلال  تخفيض  تحقيق  نتيجة 

درهم   629.111.111 الشركة بلبلغ 

هذا  بعد  الشركة  رأسلال  ليصبح 

التخفيض 18.511.111 درهم.

لللحضر  القانوني  اإليداع  تم 

املشار اليه أعاله بكتابة الضبط لدى 

املحكلة التجارية بالرباط، تحت رقم 

1959 1 بتاريخ 2 يياير  212.
التوقيع عن الشركة

املدير العام

194 P

STE ABADFI-IMMO

SARL

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

 ،2122 ديسلبر   26 بتاريخ  بالرباط، 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5.

 STE ABARDI-IMMO : التسلية

.SARL

الهدف االجتلاعي : ميعش عقاري.

ومحالت  (شقق  العقارات  تاجير 

تجارية).

أعلال مختلفة، تهيئة الطرقات.

ومواد  معدات  وتصدير  استيراد 

البياء.

تأجير املعدات.

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 

00) درهم للحصة الواحد5.

ابردعي الحسين ... 511 حصة.

ابردعي رشيد ... 511 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

1  ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة سيدي عبد   1552  : املقر 

هللا قطاع الفتح لعيايد5 سال.

ابردعي الحسين وابردعي   : املسير 

رشيد.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

. 7281

195 P

STE H2BEN CLEAN

 SARL  

الرأسلال : 00.000) درهم

 شركة ذات املسؤولية املحدود5.

تأسيس شركة
بلقت�ضى عقد عرفي بسال بتاريخ 

تم وضع القانون   ،2122 دجيبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 ذات الخصائص التالية:

 H2BEN االجتلاعية:   التسلية 

. CLEAN

في  مقاول   : االجتلاعي  الهدف  ـ 

التيظيف. 

األعلال  أو  األشغال  في  مقاول 

املختلفة .

تجار5 عامة.     

:  رقم 24 شارع  املقر االجتلاعي   

الرشاد  حي  محلد  سيدي  األمير 

القرية سال. 

 املد5 االجتلاعية: 99 سية ابتداء 

من تاريخ تأسيسها

حدد  االجتلاعي:  الرأسلال 

 (00.000 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 

درهم موزع على 000) حصة من فئة 

00) درهم للحصة وزعت كلا يلي: 

السيد بيلالك حسن  511  حصة.

الهدى                                  نور  شكير  السيد 

511 حصة.

تبدأ من   : السية االجتلاعية     

فاتح يياير إلى1  دجيبر من كل سية 

 التسيير: تم تعيين: كل من السيد 

نور  شكير  والسيد5  حسن  بيلالك 

غير  ملد5  للشركة  كلسيرين  الهدى، 

الوثائق  على  وكلوقعين  محدود5، 

البيكية.

تم إيداع السجل التجاري بلكتب 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 29 ديسلبر 2122،  تحت رقم 

.  7259

196 P

STE OTHENTHIS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5
رأسلالها : 00.000) درهم

بتاريخ  عرفي  محضر   بلقت�ضى 

22 نونبر 2122 تقرر ما يلي :

تم بيع 511 حصة جليع الحصص 

التابعة للشريك سعيد عبد الصلد 

درهم   (00 قدره  بثلن  اتلوليك، 

درهم،   51.111 فتصبح  للحصة، 

لللشتري السيد مهدي اتلوليك.

محدود5  الشركة  تصبح  ولهذا 

املسؤولية ذات شريك ومسير وحيد 

للشركة السيد مهدي اتلوليك ملد5 

غير محدود5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 26 ديسلبر 2122، تحت رقم 

.1 1718
للخالصة والتذكير

التسيير

197 P

 STE AMIYOUS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5
رأسلالها : 00.000) درهم

مقرها االجتلاعي : إقامة رياض 

البحر علار5 ل ستوديو ) هرهور5 

تلار5

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 

تم  بتلار5،   2122 نونبر   29  

شركة  اسم  تحلل  شركة  تأسيس 

تتوفر على   ، ش.ذ.م.م   ،AMIYOUS

املليزات التالية :

رياض  اقامة   : االجتلاعي   املقر 

هرهور5   ( ل ستوديو  علار5  البحر 

تلار5.

الهدف االجتلاعي : ميعش عقاري.

تشييد املباني بشكل عام.

 اعلال واشغال مختلفة.

التجارية،  العلليات  كل  علوما 

بالهدف  املرتبطة  املالية  او  العقارية 

االجتلاعي للشركة.
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مد5 االستلرار : 99 سية.
00.000) درهم مقسم   : رأسلال 

درهم   (00 000) حصة من فئة  إلى 

موزع كلا يلي :

 (000 الخياري  حسن  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد5 احلد 

غير  ملد5  للشركة  كلسير  الخياري 

محدود5.

الشركة  صالحية  يخص  ما  كل 

يكون بتوقيع، السيد احلد الخياري.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتلار5، تحت رقم السجل 

التجاري 8147 1.

198 P

STE GHITA EAGG & COQ
SARL AU

 SIEGE :  CITE BADR GRPE C N

2 1 SOUK LARBAA DU GHARB

العام االستثيائي  الجلع  بلوجب 

للشريك الوحيد بلقر الشركة ليوم 

2 يياير  212، تم تعيين السيد جواد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بنسونة 

كلسير   ،GB16579 رقم  الوطيية 

ثاني للشركة ملد5 غير محدد5.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق االربعاء الغرب يوم 

5 يياير  212، تحت رقم  212. 1.

199 P

STE EVASION MARKET
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
رأسلالها : 00.000) درهم

مقرها االجتلاعي : املجلع السكني 

والسياحي سيدي بولفضايل تيزنيت

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر  بتيزنيت   2122 ديسلبر   (6

شركاء هذه الشركة التصفية النهائية 

للشركة.

ميشيل  تييري  السيد  تعيين  وتم 

مارسيل كلصفي للشركة.

باملجلع  وتم تحديد مقر تصفية 
السكني والسياحي سيدي بولفضايل، 

تيزنيت.
بامللف  القانوني  اإليداع  تم 
لدى  الضبط  بلكت  القانوني 
املحكلة االبتدائية بتزنيت بتاريخ 29 

ديسلبر 2122، تحت رقم 8)5.
200 P

STE COTE ASSIETTE
شركة ذات مسؤولية محدود5

السجل التجاري رقم : 65189 
الرباط

االستثيائي  العام  الجلع  قرر 
يوليو 2117 لشركة كطي  بتاريخ 26 
املحدود5،  املسؤولية  ذات  أسيط 

رأسلالها 511.111.  درهم ما يلي :
15.751 حصة من طرف  تفويت 
ابو  لفائد5  عرفي  عائشة  السيد5 

قاسم نجا5.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط، بتاريخ 27 سبتلبر 

2117،  تحت رقم 177 9.
لإلشار5 والبيان

201 P

STE FIT NUTRITION
SARL AU

السجل التجاري رقم : 158987 
الرباط

األسا�ضي ومحضر  للقانون  طبقا 
 FIT الجلع العام االستثيائي لشركة 
 (00.000 رأسلالها   ،NUTRITION
شقة    1 االجتلاعي  ومقرها  درهم 
لوكيلي  احلد  موالي  شارع   ،8 رقم 

حسان الرباط. تقرر ما يلي  :
تغيير املقر االجتلاعي من 1  شقة 
لوكيلي  احلد  موالي  شارع   8 رقم 
حسان الرباط إلى حي لفروجي صغير 
علار5 رقم 271 صوفيا ) قبو - سال.

إضافة النشاط التجاري االستيراد 
والتصدير.

 GO التجاري  الشعار  إضافة 
.GAINZ CLUB

تحيين اليظام األسا�ضي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالرباط، 
بتاريخ 21 ديسلبر2122،  تحت رقم 

.158987
202 P

 STE ME STEEL
SARL AU

رأسلالها : 00.000) درهم
مقرها االجتلاعي : الرقم 5 سكتور 6 

حي املعلور5 تلار5
بلقت�ضى العقد العرفي املؤرخ في 
مسيرو  أجلع  قد   ،2122 يياير   1 
على   ،ME STEEL SARL AU شركة 

ما يلي :
بيع حصص اجتلاعية : من طرف 
السيد  إلى  الحسين  اهريهر5  السيد 

الراجي مراد 511 حصة.
من   : القانوني  الشكل  تعديل 
إلى  محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
ذات  املسؤولية  محدود5  شركة 

شريك وحيد.
تحيين اليظام األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني االول بكتابة 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتلار5، 
رقم  تحت  يياير  212،  بتاريخ   

.9654
203 P

 STE COMPTOIR ECLAIRAGE
TANALT

SARL
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 00.000) درهم
مقرها االجتلاعي : رقم 22 حي كريلة 

سال
رقم السجل التجاري : 4145

االستثيائي  العام  للجلع  وفقا 
املؤرخ في 1  ابريل 2122، تم القرار 
بتحويل املقر االجتلاعي للشركة إلى 

العيوان التالي :
 5 س   (7 حي املغرب العربي رقم 

تلار5.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال، تحت رقم 9 412.
204 P

STE DHG TRANS
SARL AU

شركة محدود5 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسلالها : 2.111.111 درهم

مقرها االجتلاعي : 59 شارع موالي 

عبد العزيز رقم 5، اقامةموالي عبد 

العزيز القييطر5

سجل تجاري رقم :  5698

بلقر الشركة تقرر ما يلي :

العام االستثيائي  الجلع  بلوجب 

 2122 سبتلبر   26 بتاريخ  امليعقد 

 DAR إلى  الشركة  تسلية  تغيير 

.ATTARAB

ملكية  في  حصة   2111 تفويت 

السيد  إلى  يونس  الحدو�ضي  السيد 

حجاجي فكري ليصبح السيد حجاجي 

فكري الشريك الوحيد لشركة لتوفره 

على جليع الحصص.

تيظيم  إلى  الشركة  نشاط  تغيير 

وتنشيط واحياء الحفالت واالفراح.

استقالة السيد الحدو�ضي يونس 

السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 

لفتر5  للشركة  حجاجي فكري مسيرا 

غير محدود5.
فكري  حجاجي  السيد  ويتولى 

الوثائق  جليع  على  امليفرد  التوقيع 

املتعلقة بالشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

ديسلبر 2122، تحت رقم 718 9.

205 P

STE G2I CONSULTING
SARL

السجل التجاري رقم : 165125

تأسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�ضى 

وضع  تم   ،2122 نونبر   28 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدود5 

املسؤولية ذات املليزات التالية :

الهدف : االستشارات االدارية.

االتصاالت.
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املقر : علار5 رقم 1  شقة رقم 8 

حسان  الوكيلي  احلد  موالي  شارع 

الرباط.

بلاقدره  حدد رأسلال   : رأسلال 

0.000) درهم.

غير  ملد5  الشركة  تدار   : التسيير 

محدود5 من طرف :

أمين العراقي.

يوسف الشرقاوي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 29 ديسلبر 2122، تحت رقم 

.1 18  

206 P

 STE LINKIUM
SARL AU

الحل النهائي
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

 ،2122 نونبر   24 بتاريخ  امليعقد 

 Mr.PIERRE ERIC السيد  قرر 

شركة  مسير   ،ALAMERCERY

.LINKIUM SARL AU

رأسلالها  التصفية،  في  شركة 

0.000) درهم.

زنقة ضاية   6  : مقرها االجتلاعي 

اكدال   (6 5 شقة رقم  عوى الطابق 

الرباط.

بسبب  للشركة  النهائي  الحل 

الوضع الصافي للشركة.

التسجيل : تم التسجيل باملحكلة 

التجارية بالرباط يوم 2 يياير  212.

تحت الرقم 1945 1.
ملخص من أجل النشر

207 P

عقد التسيير الحر
املوقع  العرفي  العقد  بلقت�ضى 

 2122 دجيبر   28 بتاريخ  بالصوير5 

دجيبر2122،   29 بتاريخ  واملسجل 

قام السيد اوشاهد الطاهر، الحامل 

،N94 لبطاقة التعريف الوطيية رقم

 بليح التسيير الحر لجليع االصل 
 . 6 رقم  تحت  املسجل  التجاري، 
بالصوير5  االبتدائية  باملحكلة 
 0( والكائن بزنقة محلد القري رقم 
إلى   1 5 رقم  الدار  من  املستخرج 
السيد يونس بوعالي الحامل  لبطاقة 
  EA155499 رقم  الوطيية  التعريف 
من  تبدأ  واحد5  سية   ( ملد5  وذلك 
 29 إلى   2122 ديسلبر   29 تاريخ 
للتجديد  قابلة  غير  ديسلبر  212 

التلقائي.

208 P

STE KERMAROC
  املقر اإلجتلاعي :  شقة رقم أ- 2  
إقامة جعفر زنقة امليصور الدهبي 

جليز   مراكش
السجل التجاري رقم 717 2 

 بلوجب الجلع  العام االستثيائي 
امليعقد بتاريخ 12/18/2122 صادق 
التعديالت  على  للشركة  الشركاء 

التالية : 
املاد5  أحكام  وبلوجب  االجتلاع 
يقرر  األسا�ضي  اليظام  من   12
املرحوم  ورثة  مع  الشركة  استلرار 

السيد يوسف صالح.
توزيع  العلومية  الجلعية  تقرر 
ورثته على  لللتوفى على   

ً
سهلا  151

اليحو التالي:
السيد5 كنز5 صالح 75 سهم.

 السيد حليد صالح 7  سهم.
السيد5 سعيد5 صالح 9) سهم
السيد5 سليلة صالح 9) سهم

  هذا هو إجلالي الحصص  151 
حصة اجتلاعية.

 ، أعاله  املتخذ5  للقرارات  نتيجة 
أصبح التوزيع الجديد لرأس املال على 

اليحو التالي:
 60.000 مورالي  جاكي  السيد 

درهم.
ميشيل  آالن  ستيفان  السيد 

لوبينيك 25.111.11 درهم
 السيد5 كنز5 صالح 7511 درهم.

  711.11 صالح  حليد  السيد   
درهم.

 (900 صالح  سعيد5  السيد5 

درهم

 (900 صالح  سليلة  السيد5   

درهم.

 (00.000 إجلالي االشتراكات       

درهم.

 قوانين ميقحة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  لللحكلة التجارية بلراكش 

وذلك   ،2122 ديسلبر    1 بتاريخ 

تحت رقم  22 14 .

209 P

 STE  JACK YOUS

مقرها اإلجتلاعي :  شارع موالي 

عبدهللا إقامة باب دكالة بلوك د) ط 

  رقم 8  مراكش

السجل التجاري رقم  : 85449 

العام االستثيائي  بلوجب الجلع  

  ،2122 2أغسطس  بتاريخ  امليعقد 

على  للشركة  الشركاء  صادق 

التعديالت التالية : 

املاد5  أحكام  وبلوجب  االجتلاع 

يقرر  األسا�ضي  اليظام  من   12

املرحوم  ورثة  مع  الشركة  استلرار 

السيد يوسف صالح.

توزيع  العلومية  الجلعية  تقرر 

ورثته  على  األربعين  املتوفى  حصص 

على اليحو التالي:

السيد5 كنز5 صالح 21 سهم.

السيد حليد صالح 0) اسهم.

السيد5 سعيد5 صالح 5 اسهم

السيد5 سليلة صالح 5 اسهم

 151 األسهم   إجلالي  هو  هذا   

مشاركة اجتلاعية.

 ، أعاله  املتخذ5  للقرارات  نتيجة 

املال  لرأس  الجديد  التوزيع  أصبح 

على اليحو التالي:

السيد جاكي مورالي 6000 درهم

السيد5 كنز5 صالح 2111 درهم.

السيد حليد صالح 000) درهم.

السيد5 سعيد5 صالح 511 درهم.

السيد5 سليلة صالح 511 درهم

إجلالي االشتراكات 0.000)درهم.

 قوانين ميقحة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  لللحكلة التجارية بلراكش 

وذلك   ،2122 ديسلبر    1 بتاريخ 

تحت رقم224 14 .

210 P

 STE  IMANE MARRAKECH

SERVICES
رأسلالها االجتلاعي : 0.000) درهم

مقرها االجتلاعي : دوار فروكة ايت 

ايلور - مراكش

العام االستثيائي  بلوجب الجلع  

اكتوبر   (( الشركة  بلقر  امليعقد 

’‘ايلان  شركة   صادقت   ،2122

مراكش سيرفيس‘‘على ما يلي : 

للشركة  املؤس�ضي  الغرض  تغيير 

من جالل اعتلاد األنشطة التالية: - 

تاجر معدات ومواد البياء.

مقاول األعلال اإلنشائية واملباني 

واملتيوعة

في الوقت نفسه، تصادق الجلعية 

العامة غير العادية على إلغاء نشاط 

(الوساطة واملشور5)  تقديم الخدمة 

بها  تقوم  التي  األنشطة  أن  وتؤكد 

في  تضلينها  يجب  والتي  الشركة 

ضريبة األعلال هي:

تاجر معدات ومواد البياء.

مقاول األعلال اإلنشائية واملباني 

واملتيوعة

القانون األسا�ضي املعدل.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  لللحكلة التجارية بلراكش 

وذلك   ،2122 ديسلبر   26 بتاريخ 

تحت رقم 118 14 .

211 P



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1004

 STE BOFAT TRAVAUX
SARL

رأسلالها االجتلاعي : 000.000.) 
درهم

 مقرها اإلجتلاعي  :  رقم 25 زنقة 
اكادمية أمرشيش   مراكش.  
رقم السجل التجاري : )7569

العام االستثيائي  بلوجب الجلع  
بتاريخ الشركة  بلقر   امليعقد 
ديسلبر 2122، صادقت شركة   22  
على .م.  ش.م  لألشغال‘‘    ’‘بوفات 

 ما يلي : 
الشركة  مال  رأس  زياد5 
ليصبح  درهم   (.000.000 من 
مبلغ  بدمج  درهم    .511.111
2.511.111 درهم من رصيد حساب 

األرباح املحتجز5.
أي   ، وبذلك تكون هذه الزياد5    
2.511.111 درهم ، قد تلت من قبل 

شركاء الشركة على اليحو التالي:
  Monsieur بودرعة  السيد علاد 
 Imad BOUDRAA  1.251.111,11

درهم
 Monsieur السيد عادل البطاش
 Adil EL BETTACH   1.251.111

درهم.
مجلوع يساوي مليوني وجلسلائة 
ألف درهم يشكل الزياد5 في رأس املال 

والبالغ 2.511.111 درهم.
جديد  سهم   25.111 استحداث 
منها  لكل  درهم   (00.00 بقيلة 
املال  رأس  في  الزياد5  بلبلغ  يتعلق 
حيث  درهم،   2.511.111 والبالغ 
يتم تخصيص أسهم جديد5 لشركاء 

الشركة وذلك على اليحو التالي:
  Monsieur بودرعة  السيد علاد 

Imad BOUDRAA 12511 سهم.
 Monsieur السيد عادل البطاش

Adil EL BETTACH  12511 سهم.
وعشرين  جلسة  يساوي  إجلالي 
ألف سهم تشكل الزياد5 في رأس املال 

25111 سهم
يجب تحديد أن التوزيع الجديد 

لألسهم أصبح على اليحو التالي:

  Monsieur بودرعة  السيد علاد 

Imad BOUDRAA 17511 سهم.

 Monsieur السيد عادل البطاش

Adil EL BETTACH   17511 سهم.

  5111 هذا هو إجلالي االسهم   

سهم.

اليظام األسا�ضي امليقح.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لللحكلة التجارية بلراكش 

وذلك    ،2122 ديسلبر   29 بتاريخ 

تحت رقم 177 14.

212 P

  SOCIETE ISDAL TRAVAUX 

 S.A.R.L
رأسلالها : 000.000.) درهم 

املقر اإلجتلاعي : رقم  4  املحاميد  

ب مراكش 

العام االستثيائي  الجلع  بلوجب 

 22 بتاريخ   الشركة  بلقر  امليعقد 

 ‘’ شركة  صادقت   ،2122 ديسلبر 

إسدال لألشغال ’‘ على ما يلي :
الشركة  مال  رأس  زياد5 

ليصبح  درهم   (.000.000 من 

مبلغ  بدمج  درهم   2.211.111

1.211.111 درهم مفصل على اليحو 

التالي:
 (00.000  : مرّحل  دائن  رصيد   

درهم.

الحساب الجاري للدائن املشارك: 

00.000).) درهم.

 1.211.111 مجلوعه:  ما  أي 

درهم.

أي   ، الزياد5  هذه  تكون  وبذلك 

، قد تلت من  1.211.111,11 درهم 

قبل شركاء الشركة على اليحو التالي:

الزرك   أيت  حسن  السيد 

600.000.00 درهم.

الزرك   أيت   الطاهر  السيد 
يساوي  إجلالي  درهم   600.000.00

يشكل  درهم  ألف  ومائتي  مليون 

 1.211.111 املال.  رأس  في  الزياد5 

درهم.

جديد  سهم   12111 استحداث 

منها  لكل  درهم   (00.00 بقيلة 

املال  رأس  في  الزياد5  بلبلغ  يتعلق 

والبالغ 1.211.111 درهم، حيث يتم 

لشركاء  الجديد5  األسهم  تخصيص 

الشركة وذلك على اليحو التالي:

 6000  السيد حسن أيت الزرك  

سهم

السيد الطاهر أيت  الزرك  6000 

سهم بإجلالي اثيا عشر5 ألف سهم 

 12111 تشكل الزياد5 في رأس املال. 

سهم

يجب تحديد أن التوزيع الجديد 

لألسهم على اليحو التالي:

السيد حسن أيت الزرك  000)) 

سهم.

الزرك   أيت   الطاهر  السيد 

000)) سهم.

وعشرين  اثيين  يساوي  إجلالي 

ألف سهم تشكل رأس املال. 22111 

سهم.

 األنظلة األساسية املعدلة 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لللحكلة التجارية بلراكش 

وذلك   ،2122 ديسلبر   29 بتاريخ 

تحت رقم  164 14.

213 P

STE CKSG
رأسلالها االجتلاعي : 0.0000) 

درهم

مقرها االجتلاعي : رقم 96 اقامة 

كيلي شقة رقم ) شارع محلد البقال

  مراكش

العام االستثيائي  الجلع  بلوجب 

 22/11/2121 بتاريخ  امليعقد 

على  صادقت شركة »س ك اس ج« 

ما يلي : 

اجتلاعية  حصة  بيع  114 

00) درهم للحصة بلا يعادل  بقيلة 

طرف  من  درهم   درهم   114. 11

السيد سيباستيان الدميتري دو كازيل 

لفائد5 السيد5 كيرا كالريسا بال  .

التوزيع  أن  إلى  اإلشار5  تجدر 

اليحو  على  هو  للحصص  الجديد 

التالي:

كارينسكي   كاساندرا   : السيد5 

                                                          Madame casandra)

7511 سهم.

الدميتري  :سيباستيان  السيد    

  Monsieur Sebastian,) كازيل)  دو 

dmitri de gzell                6111 سهم  

بال كالريسا  كيرا    : السيد5 

                                          Madame kira clarissa ball)

1511 سهم  

املجلوع يساوي 15111 سهم من 

االسهم التي تشكل رأس املال

تحيين اليظام األسا�ضي :

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   

الضبط  لللحكلة التجارية بلراكش 

وذلك تحت   ،2122 نونبر   26 بتاريخ 

رقم 121 14.

214 P

STE   TOPO JIME
رأسلالها : 0.000) درهم

مقرها االجتلاعي : شارع يعقوب 

امليصوراقامة أحالم شقة رقم )) - 

مراكش.  

العام  الجلع   بلوجب   

الشركة  بلقر  امليعقد  االستثيائي 

بتاريخ 8 نونبر 2122، صادقت شركة  

’‘طوبو جيم ’‘على ما يلي : 

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

إلى العيوان الجديد : امللكية املسلات 

5 شارع عالل  مجلوعة الدارالحلراء 

الطابق االر�ضي   2 الفا�ضي شقة رقم 

مراكش

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  لللحكلة التجارية بلراكش 

وذلك   ،2122 ديسلبر    1 بتاريخ 

تحت رقم 225 14 .

215 P



1005 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

 STE  AS CORPORATE

 HOSPITALITY

رأسلالها :  00.000) درهم  

مقرها االجتلاعي : رقم -15 الطابق   

اقامة جالد – شارع الطابق 5 د م د  

(طريق تاركة) - مراكش.  

العام  الجلع   بلوجب   

 6 الشركة  بلقر  امليعقد  االستثيائي 

ديسلبر 2122، صادقت شركة  ’‘اس 

كوربورايت هوسبيتاليتي‘‘ على ما يلي: 

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

إلى العيوان الجديد : زاوية زنقة طارق 

ابن زياد و ابن عائشة  إقامة اكسيل 

مكتب   6 شقة رقم   (8 سيور علار5 

رقم 2 مراكش

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  لللحكلة التجارية بلراكش 

وذلك    ،2122 ديسلبر    1 بتاريخ 

تحت رقم 226 14 .

216 P

شركة سوجيفيكوم  

العامة  الجلعية  قرار  بلقت�ضى 

الغير العادية امليعقد5  يوم  2 نونبر 

 STE LAMASSATE« لشركة   ،2122

ومقرها   ،DAHABIA-SARL-AU

)6 شارع مكة تجزئة  االجتلاعي رقم 

االمل طريق صفرو فاس.

التصفية النهائية للشركة.

املصادقة على تقرير املصفية.

ذمة املصفية السيد5 علمي  إبراء 

يسرى.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بفاس تحت رقم  5611/12 

بتاريخ 5 يياير  212.

217 P

شركة مادي كوتي للخدمات
   ش.م.م  ذات شريك واحد.

  STE  MADI GOTTY SERVICES
S.A.R.L- AU

رأسلالها اإلجتلاعي : 11.111,11 
درهم

املقر اإلجتلاعي  : زنيت ملركز األعلال 
زنقة مسلم، تجزئة بوكار الطابق 
 ،الشقة رقم 5)  باب دكالة - 

مراكش -
تأسيـــــــس

بلقت�ضى عقد مؤرخ بلراكش يوم 
القانون  وضع  تم  أكتوبر2122   28
األسا�ضي لشركة محدود5 املسؤولية 
السلات  وذات  واحد  شريك  ذات 

التالية :
كوتي  مادي      : التسليــــــــة   
للخدمات   ش.م.م  ذات شريك واحد.

النشاط املزاول فعليا : 
- إدار5 علليات الخدمات التجارية 
أو الصياعية أو الزراعية املدنية أو 

العسكرية .
تاجر مواد ومستلزمات الشبه   -  

صيدالنية .
- االستيراد والتصدير. 

زنيت ملركز     : املقر االجتلاعي     
بوكار  تجزئة  مسلم،  زنقة  األعلال 
الطابق  ، الشقة رقم 5)  باب دكالة  
مراكش.                                                        

99 سية ابتداء من  املـــــــــــــــــد5        : 
تأسيسها النهائي.                

 : اإلجتلاعي   الرأسلال 
 (00 إلى  مقسم  درهم   11.111,11
 111,11 فئة  من  اجتلاعية  حصة 

درهم لكل واحد5.                     
السيد5   تعيين   تم   : التسييــــــــــــر  
وحيد5  كلسير5   بيلومو  حورية 

للشركة ملد5 ( ) ثالث سيوات.
السية املاليـــة  : من فاتح يياير إلى 

1  ديسلبر.
اإليــداع  تــــم   : القانوني  اإليداع 
التجـــارية  املحكلة  لدى  القانونـــي 
ديسلبر2122         (6 بتاريـخ  بلــراكش 

تحت   رقم : 7 1426.
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكـــــش

218 P

 SOCIETE EUROFINS

BIOMNIS MAROC
 SARL 

RC : 4 4961

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

للقرارات الغير العادية امليعقد بتاريخ 

تم إتخاد القرارات  أكتوبر2122   (5

التالية :

 Sébastien, Pierre, إقالة السيد-

ميصبه  من   Auguste, GIBAULT

كلسير للشركة.

 Jérôme, Serge, السيد  -تعيين 

لجواز  الحامل   Daniel, COCAULT

 14CL85475 رقم  الفرن�ضي  السفر 

كلسير جديد للشركة.

األسا�ضي  اليظام  -تحديث 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 5 بتاريخ   ، بالدارالبيضاء  التجارية 

يياير 212، تحت عدد 152 85.

2019 P

كابيطال

25 شارع شجر5 القدس، حي الرياض الرباط

THB BROADCAST
SARL AU

AU CAPITAL DE : 111.111 DHS

RC : N°161 6 

بيع الحصص
 وتغيير املقر اإلجتلاعي

الذي  العام  الجلع  بلقت�ضى 

عقد بتاريخ  1 سبتلبر 2122، تلت 

املصادقة على ما يلي :
بيع حصص السيد محلد القادري 

لبطاقة  الحامل  اليلني  الحسني 

 A6 4796 رقم  الوطيية  التعريف 

إلى  حصة   (000 في  تتلثل  والتي 

 PHENIXYA HOLDING الشركة 

 PHENIXYA والشركة    FRANCE

.THOMSON BROADCAST

تغيير املقر اإلجتلاعي من 15 شارع 

أكدال الرباط   5 األبطال، شقة رقم 

حي  بركة،  بن  املهدي  شارع   7 إلى 

الرياض الرباط.

املتعلقة  جاصة  البيود  تعديل 

من  اإلجتلاعي  واملقر  املال  برأس 

القانون األسا�ضي للشركة.

الجديد  األسا�ضي  اليظام  اعتلاد 

املحدث في شكله الجديد شركة ذات 

مسؤولية محدود5.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

الرقم  تحت  الرباط  في  التجارية 

 197 1، بتاريخ 2 يياير 212.

220 P

TAPISSERIE EL JAOUHARI

SARL AU

الشفوي  املحضر  بلقت�ضى 

للجلع العام اإلستثيائي امليعقد يوم 

القرارين  اتخاد  تم   2122 نوفلبر   5

التالين :

توسيع النشاط اإلجتلاعي لشركة 

 TAPISSERIE EL JAOUHARI SARL

AU ليشلل، إضافة إلى بيع األفرشة 

األشغال املختلفة  وأشغال التيجيد، 

األجرى كأشغال الصباغة والديكور، 

على  اليجار5  والكهرباء  السباكة 

لخشب واألملييوم، التبليط والتزجيج 

وكل أشغال التهيئة األجرى.

لشركة  اإلجتلاعي  املقر  تحويل 

 TAPISSERIE EL JAOUHARI SARL

من العيوان السابق الكائن بحي   AU

 14 6 رقم   2 املغرب العربي املسير5 

الكائن  الجديد  العيوان  إلى  تلار5 

0)رقم  بشارع محلد الخامس علار5 

) تلار5.

القانوني  اإليداع  تم  ولقد 

قسم  لتلار5  اإلبتدائية  باملحكلة 

ديسلبر   7 يوم  التجاري  السجل 

.D9489 2122 تحت رقم
من أجل مقتطف وبيان

إمضاء : السيد عبد اللطيف الجوهري

221 P
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MEDTRAPEINT

SARLAU

بالرباط  مؤرخ  عقد  بلقت�ضى 

تم   ،2122 نوفلبر  فاتح  بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدود5 

.MEDTRAPEINT SARLAU

الهدف اإلجتلاعي :

املختلفة،  األشغال  مزاولة 

والديكور،  الصباغة  كأشغال 

على  اليجار5  والكهرباء  السباكة 

واإلنوكس،  الخشب  األملييوم، 

أشغال التبليط والتزجيج وكل أشغال 

التجهيز والتهيئة األجرى.

درهم   (0000  : الشركة  رسلال 

مقسلة إلى 00) حصة من فئة 00) 

درهم للحصة الواحد5 يلتلك السيد 

محلد بومالك 00) حصة.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

من  أي  للشركة  النهائي  التأسيس 

لهذه  التجاري  السجل  وضع  تاريخ 

الشركة.

يياير  فاتح  من   : املالية  السية 

ديسلبر من كل سية ما عدا    1 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السية 

التسجيل.

شقة    1 علار5   : املقر اإلجتلاعي 

لوكيلي  أحلد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

بومالك  محلد  السيد   : التسيير 

 MEDTRAPEINT شركة  يسير 

SARLAU ملد5 غير محدود5.

التجاري:  بالسجل  التقييد  رقم 

الذكر  السالفة  الشركة  تقييد  تم 

بلصلحة السجل التجاري  لللحكلة 

رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

.D1 1961
من أجل مقتطف وبيان

إمضاء : السيد محلد بومالك
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TEMARA PROFIL
SARL AU

الشفوي  املحضر  بلقت�ضى 

 للجلع العام اإلستثيائي امليعقد يوم

تم اتخاذ القرار   2122 نوفلبر   22  

التالي:
 TEMARA شركة  مال  رأس  رفع 

PROFIL SARL AU من 00000.00) 

وذلك  درهم   511111.11 إلى  درهم 

 ، درهم   500000.00 مبلغ  بزياد5 

املأجوذ من الحساب الجاري املفتوح 

املولى  عبد  السيد  الوحيد  للشريك 

هذه  مال  رأس  في  واملدمج  ندير، 

الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ولقد 

يوم بالرباط  التجارية   املحكلة 

 26 ديسلبر 2122 تحت رقم 0858).
من أجل مقتطف وبيان

إمضاء : 

223 P

 Travaux-Fonçage et

 Aménagement TFM
SARL AU

 بيع الحصص اإلجتلاعية و تغيير 
الشكل القانوني   للشركة 

الجلعية  مداوالت  إثر  على 

بتاريخ  امليعقد5  اإلستثيائية  العامة 

مساهلو  قرر   ،2122 ديسلبر   15

  Travaux-Fonçage  et شركة     

 Aménagement TFM SARL

ش.د.م.م.ش.و ما يلي: 

امنسة عبلة زغود5، السيد محلد 
السيد الوزاني شهدي زياد،  زغود5، 

السيد  علي،  الوزاني شهدي  السيد 

الوزاني شهدي بدر قاموا ببيع جليع 

إجتلاعية  حصة   951 حصصهم  

إلى  واحد5  لكل  درهم    (00 بقيلة 

السيد  عبد االله زغود5.

رأسلال  توزيع  فإن  وبالتالي 

الشركة يكون على الشكل التالي :

زغود5                   االله  عبد  السيد 

00000.00)    (مئة ألف)  درهم .

املجلوع    : 00000.00)   درهم .

للشركة  القانوني    الشكل  تغيير 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات مسؤولية محدود5  شركة  إلى  

بشريك واحد. 
تحديث القوانين للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لللحكلة التجارية بالرباط 
رقم    تحت  يياير 212   2 بتاريخ 

.1 1918
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 FHIMAFOUNOUN
 SARL

رأسلال الشركة: 211.111 درهم
املقر اإلجتلاعي: تجزئة نبيلة مخلوف 
رقم 458 الطابق السفلي شقة رقم 

  الدرو5 برشيد
اجتلاع  محضر  بلقت�ضى   /I
 7 بتاريخ  بالدارالبيضاء  عرفي مؤرخ 
الشركة   شركاء  قرر  نوفلبر2122، 

بلا يلي  :
إقرار بوفا5 السيد5 املليح رييا   1-

وتوزيع جديد لألسهم.
القانوني  الشكل  تحويل   2-
للشركة من الشركة املدنية العقارية 

إلى شركة ذات مسؤولية محدود5 .
إلى  الشركة  اسم  تغيير    -

.FHIMAFOUNOU
تغيير املقر االجتلاعي للشركة   4-
علر  زنقة   (66 البيضاء  الدار  من 
الريفي إلى برشيد الدرو5 تجزئة نبيلة 
السفلي  الطابق   458 رقم  مخلوف 

شقة رقم  .
تعيين السيد5 فهيلة مخلوف   5-
مدير5 جديد5 للشركة املذكور5 ملد5 

غير محدود5.
األسا�ضي  اليظام  تعديل    6-
للشركة بلقت�ضى عقد توثيقي تلقته 
 7 بتاريخ  ازويتيني  أسلاء  األستاذ5 

نوفلبر2122.
بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم   /II
اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
ديسلبر2122   (9 بتاريخ  ببرشيد 

تحت رقم 61 1.
للنشر واإليداع

225 P

 SOCIETE ARTISANALE DE
 CONFECTION DES HABITS
ADMINISTRATIF SACHBA

السجل التجاري : 9 491
إعالن عن وفا5 شريك

تفويت حصص إجتلاعية
تحيين القانون األسا�ضي للشركة

بلقت�ضى الجلع لعام اإلستثيائي 
لشركة   2122 كتوبر   (7 في  املؤرخ 
 SOCIETE ARTISANALE DE
 CONFECTION DES HABITS
ADMINISTRATIF SACHBA شركة  
رأسلالها  ذات املسؤولية املحدود5، 
وعيوان  درهم،   8.000.000.00
مقرها اإلجتلاعي  2 زنقة ابن قطان 

برجر،املعاريف الدارالبيضاء
تم اإلعالن عن :

وفا5 شريك السيد الهرد محلد.
توزيع حصصه على الورثة.

حصة   8125 مجلوع  تفويت 
لكل  درهم   (00 بقيلة  إجتلاعية 
من السيد5 الراجي سعدية،  حصة، 

إلى ابيتها السيد5 الهرد سهام.
للرأسلال  الجديد  التقسيم 

اإلجتلاعي.
تغيير البيد رقم 6 و7 من القانون 

ألسا�ضي للشركة.
البيد 6 و7 : حدد رأسلال الشركة 
8.000.000.00 درهم مقسم على  في 
حصة إجتلاعية قيلة كل   80.000
حصة 00) درهم، موزعة على اليحو 

التالي:
 27751 ابراهيم  الهرد  السيد 
درهم.  2.775.111 بقيلة  حصة 
حصة   27751 ادريس  الهرد  السيد 

بقيلة 2.775.111 درهم.
 24511 سهام  الهرد  السيد5 

حصة بقيلة 2.451.111 درهم.
ادريس  الهرد  السيد  استقالة 

بصفته مسير للشركة.
الهرد  السيد5  تعيين  على  تأكيد 
الوحيد5 ملد5  سهام بصفتها املسير5 
مع كل الصالحيات في  غير محدود5، 

.SACHBA تسيير شركة
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لشركة  األسا�ضي  القانون  تحيين 

SACHBA ش.م.م.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  ثم 

 24 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نوفلبر 2122 تحت عدد 7  847.

226 P

شركة كوندو ايمو
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   2122 نوفلبر   29

ذات املسؤولية املحدود5 باملواصفات 

التالية :

شركة ذات   : الصفحة القانونية 

املسؤولية املحدود5.

املقر اإلجتلاعي : 22 زنقة أبو علر 

الحارث البيضاء.

اإلنعاش    : اإلجتلاعي  النشاط 

العقاري.

درهم   (00.000  : املال  رأس 

مقسلة إلى 000) حصة بقيلة 00) 

مقسلة  كليا  محرر5  للحصة  درهم 

كالتالي :

 751 السيد امليتصر البوسرغيني 

حصة.

 51 البوسرغيني  راضية  السيد5 

حصة.

 51 البوسرغيني  هشام  السيد 

حصة.

السيد إسلاعيل البوسرغيني 51 

حصة.

 51 البوسرغيني  علي  السيد 

حصة.

 51 البوسرغيني  عثلان  السيد 

حصة.

ملد5  الشركة  تسير   : التسيير 

الساد5  طرف  من  محدود5  غير 

والسيد  البوسرغيني  امليتصر 

والسيد5  البوسرغيني  عثلان 

والسيد  البوسرغيني  راضية 

والسيد  البوسرغيني  هشام 

علي  والسيد  البوسرغيني  إسلاعيل 

البوسرغيني.

امليتصر  السيد  توقيع  مع 

مشتركين  توقيعين  أو  البوسرغيني 

بين الشركاء السيد علي البوسرغيني 

أو  البوسرغيني  عثلان  والسيد 

والسيد  البوسرغيني  علي  السيد 

السيد5  أو  البوسرغيني  هشام 

عثلان  والسيد  البوسرغيني  راضية 

البوسرغيني.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  يتم 

عدد   تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

ديسلبر   (9 بتاريخ   11851642

2122 سجل تجاري 565921.
اإلشار5 والتسيير
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شركة كوندوريوم ايمو
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   2122 ديسلبر   7

ذات املسؤولية املحدود5 باملواصفات 

التالية :

شركة ذات   : الصفحة القانونية 

املسؤولية املحدود5.

املقر اإلجتلاعي : 22 زنقة أبو علر 

الحارث البيضاء.

اإلنعاش   : اإلجتلاعي  النشاط 

العقاري.

درهم   (00.000  : املال  رأس 

مقسلة إلى 000) حصة بقيلة 00) 

مقسلة  كليا  محرر5  للحصة  درهم 

كالتالي :

 751 السيد امليتصر البوسرغيني 

حصة.

 51 البوسرغيني  راضية  السيد5 

حصة.

 51 البوسرغيني  هشام  السيد 

حصة.

السيد إسلاعيل البوسرغيني 51 

حصة.

 51 البوسرغيني  علي  السيد 

حصة.

 51 البوسرغيني  عثلان  السيد 

حصة.

ملد5  الشركة  تسير   : التسيير 
الساد5  طرف  من  محدود5  غير 
والسيد  البوسرغيني  امليتصر 
والسيد5  البوسرغيني  عثلان 
والسيد  البوسرغيني  راضية 
والسيد  البوسرغيني  هشام 
علي  والسيد  البوسرغيني  إسلاعيل 

البوسرغيني.
امليتصر  السيد  توقيع  مع 
مشتركين  توقيعين  أو  البوسرغيني 
بين الشركاء السيد علي البوسرغيني 
أو  البوسرغيني  عثلان  والسيد 
والسيد  البوسرغيني  علي  السيد 
السيد5  أو  البوسرغيني  هشام 
عثلان  والسيد  البوسرغيني  راضية 

البوسرغيني.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  يتم 
عدد   تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 
ديسلبر  بتاريخ  2   11851156

2122 سجل تجاري  56642.
اإلشار5 والتسيير
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شركة ليكسوريا تاج محل
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تأسيس شركة  تم   2122 نوفلبر   5
ذات املسؤولية املحدود5 باملواصفات 

التالية :

التسلية : ليكسوريا تاج محل.
شركة ذات   : الصفحة القانونية 

املسؤولية املحدود5.
املقر اإلجتلاعي : 22 زنقة أبو علر 

الحارث البيضاء.
اإلنعاش   : اإلجتلاعي  النشاط 

العقاري.
درهم   (00.000  : املال  رأس 
مقسلة إلى 000) حصة بقيلة 00) 
مقسلة  كليا  محرر5  للحصة  درهم 

كالتالي :
 751 السيد امليتصر البوسرغيني 

حصة.
 51 البوسرغيني  راضية  السيد5 

حصة.
 51 البوسرغيني  هشام  السيد 

حصة.

السيد إسلاعيل البوسرغيني 51 

حصة.

 51 البوسرغيني  علي  السيد 

حصة.

 51 البوسرغيني  عثلان  السيد 

حصة.

ملد5  الشركة  تسير   : التسيير 

الساد5  طرف  من  محدود5  غير 

وعثلان  البوسرغيني  امليتصر 

البوسرغيني  وراضية  البوسرغيني 

وهشام وإسلاعيل البوسرغيني وعلي 

البوسرغيني.

امليتصر  السيد  توقيع  مع 

مشتركين  توقيعين  أو  البوسرغيني 

بين الشركاء السيد علي البوسرغيني 

أو  البوسرغيني  عثلان  والسيد 

والسيد  البوسرغيني  علي  السيد 

السيد5  أو  البوسرغيني  هشام 
عثلان  والسيد  البوسرغيني  راضية 

البوسرغيني.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  يتم 

عدد   تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

00858068 بتاريخ 28 نوفلبر 2122 

سجل تجاري 779 56.
اإلشار5 والتسيير

229 P

LA SOCIETE BG HEALTH
 SARL

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

اإلستثيائي املؤرخ بتاريخ 21 ديسلبر 

2122 قرر الشركاء ما يلي :

إجتلاعية  حصة   (799 تفويت 

و())  العي�ضى  ليلى  للسيد5 

إلى  بيبراهيم  ر�ضى  للسيد  حصة 

 BENBRAHIM GROUP شركة 

.INVESTMENT SARL

األسا�ضي  القانون  تحديث 

للشركة.

بالسجل    : القانوني  اإليداع  تم 

التجاري  لللحكلة اإلبتدائية بتلار5   

بتاريخ 27 ديسلبر 2122 تحت عدد 

.9612

230 P
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شركة لوكسين
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

28 سبتلبر 2122 تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدود5 باملواصفات 

التالية :

التسلية : شركة لوكسين.

شركة ذات   : الصفحة القانونية 

املسؤولية املحدود5.

املقر اإلجتلاعي : 22 زنقة أبو علر 

الحارث البيضاء.

النشاط اإلجتلاعي :

.TRAVAUX DE FINITION 

درهم   (00.000  : املال  رأس 

مقسلة إلى 000) حصة بقيلة 00) 

مقسلة  كليا  محرر5  للحصة  درهم 

كالتالي :

   1 البوسرغيني  عثلان  السيد 

حصة.

   1 البوسرغيني  علي  السيد 

حصة.

السيد يونس املليح 1   حصة.

تسير الشركة ملد5 غير   : التسيير 

عثلان  الساد5  طرف  من  محدود5 

البوسرغيني  وعلي  البوسرغيني 

والسيد يونس املليح.

السيد  بين    : توقيع مشترك  مع 

يونس  والسيد  البوسرغيني  عثلان 

البوسرغيني  علي  السيد  أو  املليح 

والسيد يونس املليح.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  يتم 

عدد   تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

 2122 نوفلبر   28 بتاريخ   858067

سجل تجاري 777 56.
اإلشار5 والتسيير

231 P

WE TALENT
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدود5 من شريك وحيد
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   2122 أكتوبر   25

من شريك  محدود5  مسؤولية  ذات 

وحيد  مليزاتها  كالتالي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدود5 من شريك وحيد.

.WE TALENT : التسلية

الغرض اإلجتلاعي للشركة :

اإلسشارات اإلدارية.

العلليات  عامة  وبصفة 

التجارية،  املالية،  الصياعية، 

عالقة  لها  التي  وامليقوالت  العقارية 

بالغرض  مباشر  غير  أو  مباشر5 

اإلجتلاعي وتلكن من تيلية أنشطة 

الشركة.

السية املالية : تبتدئ في فاتح يياير 

وتنتهي في 1  ديسلبر من كل سية.

 APIMO، عيد   : اإلجتلاعي  املقر 

 5 رقم  الشقة  األبطال،  15شارع 

أكدال الرباط.

املد5 : 99 سية ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجاري.

يتحدد   : اإلجتلاعي  الرأسلال 

الرأسلال اإلجتلاعي في مبلغ 0.000) 

حصة   (00 إلى  مقسم  درهم، 

00) درهم للحصة  إجتلاعية بقيلة 

ومحرر5  كليا  مسجلة  الواحد5، 

الوحيد السيد  ومخصصة للشريك  

أسامة غولبن.

قرارات  بلقت�ضى   : التسيير 

أكتوبر   25 بتاريخ  الوحيد  الشريك 

2122، تم تعيين كلسير للشركة ملد5 

غير محدود5.

املزداد  غولبن  أسامة  السيد 

بتاريخ 21 ماي  199، حامل لبطاقة 

 AA 4589 رقم  الوطيية  التعريف 

بعلار5  القاطن  الجنسية  مغربي 

إقامة ميلوز5 حي الفتح   6 6) شقة 

ح.ي.م الرباط.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط 165187.
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

232 P

شركة ابالر ايموبيلي
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2122 أكتوبر    
ذات املسؤولية املحدود5 باملواصفات 

التالية :

التسلية : شركة ابالر ايلوبيلي.
شركة ذات   : الصفحة القانونية 

املسؤولية املحدود5.
بن  زنقة   22  : اإلجتلاعي  املقر 

جيران 2 مارس البيضاء.
 النشاط اإلجتلاعي :

 اإلنعاش العقاري.
درهم   (00.000  : املال  رأس 
مقسلة إلى 000) حصة بقيلة 00) 
مقسلة  كليا  محرر5  للحصة  درهم 

كالتالي :
السيد موالي العربي البوسرغيني  

000) حصة.
تسير الشركة ملد5 غير   : التسيير 
موالي  السيد  طرف  من  محدود5 
توقيعه  مع  البوسرغيني  العربي 

بصفته الشريك الوحيد.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  يتم 
عدد   تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 
 2122 نوفلبر   28 بتاريخ   848165

سجل تجاري  77 56.
اإلشار5 والتسيير

233 P

شركة مانيريوم ايمو
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   2122 نوفلبر   29
ذات املسؤولية املحدود5 باملواصفات 

التالية :

التسلية : شركة مانيريوم ايلو.
شركة ذات   : الصفحة القانونية 

املسؤولية املحدود5.
املقر اإلجتلاعي : 22 زنقة أبو علر 

الحارث الدار البيضاء.
اإلنعاش   : اإلجتلاعي  النشاط   

العقاري.
درهم   (00.000  : املال  رأس 
مقسلة إلى 000) حصة بقيلة 00) 
مقسلة  كليا  محرر5  للحصة  درهم 

كالتالي :

 751 السيد امليتصر البوسرغيني 
حصة.

 51 البوسرغيني  راضية  السيد5 
حصة.

 51 البوسرغيني  هشام  السيد 
حصة.

السيد إسلاعيل البوسرغيني 51 
حصة.

 51 البوسرغيني  علي  السيد 
حصة.

 51 البوسرغيني  عثلان  السيد 
حصة.

ملد5  الشركة  تسير   : التسيير 
الساد5   طرف  من  محدود5  غير 
وعثلان  البوسرغيني  امليتصر 
البوسرغيني  وراضية  البوسرغيني 
وإسلاعيل  البوسرغيني  وهشام 
مع  البوسرغيني  وعلي  البوسرغيني 
البوسرغيني  امليتصر  السيد  توقيع 
الشركاء  بين  مشتركين  توقيعين   أو 
والسيد  البوسرغيني  علي  السيد 
السيد  أو  البوسرغيني  عثلان 
هشام  والسيد  البوسرغيني  علي 
راضية  السيد5  أو  البوسرغيني 
عثلان  والسيد  البوسرغيني 

البوسرغيني.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  يتم 
عدد   تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 
ديسلبر   (6 بتاريخ   11851579

2122 سجل تجاري 565767.
اإلشار5 والتسيير

234 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

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

RESIDENCE NIZAR
TEL: 16.61.22.11.99

15. 7. 7.87.81
FAX : 15. 7.91.12.21

KENITRA

 SOCIETE HUILERIE DAR
DMANA

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
املقر اإلجتلاعي : كم  ، طريق 

الرباط وزان
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العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 
 HUILERIE DAR اإلستثيائي لشركة 
الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   DMANA
ديسلبر   28 امليعقد بتاريخ  الوحيد، 
الحصص  هبة  لعقد  وتبعا   ،2122
اإلجتلاعية الذي سبقه، تقرر ما يلي :

 451 أحلد  غوتي  السيد  وهب 
حصة إجتلاعية ، لفائد5 ابيه السيد 

غوتي املصطفى.
شخص  في  وحيد  مسير  تعيين 
الحامل  املصطفى،  غوتي  السيد 

.GM25889 للبطاقة الوطيية رقم
األسا�ضي  اليظام  صياغة  إعاد5 
ش.ذ.م.م  إلى  ش.ذ.م.م  من  للشركة 

ش.و
وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
يياير   2 بتاريخ   ، بوزان  اإلبتدائية 
عدد   8 / 212  تحت   ،212 

بللف السجل التجاري رقم 1221.
235 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

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

RESIDENCE NIZAR
TEL: 16.61.22.11.99

15. 7. 7.87.81
FAX : 15. 7.91.12.21

KENITRA

SOCIETE W.E GREENS
ش.ذ.م.م

املقر اإلجتلاعي : رقم 58 شارع 
محلد العلراوي إقامة نزار، مكتب 

رقم 2 القييطر5
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 
 W.E شركة  في  للشركاء  اإلستثيائي 

امليعقد  ش.ذ.م.م،   GREENS
بالقييطر5 بتاريخ 25 نوفلبر 2122، 

تقرر ما يلي :
تغيير السية املالية : 

اإلستثيائي  العام  الجلع  قرر 
تعديل السية املالية إلى سية مدنية 
من فاتح يياير إلى 1  ديسلبر من نفس 
السية، بدال من السية الفالحية التي 
كانت من فاتح أغسطس من السية 
السية  من  يوليو    1 السية   إلى 

املوالية .

قرر   : اإلجتلاعي  النشاط  تغيير 
حذف  اإلستثيائي  العام  الجلع 
استعالل  وهو  الرئي�ضي  النشاط 
نشاط  وإضافة  الرزراعي،  املجال 
سيصبح  بحيث  والتغليف،  التعبئة 
املوضوع الرئي�ضي على الشكل التالي :

اإلستيراد والتصدير.
التعبئة والتغليف.

من  و29  الفصلين    تعديل 
اليظام األسا�ضي.

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة.
لهذا  القانوني  اإليدع  تم  وقد 
اإلبتدائية  باملحكلة  املحضر 
ديسلبر   28 بتاريخ   ، بالقييطر5 
 2122/9 865 عدد  تحت   ،2122

بللف السجل التجاري رقم   648.
236 P

 ZONA VERDE AGRICO
 EXPLOITATION AGRICOLE

SA
اعالن عن تأسيس

املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�ضى 
أغسطس2122   22 بتاريخ  بالرباط 
قد تم تأسيس شركة مجهولة اإلسم 

مواصفاتها كالتالي:
 ZONA VERDE التسلية: 
 AGRICO EXPLOITATION

.  AGRICOLE SA
الهدف اإلجتلاعي: 

تسيير الضيعات الفالحية.
 اإلستيراد والتصدير  .

الخارجي  الفضاء  املقر اإلجتلاعي: 
 ،( متجر   ،( ب    91، السالم  لدار 

السوي�ضي، اليوسفية، الرباط.
حدد  اإلجتلاعي:  الرأسلال 
في  للشركة  اإلجتلاعي  الرأسلال 
درهم موزع على ثالثة    11.111.11

االف سهم مائة درهم لكل سهم.
من  الشركة  إدار5  تلت  االدار5: 
طرف متصرفين السيد جالد حارب 
نوره  السيد5  املهيري،  جليفة  سالم 
والسيد  امليصوري  سالم  احلد 
حسام سليلان عواس عقله ملد5 غير 

محدد5 .

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

5 يياير  املحكلة التجارية بالرباط في 

 212 تحت عدد 2155 1.
للخالصة والبيان 

237 P

 SOCIETE BABACHT

TRAVAUX DIVERS

SARL

رأسلالها : 00.000.00) درهم

شركة ذات املسؤولية املحدود5

مقرها اإلجتلاعي : حي السعاد5 

معازيز الخليسات

محضر تصفية الشركة
مصحح  عام  محضر  بلوجب 

اإلمضاء بتاريخ 8) أكتوبر 2122:

تم اإلتفاق على التصفية املسبقة 

 SOCIETE BABACHT لشركة 

وذلك   TRAVAUX DIVERS SARL

بحي  املوجود  اإلجتلاعي  بلقرها 

السعاد5 معازيز الخليسات.

تحت  الشركة  تصفية  تلت 

إشراف السيد باباشت جالد بصفته 

رئيس الشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ   454 رقم  تحت  بالخليسات 

28 ديسلبر 2122.

238 P

 SOCIETE BABACHT

TRAVAUX DIVERS

SARL

رأسلالها : 00.000.00) درهم

شركة ذات املسؤولية املحدود5

مقرها اإلجتلاعي : حي السعاد5 

معازيز الخليسات

محضر تصفية الشركة
مصحح  عام  محضر  بلوجب 

اإلمضاء بتاريخ 9 ديسلبر 2122:

تم اإلتفاق على التصفية املسبقة 
 SOCIETE BABACHT لشركة 
وذلك   TRAVAUX DIVERS SARL
بحي  املوجود  اإلجتلاعي  بلقرها 
تحت  الخليسات  معازيز  السعاد5 
إشراف السيد باباشت جالد بصفته 

رئيس الشركة.
بكتابة  القانوني:  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   456 رقم  تحت  بالخليسات 

28 ديسلبر 2122.
239 P

SOCIETE YF TRANS
SARL

رأسلالها : 00.000.00) درهم
شركة ذات املسؤولية املحدود5
مقرها اإلجتلاعي : حي السعاد5 

معازيز اوملاس الخليسات
محضر تصفية الشركة

مصحح  عام  محضر  بلوجب 
اإلمضاء بتاريخ 9 ديسلبر 2122:

التصفية  على  اإلتفاق  تم 
النهائية وإبرام الذمة لشركة لشركة 
وذلك   SOCIETE YF TRANS SARL
بحي  املوجود  اإلجتلاعي  بلقرها 
الخليسات  اوملاس  معازيز  السعاد5 
تحت إشراف السيد باباشت عثلان 

بصفته مسير الشركة.
بكتابة  القانوني:  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   455 رقم  تحت  بالخليسات 

28 ديسلبر 2122.
240 P

CHENT TRANS 
SARL AU

بلقت�ضى العقد العرفي املحرر في 
 ،2122 ديسلبر  القييطر5 بتاريخ  1 
األسا�ضي  القانون  على  اإلتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 CHENT TRANS  : التسلية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود5.
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الغرض : اليقل الشخ�ضي.

أبو  شارع   58  : اإلجتلاعي  املركز 

بكر الصديق إقامة إيلان مكتب رقم 

2 القييطر5 .

درهم   (00.000.00  : الرأسلال 

مقسلة إلى 000) حصة إجتلاعية 

للحصة  درهم   (00.00 بقيلة 

الواحد5.

السية اإلجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 1  ديسلبر من كل سية.

األرباح : 5 % اإلحتياطي القانوني 

والباقي بعد املداولة.

لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 

السيد  محدود5  غير  وملد5  الشركة 

.MOUHAMED CHENTOUF

املحكلة  في  الشركة  تسجيل  تم 

بتاريخ بالقييطر5   اإلبتدائية 

 21 ديسلبر تحت رقم  6772.

241  P

STE. CUISINAV
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد

مقرها اإلجتلاعي : زاوية زنقة علرو 
بن العاص وجلال صدقي الزوهاوي 

ودمشق إقامة الركو 7)، رقم 7 

القييطر5

السجل التجاري رقم 54411

الحل املبكر للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

ديسلبر   7 بتاريخ  العادي  الغير 

 CUISINAV SARL لشركة   ،2122

AU قرر ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

ديسلبر   7 غاية  إلى  املسير  إبراء 

.2122

 BRIKAT BADR السيد  تعيين 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
مصفي  بصفته   IW815 7  رقم

للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بلقرها اإلجتلاعي أعاله.

باملحكلة  القانوني:  اإليداع  تم 

 9 814 رقم  بالقييطر5  اإلبتدائية 

بتاريخ 26 ديسلبر 2122.

242 P

STE. MISKA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك وحيد
رأسلالها : 00.000.00) درهم

املقر اإلجتلاعي : متجر بالطابق 

األر�ضي بقعة E89 الحوزية القييطر5

السجل التجاري رقم 55659

تجديد تعيين املسير
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

 MISKA لشركة  العادي  الغير 

املسؤولية  ذات  شركة   NEGOCE

املحدود5 قرر املسير الوحيد ما يلي :

فاطلة  السيد5  تعيين  إعاد5 

الحاملة  مغربية  الجنسية  مسكاوي 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

G527296 مسير5 للشركة ملد5 ثالث 

سيوات قابلة للتجديد بدال من سية 

 8 تاريخ  من  ابتداء  وذلك  واحد5 

ديسلبر2122.
القانون  من  الفصل  1  تغير 

األسا�ضي للشركة.

باملحكلة  القانوني:  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقييطر5  اإلبتدائية 

915 9 بتاريخ 2 يياير  212.

243 P

 ZERO THREE
شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك وحيد
رأسلالها : 00.000.00) درهم

مقرها اإلجتلاعي : رقم 226 زاوية 
زنقة املسجد رقم )7)-69) رقم 5 

الطابق الثالث  القييطر5

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

بالقييطر5 تم وضع القانون األسا�ضي 

املحدود5  املسؤولية  ذات  لشركة  

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 ZERO THREE SARL : التسلية 

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود5 بشريك وحيد.
محلد  شارع   : اإلجتلاعي  املقر 
الخامس رقم 226 زاوية زنقة املسجد 
الثالث   الطابق   5 رقم   171-169

القييطر5.
موضوع الشركة : 

تاجر في اإلستيراد والتصدير.
رأسلال  :حدد  الشركة  رأسلال 
درهم   (00.000.00 الشركة في مبلغ 
حصة إجتلاعية    (000 مقسلة إلى 
محرر5  للحصة  درهم   (00 بقيلة 
الشريك  ملك  في  مكتتبة  بكاملها، 

الوحيد :
 (000 أمعيان  محلد  السيد 

حصة.
املد5 : 99 سية.

أسيد إلى السيد محلد   : التسيير 
الحامل  مغربية،  الجنسية  أمعيان 
رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.G745116
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة اإلبتدائية بالقييطر5 تحت 
رقم  67585 بتاريخ 8 ديسلبر 2122.
244 P

EMET GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك وحيد
رأسلالها : 00.000.00) درهم

مقرها اإلجتلاعي : 57 زنقة علرو بن 
العاص إقامة إسلاعيل مكتب  رقم 

5  القييطر5
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
بالقييطر5 تم وضع القانون األسا�ضي 
املحدود5  املسؤولية  ذات  لشركة  
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 EMET GESTION  : التسلية 

.SARL AU
شركة ذات   : الصفحة القانونية 

املسؤولية املحدود5 بشريك وحيد.

57 زنقة علرو   : املقر اإلجتلاعي 

مكتب   إسلاعيل  إقامة  العاص  بن 
رقم 5    القييطر5.

موضوع الشركة : 

املقاولة في الغرس.

املقاولة في األشغال املختلفة.
رأسلال  :حدد  الشركة  رأسلال 

درهم   (00.000.00 الشركة في مبلغ 

حصة إجتلاعية    (000 مقسلة إلى 

محرر5  للحصة  درهم   (00 بقيلة 

الشريك  ملك  في  مكتتبة  بكاملها، 

الوحيد كالتالي :

 (000 حساني  حسن  السيد 

حصة.

املد5 : 99 سية.

أسيد إلى السيد حسن   : التسيير 

حامل  مغربية،  الجنسية  حساني 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.GM112241
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بالقييطر5 تحت 
رقم  66815 بتاريخ   أكتوبر2122.

245 P

 YAZIDI OPTIQUE
SARL

إعالن عن تعديل
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

ديسلبر   15 بتاريخ  بتلار5  املسجل 

 YAZIDI شركة   شركاء  قرر   2122

مسؤولية  ذات  شركة   OPTIQUE

درهم    (00.000 محدود5 رأسلالها 

حي  12سيكتور  اإلجتلاعي   ومقرها 

املغرب العربي بلوك  A لوت 12 محل 

) تلار5. 

املقتضيات التالية:

استقالة السيد5 هجري مريم من 

شركة  في  التسيرية  وظائفها  جليع 

.YAZIDI OPTIQUE SARL

أعيس  إبراهيم  السيد  تعيين 

 YAZIDI OPTIQUE لشركة  كلسير 

SARL ملد5 غير محدود5.

األسا�ضي  القانون  مالئلة 

للتعديالت املذكور5.
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سلطة اإليداع واإلشهار .
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بتلار5 تحت عدد   965 

بتاريخ   يياير  212.
246 P

باتبريك
سجل تجاري رقم : 567277

إعالن عن نقل املقر اإلجتلاعي
بلوجب جلع عام استثيائي بتاريخ 

فاتح ديسلبر 2122 تم تقرير ما يلي:
من  اإلجتلاعي  املقر  نقل 
إلى  طيجة  فاس  زنقة  مكرر   (70
إقامة الكرم علار5 7   الدارالبيضاء 

رقم )) سيدي مومن.
من القانون   5 تم تحيين الفصل 

األسا�ضي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطيجة تحت رقم  261857 
بتاريخ 21 ديسلبر 2122 تم باملحكلة 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

852788 بتاريخ 5 يياير  212.
247 P

 3MAROC FRERE PROMO
شركة  ذات املسؤولية املحدود5
رأس املال : 2.211.111 درهم

مقرها االجتلاعي : علار5 1  شقة 
رقم 8 زنقة موالي أحلد الوكيلي، 

حسان، الرباط
رقم السجل التجاري : 165281
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
 28 بتاريــخ  عقــد عرفــي  بلقت�ضــى 
شــركة   تأســيس  تــم   ،2122 نوفلبــر 
ذات  املحــدود5   املســؤولية  ذات 

: التاليــة  الخصائــص 
  MAROC FRERE   : التســلية 

.PROMO
البيــاء  أشــغال   : الشــركة  نشــاط 
اإلنعــاش  مختلفــة،  واألشــغال 

الحدائــق. أشــغال   - العقــاري 
املقــر االجتلاعــي : علــار5 1  شــقة 
الوكيلــي  أحلــد  مــوالي  زنقــة   8 رقــم 

الربــاط. حســان، 

تــم  لقــد   : الشــركة  رأســلال 
تحديــد رأســلال الشــركة الشــركة فــي 
2.211.111 درهــم مقســلة إلــى 2211 
الواحــد5   قيلــة  اجتلاعيــة  حصــة 

: كالتالــي  موزعــة  درهــم   (000
4 7 حصــة   : الســيد نــزار الدكالــي 

؛ اجتلاعيــة 
 : البانــي  الحبيــب  محلــد  الســيد 

؛ اجتلاعيــة  حصــة   7  
حصــة   7   : البانــي  مهــدي  الســيد 

. عيــة جتلا ا
تعييــن  تــم  لقــد   : الشــركة  تســيير  
التعريــف  لبطاقــة  الدكالــي  نــزار  الســيد 
والســيد   A617 81 رقــم   الوطييــة  
محلــد الحبيــب البانــي لبطاقــة التعريــف 
الســيد مهــدي   A 79174 الوطييــة رقــم 
البانــي الحامــل لبطاقــة التعريف الوطيية 
ملــد5  للشــركة  كلســير   AA15997 رقــم 

محــدد5. غيــر 
 الســية املاليــة : مــن فاتــح ييايــر إلــى 1  
الســية  باســتثياء  مــن كل ســية  ديســلبر 
األولــى التــي تبتــدأ مــن تاريــخ التقييــد فــي 

التجــاري. الســجل 
 99 لقــد تــم تحديــد مــد5 الشــركة فــي 

ســية.
باملحكلــة  القانونــي  اإليــداع  تــم 
ييايــر  212   5 التجاريــة بالربــاط بتاريــخ 
التجــاري165281. الســجل  رقــم  تحــت 

للنشر واإلعالن

248 P

BIJOUTERIE ONLINE
SARL AU 

املســجل  عرفــي  عقــد  بلقت�ضــى 
بتاريــخ 21 ديســلبر 2122 تــم تأســيس 
املحــدود5  املســؤولية  ذات  شــركة 
وتحلــل  الوحيــد  الشــريك  وذات 

: التاليــة  الخصائــص 
 BIJOUTERIE  : التســلية 

.O N L I N E
.SARL AU : الصفة القانونية

تجــار5   : االجتلاعــي  الهــدف 
االنتترنيــت. عبــر  املجوهــرات 

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
فئــة  مــن  حصــة   (000 إلــى  مقســلة 

درهــم.  (00

 (000  : البــارودي  ســامر  الســيد 
. حصــة

تاريــخ  مــن  ابتــداء  ســية   : املــد5 
النهائــي. التأســيس 

الســية املاليــة : مــن فاتــح ييايــر إلــى 
1  ديســلبر مــن كل ســية.

شــارع   500  : االجتلاعــي  املقــر 
 15 رقــم  بــدر  إقامــة  الثانــي  الحســن 

الربــاط.
املسير : السيد سامر البارودي.

التقييــد بالســجل التجــاري تحــت 
ييايــر  212   5 بتاريــخ   (65 رقــم 

بالربــاط. التجاريــة  باملحكلــة 
السجل التجاري رقم 15 165.

249 P

 LES MOULINS DE AIN
ATTIG

شركة ذات مسؤولية محدود5 
من شريك وحيد

رأسلالها 21.111.111 درهم
املقر االجتلاعي : دوار أوالد عقبا 

عين عتيق، تلار5
السجل التجاري رقم  189 
التبرع بحصص اجتلاعية

 LES اتخذ الشريك الوحيد لشركة
 MOULINS DE AIN ATTIG SARL
AU بتاريخ 28 نوفلبر 2122 القرارات 

التالية :
التبرع بـ 80.000 حصة من شركة 
 LES MOULINS  DE AIN ATTIG
SARL AU بين  الواهب السيد محلد 
موهاجير  لفائد5 املوهوب لهم امتيين 

:
الحاملة  سكو  نادية  السيد5 
 BH لبطاقة التعريف الوطيية رقم  

21.111 : 97595 حصة ؛
موهاجير  عثلان  السيد 
التعريف  لبطاقة  الحامل 
  AA7 44   رقم  الوطيية 

21.111 حصة ؛
امنسة شهرزاد جاسلين موهاجير 
الوطيية   التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم A 745622    21.111حصة.

الحامل  موهاجير  يوسف  السيد 
رقم   الوطيية  التعريف  لبطاقة 

A74562     21.111 حصة.
املوافقة على شركاء جدد ؛

اإلقرار بالتوزيع الجديد لرأسلال 
الشركة؛

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إلى شركة ذات مسؤولية محدود5.

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
االبتدائية بتلار5 تحت رقم 2115 1 

بتاريخ   يياير  212.
250 P

FINTEM شركة
رشكة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم  قد   2122 ديسلبر   5 بتاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدود5 باملليزات التالية :
.FINTEM SARL : التسلية

أنشطة   : االجتلاعي  الهدف 
التابعة  الشركات  وإدار5  هولدنغ 

وأسهم املجلوعة.
في  حدد   : الشركة  رأسلال 
إلى  موزعة  درهم    9.111.111
بقيلة  اجتلاعية  حصة    9111
قد تم تحريرها بالكامل  درهم،   (00
واملخصصة للشركاء بلا يتياسب مع 

مساهلاتهم، أي ؛
موهاجير  محلد  السيد 
التعريف  لبطاقة  الحامل 
  B46 152 رقم    الوطيية 

714. 2 درهم ؛
السيد5 نادية سكو الحامل لبطاقة 
  BH97595 رقم   الوطيية   التعريف 

824  حصة ؛
موهاجير  عثلان   السيد 
التعريف  لبطاقة  الحامل 
  AA7 44   رقم  الوطيية 

824  حصة  ؛
امنسة شهرزاد جاسلين موهاجير 
الوطيية   التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم A 745622     824 حصة  ؛
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الحامل  موهاجير  يوسف  السيد 

رقم   الوطيية  التعريف  لبطاقة 

A74562      824 حصة  ؛

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يياير  فاتح  من   : املالية  السية 

1  ديسلبر ما عدا السية األولى  إلى 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتلاعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 5 أكدال، الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الحامل  موهاجير  محلد  السيد 

 B 46 152 الوطيية رقم   للبطاقة  

وذلك ملد5 غير محدود5.
باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية  بالرباط   165241.

مقتطف من أجل اإلشهار

251 P

CHELLAH CEREALES

رشكة ذات مسؤولية محدودة 

من شريك واحد
رأسلالها : 000.000) درهم

املقر االجتلاعي : امليطقة الصياعية 

BP 5088  5تلار

السجل التجاري رقم 5919 1

التبرع بحصص اجتلاعية

لشركة   الوحيد   الشريك  اتخذ 

 CHELLAH CEREALES SARL AU

القرارات   2122 نوفلبر   28 بتاريخ 

التالية :

شركة  من  سهم   5000 بـ  التبرع 

 CHELLAH CERELES SARL AU

بين الواهب السيد محلد موهاجير 

لفائد5 املوهوب لهم امتيين :

السيد5 نادية سكو الحامل لبطاقة 

  BH97595 رقم   الوطيية   التعريف 

000) حصة ؛

موهاجير  عثلان   السيد 

التعريف  لبطاقة  الحامل 

  AA7 44   رقم  الوطيية 

000) حصة  ؛

جاسلين  شهرزاد  امنسة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  موهاجير 
 A 745622    1111 رقم  الوطيية  

حصة  ؛
الحامل  موهاجير  يوسف  السيد 
رقم   الوطيية  التعريف  لبطاقة 

A74562     1111 حصة  ؛
املوافقة على شركاء  جدد.

اإلقرار  بالتوزيع الجديد لرأسلال 
الشركة ؛

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إلى شركة ذات مسؤولية محدود5.

تحيين  اليظام األسا�ضي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
 9656 تحت رقم  بتلار5   االبتدائية  

بتاريخ   يياير  212.
مقتطف من أجل اإلشهار

252 P

CHELLAH LT
شركة ذات مسؤولية محدود5 
رأسلالها : 0.000.000) درهم

املقر االجتلاعي : دوار أوال عقبا عين 
عتيق، تلار5

السجل التجاري رقم 128111
التبرع بحصص اجتلاعية

 CHELLAH شركة    اتخذ شركاء 
العام  الجلع  جالل   LT SARL
 2122 نوفلبر   28 االستثيائي بتاريخ 

القرارات التالية :
بـ  موهاجير  محلد  السيد  تبرع 
6961  حصة اجتلاعية على 92411 
حصة التي يلتلكها في رأسلال شركة  
CHELLAH LT SARL لفائد5 املوهوب 

لهم امتيين : :
السيد5 نادية سكو الحامل لبطاقة 
  BH97595 رقم   الوطيية   التعريف 

9241 حصة ؛
موهاجير  عثلان   السيد 
التعريف  لبطاقة  الحامل 
  AA7 44   رقم  الوطيية 

9241 حصة  ؛
جاسلين  شهرزاد  امنسة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  موهاجير 
 A 745622    9241 رقم  الوطيية  

حصة  ؛

الحامل  موهاجير  يوسف  السيد 
رقم   الوطيية  التعريف  لبطاقة 

A74562     9241 حصة  ؛
املوافقة على شركاء  جدد.

اجتلاعية  حصة   7600 تفويت 
 LES MOULINS شركة  البائع  بين 
DE AIN ATTIG واملفوت إليه السيد 

محلد موهاجير ؛
تحيين اليظام األسا�ضي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
 9645 تحت رقم  بتلار5   االبتدائية  

بتاريخ   يياير  212.
مقتطف من أجل اإلشهار

253 P

  DURA PRO ›› شركة
ش.م.م.ش.و 

املقر االجتلاعي :  علار5 1  الشقة 
8 زنقة موالي احلد الوكيلي حسان 

– الرباط -
الغير  العام  الجلع  بلقت�ضى 
أكتوبر   22 بتاريخ  امليعقد  العادي 
 DURA شركة  شركاء  قرر   2122

PRO ما يلي :
تصفية و إغالق الشركة :

العادي  الغير  العام  الجلع  قرر 
 ››  DUR PRO  ›› الشركة  تصفية 

وإغالقها بصفة نهائية.
إبراء املصفي :

السيد امجاهد  املصفي   تم إبراء 
رضا.     

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالرباط   التجارية   باملحكلة 
2 يياير  212 تحت رقم 1971 1.        
254 P

استدراك جطأ وقع بالجريد5 
 الرسلية عدد 5746 بتاريخ

5) ديسلبر 2122

THE AVENUE SALON SARL
0) زنقة موالي عبد العزيز شقة 5

حسان
رأسلالها : 00.000) درهم

بدال من :
إلى  أسيدت مهلة تسيير الشركة 
األنسة سامية الغزالي واألنسة ماريا 

الغزالي.

يقرأ :

إلى  أسيدت مهلة تسيير الشركة 

األنسة سومية الغزالي واألنسة ماريا 

الغزالي.

(الباقي بدون تغيير.)

255 P

TIBOUDACAR
SARL AU

رأسلالها : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : 8  زنقة أبو ضبي 

حي العلويين مسرور ) تلار5

بتلار5  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

بتاريخ 1  ديسلبر 2122 قرر شركاء 

 TIBOUDACAR SARL AU شركة 

ش.ذ.م.م. ذ.ش.و ما يلي :

تعيين السيد حسن شرقي كلسير 

للشركة ملد5 زميية غير محدود5.

تعديل القانون األسا�ضي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 2188 1 

يوم 5 يياير  212.

256 P

SOUSI SERVICES
SARL AU

رأسلالها : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : 1  شارع عقبة 

الشقة رقم ) أكدال الرباط

بالرباط،  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
قرر   2122 نوفلبر   (5 بتاريخ 

سرفيس«   »السو�ضي  شركة  شركاء 

ش.ذ.م.م. ذ.ش.و ما يلي :

بيع 511 حصة بقيلة 00) درهم 
حصة من طرف السيد مبارك ورزي 

لفائد5 السيد عبد هللا العلراوي.

شارع    1  : نقل مقر الشركة من 

عقبة الشقة رقم ) أكدال الرباط إلى 

قرب مسجد املرو5 سيدي عبد هللا 

العيايد5 رقم 2 سال.
ورزي  مبارك  السيدين  تسلية 

كلسيرين  العلراوي  هللا  وعبد 

للشركة ملد5 غير محدود5.
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للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدود5.

تعديل القانون األسا�ضي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم  212 1 

يوم   يياير  212.

257 P

NAMEDIA
SARL AU

رأسلال الشركة : 00.000) درهم

27 شارع الحسن الثاني رقم   

القييطر5

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 

29 ديسلبر 2122 تم تقرير ما يلي :
رفع رأسلال الشركة من 00.000) 

درهم إلى 11.111  درهم نقدا.

تحديث اليظام األسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

رقم  تحت  بالقييطر5  االبتدائية 

944 9 يوم 29 ديسلبر 2122.

258 P

DEVINDE CONSULTING
دفييد كونسلتين م.م. ش.و

املقر االجتلاعي : 12 مكرر زنقة 

لبيان رقم   املحيط الرباط

تأسيس شركة
بلقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط 

لشركة  األسا�ضي  القانون  وضع  تم 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود5 

الوحيد وذات املواصفات التالية :

التسلية : دفييد كونسلتين م.م.م 

ش.و

زنقة  مكرر   12  : املقر االجتلاعي 

لبيان رقم   املحيط الرباط.

في  الرأسلال  حدد   : الرأسلال 

 (000 من  مكون  درهم   (00.000

حصة من فئة 00) درهم لكل حصة 

لفائد5 :

 (000 السباعي  رحاب  السيد5 

حصة.

الغرض : إدار5 املشروع (الدرأسة 

والتكلفة والتصليم والتيفيذ).

التدفق   : االستراتيجية الصياعية 

األدا5  حجم  وتحديد  والتخطيط 

وتحسين العللية.

كفاء5 الطاقة.

املد5 : 99 سية.

السيد5  الشركة  يسير   : املسير5 

رحاب السباعي ملد5 غير محدود5.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

تحت رقم السجل التجاري 165169.

259 P

MONAFRIQUE PRODCOM

تفويت حصص اجتلاعية
تحويل الشكل القانوني لشركة

تأكيد والية مسير الشركة
رفع رأسلال الشركة

تبني قانون أسا�ضي جديد للشركة
RC n° 1 8 71

بلقت�ضى الجلع العام الغير عادي  

قرر شركاء   ،2122 نوفلبر  بتاريخ   

 MONAFRIQUE PRODCOM

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها 11.111  درهم ما يلي :

اجتلاعية  حصة   1.211 تفويت 

»كونتيينتال ميديا  من طرف شركة 

جورب« لفائد5 السيد محلد جبا�ضي 

مغربي الجنسية، املزداد يوم 9 يوليو 

بالرباط،  يقطن  بالرشيدية،   1957

إقامة قيس، علار5 د، رقم 6، أكدال 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

.A21 858 رقم

تحويل الشكل القانوني للشركة، 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الواحد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدود5.

تأكيد والية مسير الشركة السيد 

محلد جبا�ضي.

الشركة  رأسلال  في  الزياد5 
ديون  مع  مقاصة  إجراء  طريق  عن 

واملستحقة  املقدار  املحدد5  الشركة 

بلبلغ 700.000.) درهم، وذلك للرفع 

من رأسلالها من 11.111  درهم إلى 

إنشاء  درهم عن طريق   2.111.111

 (00 بقيلة اسلية  حصة،   (7.000

درهم للحصة.

تبني قانون أسا�ضي جديد للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

وتم وضع   11  2 تحت رقم   2122

التصريح املعدل في نفس املحكلة.
بلقت�ضى ومقتطف

MONAFRIQUE PRODCOM SARL

260 P

ALTITUDE PRESSE
تفويت حصص اجتلاعية

تحويل الشكل القانوني لشركة
تأكيد والية مسير الشركة

تبني قانون أسا�ضي جديد للشركة
RC n° 128275

الغير  العام  الجلع  بلقت�ضى 

قرر   ،2122 نوفلبر  بتاريخ    عادي  

شركة   ALTITUDE PRESSE شركاء 

رأسلالها  محدود5  مسؤولية  ذات 

00.000) درهم ما يلي :

اجتلاعية  حصة   700 تفويت 

»كونتيينتال ميديا  من طرف شركة 

جورب« لفائد5 السيد محلد جبا�ضي 

مغربي الجنسية، املزداد يوم 9 يوليو 

بالرباط،  يقطن  بالرشيدية،   1957

إقامة قيس، علار5 د، رقم 6، أكدال 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

.A21 858 رقم

تحويل الشكل القانوني للشركة، 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الواحد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدود5.

تأكيد والية مسير الشركة السيد 

محلد جبا�ضي.

تبني قانون أسا�ضي جديد للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسلبر   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
وتم وضع   11  1 تحت رقم   2122

التصريح املعدل في نفس املحكلة.
بلقت�ضى ومقتطف

ALTITUDE PRESSE SARL

261 P

مكتب األستاذ5 ياسليية العلوي
سال بطانة زنقة عبد5 إقامة إدريس الثاني 

مكتب 5

2B2Y2M
SARL AU

شركة محدود5 املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
من  حرر  موثق  عقد  بلقت�ضى 
العلوي  ياسليية  األستاذ5  طرف 
نوفلبر   9 بتاريخ  بسال،  موثقة 
وعقد ملحق له موثق بتاريخ   ،2122
8 ديسلبر 2117، تم تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات شريك 

وحيد، مليزاتها :
2B2Y2M SARL AU : التسلية

يتحدد هدف   : الهدف االجتلاعي 
الشركة في :

إنشاء وتسيير مقهى.
العلليات  كل  عامة  وبصفة 
التجارية واملالية، امليقولة أو العقارية 
غير  أو  مباشر5  بصفة  املرتبطة 
املذكور  االجتلاعي  بالهدف  مباشر5 
أو األهداف املشابهة، ذات صلة والتي 
من شأنها أن تساهم في تطويرها أو 

إنجازها داجل املغرب.
مرس  تلار5   : االجتلاعي  املقر 
 GH 6 I الخير املجلع السكني اليور 

متجر 9).
السيد جالد مزيان ملد5   : املسير 

غير محدد5.
من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

التأسيس.
حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 
في  للشركة  االجتلاعي  الرأسلال 
 (00 على  مقسلة  درهم   (0.000
درهم   (00 بقيلة  اجتلاعية  حصة 
للحصة الواحد5 يللكها السيد بوبكر 

بلحسن.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتلار5  باملحكلة االبتدائية  القانوني 

بتاريخ   يياير  212 تحت رقم 1122.
األستاذ5 ياسليية العلوي

262 P

شركة أي تي أي براندس

شركة ذات مسؤولية محدود5

يقدر رأسلالها ب 00.000) درهم

العيوان : املحل التجاري املتجر رقم 

B الكائن بإقامة البستان القطاع 6) 

حي الرياض الرباط

وقف نشاط

بلقت�ضى عقد عرفي اتفق الجلع 

أي  تي  »أي  شركة  لشركة  العام 

مسؤولية  ذات  شركة  براندس« 

 (00.000 محدود5 يقدر رأسلالها ب 

االجتلاعي  مقرها  ويوجد  درهم، 

التجاري  املحل   : التالي  بالعيوان 

الكائن بإقامة البستان   B املتجر رقم 

6) حي الرياض الرباط، على  القطاع 

ما يلي :

تصفية الشركة

السابق  الحل  العام  الجلع  قرر 

براندس«  أي  تي  »أي  لشركة  ألوانه 

تعيين مأمور التصفية.

تقرير  على  العام  الجلع  صادق 

»أي تي أي  مأمور5 التصفية لشركة 

براندس« السيد5 جليلة الياجي.

مقر التصفية.

قرر الجلع العام املقر االجتلاعي 

محال لتصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  يياير  212   5 بتاريخ 

.1 21 8

263 P

 SOCIETE DOUKKALI

SERVICES
SARL AU

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

االستثيائي بتاريخ 15 ديسلبر 2122 

تم االتفاق على الحل املسبق للشركة 

وتصفيتها.

الدكالي  ادريس  السيد  تعيين  تم 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

مغربية،  جنسية   ،C756911 رقم 

مصفي للشركة.

مقر التصفية حدد ب : 15 شارع 

األبطال علار5 رقم 5 أكدال الرباط.

بالسجل  املحضر  وضع  تم 

التجاري بالرباط بتاريخ 5 يياير  212 

تحت رقم  215 1.

سجل تجاري رقم 2817 1.

264 P

AUDIS
SARL AU

سجل تجاري (الرباط) 5869 1

فتح فرع للشركة
سجل تجاري الدار البيضاء  56696

انعقد   2122 فبراير   (8 بتاريخ 

لشركة  العادي  غير  العام  الجلع 

ذات  شركة   ،AUDIS SARL AU

وحيد،  بشريك  محدو5  مسؤولية 

رأسلالها 0.000) درهلا، حيث تلت 

املصادقة على :

الدار  بلديية  للشركة  فرع  فتح 

زنقة   (8 شقة   12 علار5  البيضاء 

بوملان بوركون.
العلوي  سلاح  السيد5  تعيين 

السليلاني الحاملة للبطاقة الوطيية 

رقم D416519 مسير5 للفرع.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  لللحكلة  التجاري 

 2122 ديسلبر   29 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 785 4.
بلقت�ضى مقتطف وبيان

املسير

265 P

مكتب االستشارCCM CONSEILS 5 ش.م.م

رقم 6 1، شارع القاهر5 الطابق األول

شقة رقم 2 كومطراف ) تلار5

الهاتف : 7.64.42.48 .15

الفاكس : 7.64.47.64 .15

ANDALUS FACADE

SARL AU

ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : رقم 6 1، الطابق 

الثاني شقة رقم 5 شارع القاهر5

كومطراف ) تلار5

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 

تأسيس  تم  قد   2122 ديسلبر   (5

 ANDALUS FACADE شركة 

املحدود5  املسؤولية  ذات   SARLAU

تحلل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 ANDALUS FACADE  : التسلية 

SARLAU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

 (00.000  : الشركة  رأسلال 

درهم.

الهدف االجتلاعي :

املختلفة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال البياء.

بيع جليع مواد البياء.

جعفري  الكريم  عبد   : الشركاء 

000) حصة.

جعفري  الكريم  عبد   : التسيير 

مسير للشركة.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

1  ديسلبر من كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بتلار5 تحت رقم 8157 1.

266 P

شركة بيلر

STE BAILLER

ش.م.م

حل مسبق للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

االستثيائي امليعقد بتاريخ 21 نوفلبر 

لشركة  املسبق  الحل  تقرر   2122

ذات  شركة   STE BAILLER »بيلر« 

املسؤولية املحدود5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

رقم  يياير  212.   2 بتاريخ  بالرباط 

اإليداع 4 19 1.

267 P

 INSTITUT LE GRAND SUD

 POUR L’ENSEIGNEMENT

PRIVE

IGRES

ش.م.م

رأسلالها االجتلاعي : 211.111 درهم

مقرها االجتلاعي : حي سيدي 

احساين بياصر قرب مدرسة 

امللرضين - ورزازات

ملحق التسييـــر الحــر
محرر  عرفي  عقد  بلقتضـى 

 ،2122 ديسلبر   28 يوم  بورزازات 

يياير  بتاريخ    بورزازات  مسجل 

 212 ذو : 65 – أس  5 :

شركة  فإن  األول)  (الطرف 

للتعليم  الكبير  الجيوب  مؤسسة 

 INSTITUT LE GRAND SUD الحر

 POUR L’ENSIEGNEMENT PRIVE

مقرها  والجاعلة  ش.م.م.   - IGRES

احساين  سيدي  بحي  االجتلاعي 

امللرضين   مدرسة  قرب  بياصر 

ورزازات و املقيد5 في السجل التجاري 

بورزازت  االبتدائية  املحكلة  لدى 

تحت رقم  65 .
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مؤسسة  شركة  الثاني)  (الطرف 

 ETABLISSEMENT الربيع  ريان 

 RAYANE PRINTEMPS S.A.R.L

املسؤولية  وهي شركة محدود5   AU

مقرها  الكائن  وحيد  بشريك 

االجتلاعي بفيال رقم B12 حي سيدي 

وامللثلة  ورزازات  بياصر–  حساين 

مليكة  شبار  السيـد5  طـرف  من 

للشركة  كفيلة  و  قانونية  كللثلة 

والحاملة للبطاقة التعريف الوطيية 

.P((9979 : رقم

التجاري  السجل  في  واملقيد5 

تحت  بورزازات  االبتدائية  باملحكلة 

رقم : 91 6.

الوارد5  األطراف  بين  االتفاق  تم 

أعاله على تلديد مد5 عقد التسيير 

والتربوي  املدر�ضي  لللركب  الحر 

نهاية  إلى   IGRES S.A.R.L املسمى 

في  واملحدد  الحالي  الدرأ�ضي  املوسم 

يونيو  212 ويسري مفعوله من    1

تاريخ نهاية ملحق العقد األصلي أي 

1  يوليو 2122.

التلديد  مد5  فإن  وللتوضيح 

إلى  تبتدئ من فاتح أغسطس 2122 

حيث يتوجب على  يونيو  212    1

أعاله  وارد  هو  كلا  الثاني  الطرف 

املدر�ضي  املركب  مرافق  لكل  إجالء 

والتربوي املسمى IGRES S.A.R.L كلا 

بحلول  األصلي  العقد  في  مبين  هو 

تأجيــر  أي  دون  وذلك  التاريخ  لهذا 

تعويض  بأي  املطالبة  أو  تلاطل  أو 

بهذا الخصوص مع وجوب التسوية  

لللتأجرات الكرائية.

ملخص قصد النشر

268 P

WAMINE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5
رأسلالها : 60.000.000 درهم

املقر االجتلاعي : علار5 تفراوتي
كم 7,5 طريق الرباط (عين السبع)
الدار البيضاء - السجل التجاري : 

42 8 5
الزياد5 في الرأسلال االجتلاعي

تحويل الشركة
تأكيد املسير في مهامه

مالئلة وتحيين اليظام األسا�ضي 
للشركة

اتخذ   ،2122 ديسلبر   7 بتاريخ 
 WAMINE لشركة  الوحيد  الشريك 
الجديد  والشريك   SARL D’AU
القرارات   ANWAL SARL D’AU

التالية :
االجتلاعي  الرأسلال  في  الزياد5 
إلى  درهم   (00.000 من  للشركة 
حدد  وبالتالي  درهم،   60.000.000
 60.000.000 مبلغ  في  الرأسلال 
حصة   600.000 إلى  مقسم  درهم 
اجتلاعية. موزع بين الشركاء كالتالي  
واكريم  أمين  للسيد  حصة   (000
و599.111 حصة اجتلاعية لشركة 

.ANWAL SARL D’AU
6 و7 »الحصص«  تغيير الفصلين 
»الرأسلال االجتلاعي« من اليظام   /

األسا�ضي للشركة.
 WAMINE SARL شركة  تحويل 
مسؤولية  ذات  شركة  من   D’AU
محدود5 بشريك وحيد إلى شركة ذات 
مسؤولية محدود5 متعدد5 الشركاء.

تأكيد السيد امين واكريم في مهامه 
كلسير للشركة ملد5 غير محدود5.

األسا�ضي  اليظام  وتحيين  مالئلة 
الجديد  التشريع  حسب  للشركة 
واملتلم   21.19 بتطبيق القانون رقم 

املتعلق   5.96 رقم  للقانون  واملعدل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدود5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ   يياير  212، تحت 
رقم 852767.

من أجل اإليجاز والبيان
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 SOCIETE MAROCAINE

 D’HOTELLERIE

ECONOMIQUE
S M H E

شركة مساهلة بلجلس إدار5 
جلاعية ومجلس مراقبة

رأسلالها : 9.000.000)) درهم
مقرها االجتلاعي : 8)، شارع املسير5 

الخضراء علار5 ماسيلو دوتي، 
الطابق   (املعاريف) - الدار البيضاء

السجل التجاري :  214.12
تحويل املقر االجتلاعي

الجلاعية  اإلدار5  مجلس  قرر 
 2119 يونيو   28 بتاريخ  امليعقد 
 SOCIETE املسلا5  للشركة 
 MAROCAINE D’HOTELLERIE
ش.م   ECONOMIQUE - S M H E
شركة تحويل املقر االجتلاعي املحدث 
علار5 زيييث،  سابقا بالدار البيضاء 
(سيدي   5 الطابق  التوفيق،  تجزئة 
في  ليبقى  البيضاء  الدار  معروف) 
املسير5  شارع   ،(8 ب  املديية  نفس 
دوتي،  ماسيلو  علار5  الخضراء 
الطابق   (املعاريف) - الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 ،2122 ديسلبر  بتاريخ  2  البيضاء 

تحت رقم 851729.
من أجل اإليجاز والبيان
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AKS DEPARTMENT STORE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5
رأسلالها : 182.159.411 درهم

املقر االجتلاعي :  ، زنقة املسعودي
زاوية املسير5 الخضراء (املعاريف)

الدار البيضاء

السجل التجاري : 192.171

انتهاء مهام مسيرين وتعيين مسيرين 
جدد

العامة  الجلعية  بلقت�ضى 

نوفلبر   9 بتاريخ  استثيائيا  امليعقد5 

شركة  في  الشركاء  للساد5   ،2122

 AKS DEPARTMENT STORE

ش.م.م، قد :

السيد  انتداب  مد5  بانتهاء  علم 

مجيد اليعقوبي والسيد أمين طهراوي 

كلسيرين للشركة.

اليعقوبي  مجيد  السيد  عين 

الدين كلسيرين  والسيد محلد لواء 

جدد للشركة.

تم املصادقة على تعيين املسيرين 

ثالث  ملد5  أعاله  املذكورين  الجدد 

سيوات ينتهي انتدابهم عقب انعقاد 

الجلعية العامة العادية التي سثبت 

في حسابات السية املالية 1  ديسلبر 

.2122

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   2122 ديسلبر   8 في  البيضاء، 

رقم 87 849.
من أجل اإليجاز والبيان
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 FIDUTEMA 5مكتب الحسابات واالستشار

ش.م.م

رقم 6 1 شارع القاهر5، كومطراف )، تلار5

الهاتف : 58 42 65 7 15 

الفاكس : 65 57 65 7 15

 STE D’INGENIERIE ET

 SYSTEMES CONSULTANTS

SIS CONSULTANTS

SARL

مسير جديد لشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

 STE قررت شركة   2122 فاتح نوفلبر 

 D’INGENIERIE ET SYSTEMES

 CONSULTANTS SIS CONSULTANTS

SARL ش.م.م ما يلي :

لشركة  جديد  مسير  تعيين   -  (

يحيى بلعسري.

2 - تغيير النسبي لليظام األسا�ضي.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكلة 

  يياير  212 تحت رقم 4 21 1. 
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مكتب االستشارFIDUTEMA 5 ش.م.م
رقم 6 1 شارع القاهر5، كومطراف )، تلار5

الهاتف : 58 42 65 7 15 
الفاكس : 65 57 65 7 15

LA DUCHESSE MAHAJ
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
 AVENUE AL ARZ : الكائن مقرها
 N°2 MAGASIN N°  HAY RIAD-

RABAT
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تأسيس  تم  قد   2122 ديسلبر   (5
 LA DUCHESSE MAHAJ شركة 
ذات املسؤولية املحدود5   SARL AU
تحلل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :    
 LA DUCHESSE  : التسلية 

.MAHAJ SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.  
رأسلال الشركة : 00.000) درهم.

الهدف االجتلاعي : مقهى.
الشركاء : أمين بييس طالب 000) 

حصة.
التسيير : أمين بييس طالب مسير 

للشركة.                    
من فاتح يياير إلى   :  السية املالية 
1  ديسلبر من  كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بالرباط تحت رقم 165261.
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مكتب االستشارFIDUTEMA 5 ش.م.م
رقم 6 1 شارع القاهر5، كومطراف )، تلار5

الهاتف : 58 42 65 7 15 
الفاكس : 65 57 65 7 15

CHEZ MARWA
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
 4RUE NOPALEA : الكائن مقرها

 LOT 4 SECTEUR 17 BLOC I HAY
RIAD- RABAT
تأسيس شركة

 2 بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 
ديسلبر 2122 قد تم تأسيس شركة 
ذات   CHEZ MARWA SARL AU
الشريك  ذات  املحدود5  املسؤولية 
الخصائص  تحلل  والتي  الوحيد 

التالية :    
 CHEZ MARWA  : التسلية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.  
رأسلال الشركة : 00.000) درهم.

الهدف االجتلاعي : 
) - مقاول في جليع املواد واألدوات 

الفالحية ؛
الحدائق  زراعة  في  مقاول   -  2

وتصليلها.
 (000 العلوي  شريفة   : الشركاء 

حصة.
مسير5  العلوي  شريفة   : التسيير 

للشركة.                    
من فاتح يياير إلى   :  السية املالية 
1  ديسلبر من  كل سية ما عدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بالرباط تحت رقم 165249.
274 P

 MOROCCAN SHOES
COMPANY

SA
شركة مساهلة

رأسلالها : 221.711.111 درهم
 الكائن مقرها بالدار البيضاء، 
كلم 12، طريق 0))، عين السبع
السجل التجاري بالدار البيضاء 

رقم : 5129 
التعريف الجبائي رقم 76)900)0

التعريف الجبائي املوحد رقم 
111514165111122

قرار استلرار النشاط رغم الخسائر 
املعايية

بتاريخ  مداولة  بلوجب   -  I 
الجلعية  فإن   ،2122 سبتلبر   26

قد  العامة غير العادية لللساهلين، 

  57 املاد5  ملقتضيات  طبقا  قررت 

املتعلق   17.95 رقم  القانون  من 

تعديله  تم  كلا  املساهلة  بشركات 

الخسائر  تراكم  بسبب  وتكليله، 

إلى   2121 ديسلبر    1 في  املرتفعة 

أنه  درهم،   247. 29.546,69 مبلغ 

رغم  ال داعي للحل املسبق للشركة، 

املحاسبية  الصافية  الوضعية  أن 

جاسر5.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

التجارية  لللحكلة  الضبط  بكتابة 

 للدار البيضاء بتاريخ 2 نوفلبر 2122 

القيام  وتم   855609 رقم  تحت 
بالتصريح بالتعديل بالسجل التجاري 

في نفس اليوم تحت رقم 6511  من 

السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات
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 MAGHRIFOOD

DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 151.111 درهم

 الكائن مقرها : الدار البيضاء، 

75 شارع )) يياير، الطابق األول، 

الشقة رقم 69)

السجل التجاري بالدار البيضاء 

رقم : 451265

التعريف الجبائي رقم 9424717 

التعريف الجبائي املوحد رقم 

112  1984111115

تفويت حصص الشركة
استقالة مدبر اقتراني

بتاريخ  عرفية  عقود  بلوجب   -  I

1  أكتوبر 2122، فإن السيد مهدي 

قد فوت للسيدين محلد  الساهل، 

حدود  إلى  الدوباللي  وادريس  الهاللي 

مجلوع  واحد،  لكل  حصة   251

حصة   511 حصصه في الشركة أي 

ذات 00) درهم للحصة الواحد5 التي 

كان يلتلكها في الشركة. 

تم تبليغ هذه العقود إلى الشركة 

طبقا للقانون. 

الجلعية  مداولة  بلوجب   -  II

في  امليعقد5  العادية  غير   العامة 

جلاعة  فإن   ،2122 أكتوبر    1

الشركاء قد :

التفويتات  هذه  سجلت   -  (

لحصص الشركة الواقعة بين الشركاء.

2 - عدلت نتيجة لذلك، الفصلين 

السادس والسابع من اليظام األسا�ضي 

املتعلقين بالتوالي بالتقدمات وبرسلال 

الشركة الذي ظل محددا في 151.111 

درهم املقسم إلى 1511 حصة شركة 

الواحد5،  للحصة  درهم   (00 ذات 

املدفوعة القيلة بكاملها واملوزعة بين 

الشركاء تياسبا مع حقوقهم بالتوالي، 

أي :

مدبر  الدوباللي،  ادريس  السيد 

البيضاء  بالدار  الساكن  شركة، 

شارع القوات املسلحة امللكية،   ،((

الطابق السادس 751 حصة ؛

مدبر  الهاللي،  محلد  السيد 

قطاع  1  الساكن بالرباط،  شركة، 

 ،( الشقة  »ب«  علار5   ،( »ر«  بلوك 

شارع أدلب، حي الرياض 751 حصة ؛

املجلوع 1511 حصة.

  - سجلت وقبلت استقالة السيد 

كلدبر  مهامه  من  الساهل  مهدي 

اقتراني الواقعة في تاريخ نفس اليوم، 

عن  والنهائي  التام  اإلبراء  وأعطته 

تدبيره إلى غاية يومه. 

تم القيام باإليداع القانوني   -  III

بكتابة الضبط لدى املحكلة التجارية 

 2122 نوفلبر   28 في  البيضاء  للدار 

القيام  وتم   847521 رقم  تحت 

بالتصريح بالتعديل في السجل التجاري 

في نفس اليوم تحت رقم 9667  من 

السجل الترتيبي.
عن املستخلص والبيانات

املدبرية
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SOCOGESTION SARL

مكتب الدرأسات والحسابات واالستشار5
) زنقة أفغانستان، رقم 5، حي املحيط، الرباط

EL B.S.R CAR
 SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 
تم  بالرباط،   2122 ديسلبر   2 
 EL B.S.R CAR SARL تأسيس شركة
AU شركة ذات املسؤولية املحدود5  
للشريك الوحيد وجصائصها كالتالي : 
 EL B.S.R CAR  : الشركة  اسم 

.SARL AU
مضلون الشركة : كراء السيارات 

بدون سائق.
 ،(6 : بلوك د د رقم  مقر الشركة 
الطابق األول، األقواس، حي يعقوب 

امليصور، الرباط.
رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
مقسلة إلى 000) حصة بقيلة 00) 
درهم للحصة الواحد5 وكلها بحوز5 

السيد أيلن البصيري.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
الوحيد  كلسير  البصيري  أيلن 

للشركة.
 %5 بعد جصم   : الشركة  أرباح 
تصرف  في  الباقي  يودع  األرباح  من 

الشريك.
التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ   165269 التجاري تحت رقم 
التجارية  باملحكلة  يياير  212   5

بالرباط.
للبيان واالستشار5
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 ESPACE D’AFFAIRES
SOUISSI

ش.م.م
رأسلالها : 500.000 درهم
السجل التجاري : 69427

املقر االجتلاعي : الرباط، حي 
الرياض، سيتي سيتر الرياض، شارع 

امليليا وشارع ميزياتا، محل رقم 7)
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
قرر الجلع   2122 أكتوبر  بتاريخ  1 

العام االستثيائي للشركة ما يلي :

املسلا5  الشركة  وتصفية  حل 
 ESPACE D’AFFAIRES SOUISSI

ش.م.م.
السيد  بالتصفية  املكلف  إبراء 

محلد سعد بن جلون زهر.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2122 ديسلبر   12 بتاريخ 

   .1 1141
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PF CONTRACT
ب.ف كونتراكت

شركة محدود5 املسؤولية
رأسلالها : 00.000) درهم

 املقر االجتلاعي : زاوية شارع 
عبد املومن وزنقة سلية، إقامة 

شهرزاد  ، الطابق الخامس، رقم 22، 
اليخيل، الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء  56615
تـأســيــس

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 ،2122 نوفلبر  في  2  البيضاء 
املسؤولية  محدود5  شركة  أسست 

تتليز بالخصائص التالية : 
الشكل القانوني : شركة محدود5 

املسؤولية.
التسلية : ب.ف كونتراكت.

املوضوع : يتلثل موضوع الشركة 
في أن تيجز ليفسها أو لحساب الغير 
أو  املغرب  في  إن  املشاركة،  في  أو 

بالخارج، العلليات التالية :
كل  وبيع  وشراء  وتحويل  العلل 
املتعلقة  واملواد  والسلع  املعدات 
امثاث  وصياعة  اليجار5  بلجاالت 
واليجاد5 والزجرفة والصياعة الجلدية ؛
تصنيع األثاث الفاجر أو التزيني ؛

استيراد وتصدير وتسويق وتلثيل 
وتوزيع واستغالل وشراء كل البراءات 
التصنيع واملياهج وتفويتها  وعالمات 
االمتياز  وأجذ  وشراء  تقدمتها  وميح 
وتقدمة كل رجصة بحساب الشركة 
التجار5 والعلولة والوساطة وتلثيل 
األجيبية  أو  الوطيية  العالمات  كل 
وكذا درأسة وإنجاز وأجذ املشاركة أو 
املصالح في كل الشركات أو املقاوالت 

التي لها هدف مشابه أو مقترن ؛

طلب  كل  تيفيذ  أو  املشاركة 
العروض أو صفقة ؛

جليع  في  العقاري  اإلنعاش 
األشكال ؛

التجارية  أو  املالية  العلليات   كل 
أو الصياعية أو العقارية أو امليقولة 
التي يلكن أن ترتبط مباشر5 أو بشكل 
األغراض  من  واحد  بأي  مباشر  غير 
األغراض  كل  في  أو  أعاله  املذكور5 

املشابهة أو املقترنة ؛
مشاركة الشركة بجليع الوسائل، 
الشركات  أو  املقاوالت  جليع  في 
أن  يلكن  التي  إلنشائها،  أو  املنشأ5 
وجاصة  ترتبط بالغرض االجتلاعي، 
جديد5  شركات  إنشاء  طريق   عن 
أو تقدمة أو توصية أو اكتتاب أو إعاد5 
سيدات أو حقوق اجتلاعية،  شراء 
 أو دمج أو اقتران أو شراكة باملساهلة 

أو كراء تسيير.
شارع  زاوية   : االجتلاعي   املقر 

إقامة  سلية،  وزنقة  املومن  عبد 
شهرزاد  ، الطابق الخامس، رقم 22، 

اليخيل، الدار البيضاء.  
املد5 : 99 سية اعتبارا من تقييدها 

بالسجل التجاري.
الرأسلــال : 00.000) درهم مقسم 
بلبلغ  اجتلاعية  حصة   (000 إلى 

00) درهم للواحد5.
جهاز التسيير : السيد فليب ماري 

ألبير موريس فلوشير. 
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
بكتابة ضبط املحكلة التجارية بالدار 
 2122 ديسلبر   21 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 42412.
لللستخلص والبيان

جهاز التسيير
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AFRICA FOURNITURE
SARL AU

العيوان : زنقة بعلبك، علار5 رقم )5 
متجر السفلي، الدار البيضاء

تسجيله  نم  محضر  بلقت�ضى 
إقرار  تم   2122 ديسلبر   (5  بتاريخ 

ما يلي :

تفويت حصص من السيد ادراز 
 511 ربيع  ادراز  السيد  إلى  فيصل 

حصة.
من  الشركة  رأسلال  في  زياد5 

00.000) إلى 000.000.).
تغيير الشكل القانوني لشركة من 

.SARL إلى SARL AU
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالدار  التجارية   بامللحقة  الضبط 
 2122 ديسلبر   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 852195.
280 P

LA BUREAUTIQUE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5
رأسلالها : 00.000) درهم

مقرها االجتلاعي :  6 شارع ابن سييا، 
أكدال، الرباط

تأسيس
 LA BUREAUTIQUE  : التسلية 

.SARL
الهدف : بيع وشراء معدات ولوازم 

املكتب.
ابن  شارع   6  : االجتلاعي  املقر 

سييا، أكدال، الرباط.
رأسلال  : حدد  الشركة  رأسلال 

الشركة في 00.000) درهم.
تسيير الشركة : السيد ربيع ادراز.

اإليداع القانوني : وقد تم اإليداع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

.RC 165 11 التجارية بالرباط
281 P

MA-FUTURE
SARL

العيوان : شارع يوسف ابن تاشفين، 
إقامة مهيد طابق األول، شقة رقم 2 

جليز، مراكش
تسجيله  تم  محضر  بلقت�ضى 
إقرار  تم   2122 أكتوبر   24  بتاريخ 

ما يلي :
تفويت حصص من السيد معتز 
املغربي إلى السيد امغار عبد اللطيف 

6000 حصة.
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استقالة السيد معتز املغربي من 

تسيير الشركة.

التسيير : السيد امغار عبد اللطيف.

تغيير الشكل القانوني من شركة 

شركة  إلى  محدود5  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدود5 بشريك وحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

تحت رقم   2122 ديسلبر   21 بتاريخ 

.142855

282 P

SORADET
SARL

 العيوان : 21 زنقة الزرقطوني، 

حي النهضة، تلار5

تسجيله  تم  محضر  بلقت�ضى 

إقرار  تم   2122 سبتلبر   21  بتاريخ 

ما يلي :

بيود أجرى.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  يياير  212   5 بتاريخ 

.1 21 9

283 P

ETBUIL MAROC
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 بشريك واحد

بتاريخ  سال  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  وضع  تم   2122 نوفلبر   7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الخصائص  املحدود5 بشريك وحيد 

التالية :

 ETBUIL  : االجتلاعية  التسلية 

.MAROC SARL AU

الهدف االجتلاعي :

أعلال البياء لجليع الصفقات ؛

أعلال التطوير ؛

التجار5 العامة واألعلال املتيوعة.

محلد  شارع   : االجتلاعي  املقر 
النهضة،  حي   ،2 رقم  الخامس، 

سكتور 5، القرية، سال.

املد5 االجتلاعية : 99 سية ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

 (00.000  : االجتلاعي  الرأسلال 

حصة من   (000 درهم موزعة على 

فئة 00) درهم للحصة وزعت كلا يلي :

السيد عبد العزيز شقروني 000) 

حصة.

السية االجتلاعية : تبدئ من فاتح 

يياير إلى 1  ديسلبر من كل سية.

التسيير : السيد عبد العزيز شقروني 

مسير للشركة ملد5 غير محدود5.

تم إيداع السجل التجاري بلكتب 

الضبط باملحكلة االبتدائية سال بتاريخ 

 41256 رقم  تحت  يياير  212   2

إيداع قانوني.

284 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 ،E 5شارع الحسن الثاني، طريق الشاطئ، العلار

رقم 2، الطابق األول، جياح ب، الصخيرات

STE ASSAKOUIA
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 00.000) درهم

مقرها االجتلاعي : تجزئة الجزير5، 

العلار5 5، الشقة 5، سيدي عالل 

البحراوي، تيفلت
رقم السجل التجاري : 1 14

تأسيس شركة
 STE  : االجتلاعية  التسلية 

.ASSAKOUIA

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدود5.

الشركاء : السيد االدري�ضي السلاللي 

محلد  بن  ابراهيم  السيد   حاتم، 

بن  علي  السيد  العيدس،  بن صالح 

محلد بن صالح العيدس.

وبيع  شراء   : االجتلاعي  الهدف 

جليع امليتجات الغذائية والزراعية، 

االستيراد والتصدير.
رأسلال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 

00) درهم للحصة الواحد5.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي.

تجزئة الجزير5،   : املقر االجتلاعي 

سيدي عالل   ،5 الشقة   ،5 العلار5 

البحراوي، تيفلت.

الشركة  تسيير  سيتم   : التسيير 

من طرف السيد االدري�ضي السلاللي 

حاتم ملد5 غير محدد5.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة االبتدائية بتيفلت.

رقم التقييد في السجل التجاري : 

تم التقييد في السجل التجاري تحت 

رقم 1 14 بتاريخ 5 يياير  212.

285 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

زنقة دكار العلار5 رقم 5 الشقة رقم  1 الطابق 

الرابع املحيط الرباط

AMANN SEWING MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

شريك ميفرد

رأسلالها 900.000 درهم

مقر التصفية : شارع الحسن الثاني 

طريق الشاطئ العلارE 5 رقم 2 

الطابق األول جياح ب - الصخيرات

رقم السجل التجاري : 67959

إغالق تصفية الشركة
لشركة  امليفرد  الشريك  قرر 

 ،AMANN SEWING MAROC

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 

 : التصفية  ميفرد،مقر  شريك  ذات 

الثاني طريق الشاطئ  شارع الحسن 

E رقم 2 الطابق األول جياح  العلار5 

ب - الصخيرات، واملسجلة في السجل 

التجاري تحت رقم 67959، ما يلي :

إغالق تصفية الشركة.

 AUDIT ذمة املصفي شركة إبراء 

 ACCOUNTING & ASSISTANCE

امليلودي  السيد  طرف  من  ملثلة 

بيعبد هللا.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكلة 

5 يياير  212 تحت رقم 2111 1.
للنشر واإلعالن

286 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار علار5 5 شقة 6 املحيط الرباط

TRAD LILIKHLAS
شركة ذات مسؤولية محدود5 وذات 

شريك ميفرد

رأسلالها : 00.000) درهم

مقرها االجتلاعي : زنقة دكار علار5 5 

الشقة رقم 9 املحيط الرباط

رقم السجل التجاري  12482

إغالق تصفية الشركة
لشركة  امليفرد  الشريك  قرر 

ذات  شركة   »TRAD LILIKHLAS«

مسؤولية محدود5، مقرها االجتلاعي 

 6 رقم  الشقة   5 علار5  دكار  زنقة   :

املحيط الرباط واملسجلة في السجل 

التجاري تحت رقم  12482، ما يلي :

إغالق تصفية الشركة.

ذمة املصفي السيد الغربي  إبراء 

محلد.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكلة 

5 يياير  212 تحت رقم 2141 1.
للنشر واإلعالن

287 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكار علار5 5 شقة 6 املحيط الرباط

LAAOUISSI SAID
شركة ذات مسؤولية محدود5 وذات 

شريك ميفرد

رأسلالها : 00.000) درهم

مقرها االجتلاعي : 75 شارع سيدي 

محلد بيعبد هللا العكاري الرباط

رقم السجل التجاري 51 162

بيع الحصص، تعيين مسير، تغيير 
التسلية وتلديد الهدف االجتلاعي

لشركة  امليفرد  الشريك  قرر 

ذات  شركة   LAAOUISSI SAID

شريك  وذات  محدود5  مسؤولية 

شارع   75  : مقرها االجتلاعي  ميفرد، 

العكاري  هللا  بيعبد  محلد  سيدي 
الرباط، واملسجلة في السجل التجاري 

تحت رقم 51 162 ما يلي :
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املصادقة واملوافقة على :

طرف  من  حصة   (000 بيع 

السيد لعوي�ضي سعيد لصالح السيد 

حليصة جبران.

لعوي�ضي  السيد  ملهام  حد  وضع 

سعيد كلسير للشركة بعد استقالته 

مع إبراء ذمته.

جبران  حليصة  السيد  وتعيين 

غير  ملد5  للشركة  جديد  كلسير 

محدد5.

 H« إلى  الشركة  تسلية  تغيير 

.»TRADE .MA

تلديد الهدف االجتلاعي إلى :

التغدية العامة   - التجار5 العامة 

بيع،   - املكتبية   واللوازم  املعدات   -

الكلبيوتر  أجهز5  وتأجير  إصالح 

األعلال  في  مقاول   - واملكتب 

 - الطرق  أشغال   - والبياء  املختلف 

تطوير  أعلال   - والتطريز  الخياطة 

الحفالت  وتيظيم   - اإلدارية  املباني 

واملؤتلرات.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

2112 1 بتاريخ 5 يياير  212.
للنشر واإلعالن

288 P

ATLANTIC FISH ABMAR
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
 12 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   2122 ديسلبر 

الشركة ذات املليزات التالية :

 ATLANTIC FISH  : التسلية 

.ABMAR

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدود5 

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو جارجه : 

معالجة وتجديد ونقل جليع أنواع 

املتعلقة  األنشطة  جليع  السلك. 

بالصيد و البحر.                                                    

امليطقة   129  : الرئي�ضي  املقر 

الصياعية املر�ضى، العيون.

مبلغ   في  حدد   : الرأسلال 
 (000 إلى  مقسلة  درهم   (00.000
حصة من فئة 00)  للواحد5 موزعة 

كالتالي :
ايدبويش                                          الحسن  السيد    

511 حصة
الهادي                                         عبد  امار  السيد 

511 حصة.
اإلدار5 : تسيير من طرف السيدان  
امار عبد الهادي  والحسن ايدبويش.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم   تحت  بتاريخ  24/11/212 
رقم  تجاري  سجـل    716/212 

.44221
289 P

 SOCIETE KIAROS TIME
PRODUCTION

 S.A.R.L
بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 
5 ديسلبر 2122 تم إجضاع الشركة 

للتغييرات التالية :
الشركة  مسيري  احد  استقالة 
يتعلق االمر بالسيد حلودي السلوكي 
هو  حلديوي  حليد  السيد  ليبقى 

املسير الوحيد للشركة.
من  النشاطات  بعض  حذف 

املوضوع االجتلاعي للشركة.
باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ  2 ديسلبر  

2122 تحت رقم 611/22 .
290 P

 ME2S INVESTMENT &
CONSULTING

 S.A.R.L
تعديالت قانونية

االستثيائي  العام  الجلع  إثر  على 
ملساهم  يياير  212   2 بتاريخ 
 ME2S INVESTMENT« شركة 
ذات  شـركة    »& CONSULTING
املسؤولية املحـدود5 ، البـالغ رأسلـالها 
00.000) درهم والكـائن مقرها : رقم 
512 تجزئة املستقبل  العيون تقـرر :

محلد  الكارح  السيد  استقالة 

أمين من ميصب مسير للشركة

محلد  الكارح  السيد  تعيين 

السعيد كلسير وحيد للشركة.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

الضـبط باملحـكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت  بتـاريخ  15/11/212 

. 71 /212 

291 P

 ECOLE SUPERIEURE

 DES SCIENCES ET DE

L’INGENIERIE ESSIB

تأسيس  تم  بلقت�ضى عقد عرفي 

شركة ذات مسؤولية محدود5 :

 ECOLE SUPERIEURE : التسلية

 DES SCIENCES ET DE

.L’INGENIERIE ESSIB

مؤسسة   : االجتلاعي  الهدف 

تعليلية لتيهئ االمتحانات.

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 

00) درهم للحصة الواحد5.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يياير  فاتح  من   : املالية  السية 

ديسلبر من كل سية ما عدا    1 إلى 

السية األولى من تاريخ التسجيل.

بلكبير  ميير  السيد   : التسيير 

والسيد ميصف بلكبير.

األبطال  شارع   15 ابيلو   : املقر 

شقة 5 أكدال الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت الرقم 2116 1.

292 P

مكتب التسيير ، االعالميات واملحاسبة

»كاجيسكو«

رقم 15 علار5 بيشا تجزئة اميية اليوسفية 

تيزنيت 85111

TAKE A DRIVE
ش.م.م 

تأسيس شركة
وبلوجب   15/12/2122 بتاريخ 

بتاريخ   مسجل  عرفي  عقد 

  RE :11629 21/12/2122 تحت رقم

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

TAKE DRIVE املحدود5 تحت اسم 

ش.م.م هدفها كالتالي :

.LOEUR DE VEHICULES

العيوان التجاري : رقم 0) الطابق 

الرابع املنزل رقم 26 تجزئة الشعباني 

طريق كلليم تيزنيت.

درهم   (00.000  : مالـــها   رأس 

كل  قيلة  حصة   (000 إلى  موزعة 

حصة 00) درهم.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

للشركة  محلد جكوم كلسير وحيد  

كامل  إعطائه  مع  محدود5  غير  ملد5 

الصالحيات حسب القانون األسا�ضي 

للشركة. 

املـــد5 : مد5 علر الشركة 99 سية  

من تاريخ تأسيسها النهائي.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف القانوني بلكتب الضبط لدى 

املحكلة االبتدائية بتيزنيت رقم  41 

بتاريخ 27/12/2122.

293 P

مكتب التسيير، االعالميات واملحاسبة 

»كاجيسكو«

رقم 15 تجزئة أميية علار5 بيشا  تيزنيت 85111

MEGA GLOBAL SERVICES
ش.م.م. 

تأسيس شركة
وبلوجب   24/11/2122 بتاريخ 

تأسست   ،(0((( رقم  عرفي  عقد 

شركة ذات املسؤولية املحدود5 تحت 

 MEGA GLOBAL SERVICES اسم 

ش.م.م هدفها كالتالي :
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األشغال املختلفة الخاصة.
ادبهوش  دوار   : التجاري  العيوان 
اليابور  سبت  القروية  الجلاعة 

سيدي افني.
درهم   (00.000  : مالـــها  رأس 
كل  قيلة  حصة    (000 إلى  موزعة 

حصة 00) درهم.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
ملد5  للشركة  كلسير   بومحير  علي 
كامل  إعطائه  مع  محدود5  غير 
الصالحيات حسب القانون األسا�ضي 

للشركة. 
املـــــد5 : مد5 علر الشركة 99 سية 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بلكتب الضبط لدى 
  575 املحكلة االبتدائية بكلليم رقم 

بتاريخ 19/12/2122.
294 P

 LAALIOU MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي

رقم 29شارع توبقال حي املسير5 
الطابق الثالث رقم 15 اكادير

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 879

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 
القانون  تم إعداد  اكتوبر2122   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسلية 
بلختصر  االقتضاء  عيد 
 L A A L I O U : تسليتها

 MULTISERVICES
غرض الشركة بإيجاز :

مفاوض.
 29 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
الطابق  املسير5  حي  توبقال  شارع 

الثالث رقم 15 اكاديراملغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية. 

 (00.000 الشركة  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم  كالتالي : 

 (000  : مصطفى  لعليو  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

 : عيوانه  مصطفى  لعليو  السيد 

دوار البهسيةالخيافيف أوالد تايلة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة : 

 : عيوانه  السيد لعليو مصطفى  

دوار البهسيةالخيافيف أوالد تايلة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   (9 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 4 1197.
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CHIANA
شركة ذات مسؤولية محدود5

وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 29 

شارع توبقال حي املسير5 الطابق 

الثالث رقم 15 اكادير
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 947

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 
تم إعداد القانون  نوفلبر 2122   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدود5 باملليزات التالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  االقتضاء 

.CHIANA

غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار.

االشغال املختلفة.

عيوان املقر االجتلاعي : االجتلاعي 
املسير5  حي  توبقال  شارع   29 رقم 

الطابق الثالث رقم 15 اكادير.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية. 

 (00.000 الشركة  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي : 

 511  : مصطفى  العلي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

حصة   511 شاهينرنيار:  السيد5 

بقيلة 00) درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء : 

عيوانه :  مصطفى  العلي  السيد 

قلعة   1727 رقم   0( اليخلة  حي 

السراغية.

 : عيوانها  رنيار  شاهين  السيد5 

حلب سوريا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة : 

عيوانه :  مصطفى  العلي  السيد 

قلعة   1727 رقم   0( اليخلة  حي 

السراغية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسلبر   28 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 9868)).
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 STE DOMAINE AGRICOLE

AHL SOUSS
SARL

ICE : 11 215194111142

تأسيس شركة محدود5 املسؤولية
بلقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم   15/11/2122

محدود5 املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE DOMAINE  : التسلية 

AGRICOLE AHL SOUSS Sarl

املقر االجتلاعي : دوار ايت علي بكو 

جلاعة انشادن شتوكة ايت باها.

الضيعات  تسيير   : الهدف 

الفالحية.

 211.111  : االجتلاعي  الرأسلال 

درهم.

التسيير : يوسف الياجيب.

املد5 : 99 سية.

السية املالية : فاتح يياير حتى 1  

ديسلبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  2614 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
السجل  رقم    1/12/2122 بتاريخ 

التجاري 7 276.
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TABOUHYAT PALACE شركة
SARL D’AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   24/11/2122

ذات املسؤولية محدود5 بالخصائص 

التالية : 

 TABOUHYAT  : االتسلية 

PALACE SARL D’AU

الهدف :
 (0.000  : املجلوعة  رأسلال 

درهم.

املسير : علاد ولدبلعيد. 

تزونين  دوار   : االجتلاعي  املقر 

قياد5 أيت وابلي علالة طاطا.

املد5 : 99 سية.

لللجلوعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلةاإلبتدائية 

بتاريخ   126 رقم  تحت  طاطا 

.17/12/2122
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FCGMA شركة
محل رقم 258 ابراز حي املحلدي 

اكادير

تـــأسـيــس
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ اكادير 

تأسيس  تم   ،16/12/2122 بتاريخ 

صفاتها    املسؤولية   محدود5  شركة 

كلا يلي : 

FCGMA : التسلية

أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى :

العامة  والصيانة  التيظيف 

والصياعية.

الحرأسة واألمان.
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وعلوما جليع العلليات التجارية 

الصياعية املالية و العقارية املتعلقة 

األنشطة  وكل  املذكور5  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتيلية الهدف االجتلاعي.

 258 محل رقم   : املقر االجتلاعي 

ابراز حي املحلدي اكادير.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

التسجيل بالسجل التجاري باستثياء 

حالة التلديد أو الفسخ املسبق.

الرأسلال : حدد رأسلال الشركة  

 (000 درهم مقسم إلى   (00.000 في 

حصة. 

السيد محلد شاشا 000) حصة.

شاشا  محلد  السيد   : التسيير 

مسير للشركة وذلك ملد5 غير محدود5 

باملحكلة   القانوني  اإليداع  تم 

يوم  11/212/ 1  بأكادير  التجارية 

تحت رقم 2 1199.
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STE LVENDEUR
تأسيس شركة

مؤرخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 

 2 ديسلبر 2122 تم تأسيس شركة  

ذات املسؤولية املحدود5، وجاصياتها  

كالتالي :

 STE شركة   : التسلية 

LVENDEUR
مجلع    72 رقم   : املقر االجتلاعي 

تيسيرايت ملول اكادير.

تاجر األدوات   : الهدف االجتلاعي 

املنزلية و الغدائية.
مبلغ   في  حدد   : الشركة  رأسلال 

 (000 درهم مقسلة على   (00.000

من فئة 00) درهم للواحد5.

تسير الشركة : يتم تسيير الشركة  

من طرف السيد5 هشام زكرياء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتدائية  اال  املحكلة  لدى  الضبط  

تحت    1/12/2122 االنزكان بتاريخ 
رقم  261 سجل تجاري27645.

إمضاء
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU
N° 216 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

 STE SKAMALUX
 SARL AU

CONSTITUTION DE SOCIETE 
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  على  بياء 
القوانين  وضع  تم   ،16/18/2122
محدود5  لشركة  األساسية 
ذات   SKAMALUX املسؤولية : 

الخصائص التالية : 
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كلا في الخارج هو :
البياء.

أعلال مختلفة.
زنقة   42 رقم   : االجتلاعي  املقر 

زرهون حي ابن رشد  كلليم.
املد5 : 99 سية.

 (00.000 في  حدد   : الرأسلال 
حصة   (000 على  مقسم  درهم 
اجتلاعية بقيلة 00) درهم للواحد5 

وهي في نصيب السيد : 
حصة   (000 رشيد  اللوكس 

اجتلاعية.
: تسير الشركة وملد5 غير  التسيير 
اللوكس  السيد  طرف  من  محدود5 

رشيد.
ثم التسجيل في السجل التجاري 
بتاريخ  بكلليم  االبتدائية  باملحكلة 

 2122/19/1 تحت رقم 51 4.
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OULED SAKA CARS
  S.A.R.L

شــــــركة اوالد الـــصــــاكـــة كــــــــــار ش.م.م
انشاء شركة محدود5 املسؤولية

بأكـادير  عرفـــي  عــقد  بلقت�ضى 
بتاريخ 22 ديسلبر 2122 تم تأسيس 

شركة محدود5 املسؤولية :
كــــــــــــار  الـــــصـــــاكـــــة  اوالد   : االسم 

ش.م.م 
هدف الشركة : كراء السيارات.

علار5   -  151 رقم   : مقر الشركة 
املختار السو�ضي - شارع عبد الرحيم 

بوعبيد - أكـــادير.

املد5 : محدود5 في 99 سية.

مبلغ     في  محدد   : الرأسلال 

 (000 إلى  مقسلة  درهم   (00.000

للواحد5  درهم   (00 حصة من فئة 

مقسلة كالتالي :

حلز5 اوالد الصاكة 000) حصة.

اوالد  حلز5  السيد   : التسيير 

الصاكة املسير الوحيد للشركة وملد5 

غير محدود5.

الصافية  االرباح  توزع   : االرباح 

على  القانونية  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت  يياير  212  باكادير بتاريخ  1 

رقم   1199.
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 AGRO IMSTITTENE AIT

BAAMRANE - G.I.E
تأسيس شركة

اليفع  ذات  مجلوعة   : التسلية 

ايت  إمستيتن  اأكرو   : اإلقتصادي 

 AGRO IMSTITTENE AIT باعلران 

BAAMRANE - G.I.E

توزيلت  دوار   : االجتلاعي  املقر 

مركز مستي سيدي افني.

إلى  املجلوعة  تهدف   : الهدف 

ملارسة النشاط االتي :

تربية اليحل.

: حدد في مبلغ  رأسلال املجلوعة 

17.511 درهم.

من  مسير5  املجلوعة   : املسير 

طرف السيد :

نــــديــــم محـــــــلد.

أزلف محــــــــلد.

عليوات مبارك.

بوفيم يوسف.

املروفي بوجلع.

كوكو عبد السالم.

هيان علي.

ميصور رقية.

امهوط جليعة.

اشنيض ادريس.

املجلوعة    : التأسيس  مد5 

تأسست ملد5 99 سية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  للشركة  القانوني 

بكلليم  االبتدائية  باملحكلة 

 : رقم  تحت   22/11/2122  : بتاريخ 

.44 /2122
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FIDUCIAURE BIOU COMPTA FISC

 Création de société – Comptabilité –

 Fiscalité – Conseil Juridique – Etude de

projet – Gestion financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE : 48 8151 8 – IF : 41224158 -

R.C :  4 262 INZEGANE

GSM : 16 1 162711

اكسا ديكور
AXA DECORE

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 
بجلاعة بيوكرى   2122 ديسلبر   22

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية 

وحيد  شريك  ذات  محدود5 

جصائصها كالتالي :

 AXA ديكور  اكسا   : االسـم 

.DECORE

اليدوية  األعلال   : األهداف 

التقليدية.
طيجة،  زنقة   : االجتلاعي   املقر 

بيوكرى، اشتوكة  حي سيدي سعيد، 

ايت باها.

الرأسلال االجتلاعي : 00.000) درهم 

مللوك للسيد عبد هللا اوحلود.

السيد تكليف  تم   :  التسيير 

وحيد  كلسير  اوحلود  هللا  عبد 

للشركة ملد5 غير محدود5.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية   املحكلة 

1  ديسلبر 2122 تحت رقم 2611.

304 P
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 HOUMAD TRANS
 HAY AL MAHKAMA, BIOUGRA,

CHTOUKA AIT BAHA

 STE HOUMAD تأسيس شركة
TRANS SARL AU م .م .ش

 شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تأسيس  تم   2122/12/21  : في 

تحلل  املسؤولية  محدود5  شركة 

الخصائص التالية : 

اسم  الشركة  تحلل   : التسلية 

 TRANS HOUMAD STE شركة 

SARL AU
تحدد رأسلال   : رأسلال الشركة 

مقسم  درهم   (00.000 في  الشركة 

درهم   (00 بقيلة  حصة   (000 إلى 

لكل حصة مللوكة ل حلاد حومان 

JB : 1111 4 7471 حصة. 

املقر  تحدد   : االجتلاعي  املقر 

حي   : االجتلاعي للشركة في العيوان 

املحكلة، بيوكرى، اشتوكة ايت باها. 

الهدف االجتلاعي : تعلل الشركة 

في مجال نقل األشخاص.

الشركة  تسيير  تحدد   : التسيير 

حومان  حلاد  السيد  طرف  من 

.JB4 74716

تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكلة اال بتدائية النزكان تحت 
رقم 2615 بتاريخ 1 /2122/12.
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ايت لياس
تأسيس شركة

طبقا للعقد املؤرخ في 21 نوفلبر 

األسا�ضي  القانون  وضع  تم   2122

محدود5  مسؤولية  ذات  لشركة 

وشريك وحيد ومليزاتها كالتالي :

اال سم : ايت لياس 

الخياطة،  لوازم  بيع   : الهدف 

نيكوس.
زنقة   99 رقم   : اال جتلاعي  املقر 

املالزم عمي بلعيد، طاطا.

املد5 : 99 سية.

درهم   (00.000  : الرأسلال 

مقسلة إلى 000) حصة بقيلة 00) 

درهم للحصة.

االرباح : 5 في مائة للدجير5 والباقي 

حسب قرارات الشركاء.

التسيير : السيد الياس بوبكر.

تبتدئ من   : السية اال جتلاعية 

فاتح يياير إلى 1  ديسلبر من كل سية.

التسجيل  تم   : التجاري  السجل 

باملحكلة االبتدائية بطاطا تحت رقم 

)76 بتاريخ 21 ديسلبر 2122.
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STE AMSGUINE CASH SAR
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

شركة تأسيس  تم   2122/12/1  

ش م م

 STE AMSGUINE  : التسلية 

.CASH SARL

حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 
درهم   (00.000 رأسلال الشركة في 

مقسم إلى 000) سهم :

 %511  =  51  = فتيحة تحلدين 

 =  51  = امسكين  العربي   // سهم 

511% سهم.

الشركة  تلارس   : األهداف 

التراب  جليع  في  التالية  األهداف 

الوطني.

دفع  جدمات   // األموال  تحويل 

الفواتير والضرائب. 

سية   99 في  املد5  حددت   : املد5 

ابتداء من تأسيسها.

حلاد  درب   : االجتلاعي  املقر 

اوعدي زنقة طيجة بيوكرى اشتوكة 

ايت باها. 

التسيير : العربي امسكين.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ   2592 رقم  تحت  بانزكان 

.2122/12/29
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STE TAGDALT CAFE
 SARL AU

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدود5
 STE TAGDALT  : التجاري  اسم 

 CAFE  SARL AU
تجزئة امالل   182 رقم   : العيوان 

ترأست انزكان.
املهام : تشغيل مقهى.

رأس مال الشركة : 0.000) درهم.
السيد اليعقوبي حسن   : التسيير 

مشارك وحيد ومسير للشركة.
تم اإليداع القانون األسا�ضي لدى 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت  بتاريخ  11/212/ 1  انزكان 
التجاري  والسجل  رقم  11/212 

تحت رقم 27655.
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SABRY TOURS
SARL

انشـاء شـركـة
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�ضى 
وضع  تم  بأڴادير   2122/12/1 
ذات  للشركة  األسا�ضي  القانون 
 SABRY TOURS 5املسؤولية املحدود

SARL ذات املليزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدود5.
 SABRY TOURS : تسلية الشركة

SARL
غرض الشركة :
كراء السيارات.

رقم   : للشركة  االجتـلـاعي  املقـر 
حي   (5 بلوك  إقامة فوق الكودية‘   2

بئرانزران تكوين أكادير.
99 سية ابتـداء  : محـدد5 في  املد5 
عـدا  مـا  النهـائي  تأسيسهـا  تاريخ  من 

االنحالل املسبق او التلـديـد.
محدد في مبلـغ   : رأسلال الشركة 
 (000 إلى  مقسم  درهم   (00.000
درهم   (00 بقيلة  اجتلاعية  حصة 

للحصة.
املسير القانوني : تم تعيين السيد5 
وملد5  للشركة  مسير5  صبري  أسلاء 

غير محدود5.

االيـداع  تـم   : القـانــونــي  االيـداع 

لــدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ  بأڭادير  التجارية  املحكـلـة 

2122/12/26 تحت رقم 8)98)).
رقم التقيد في السجل التجاري : 
التجاري  السجل  في  التسجيل  تم 

لللحكلة التجارية بأڭادير تحت رقم 

.5 929
للخــــــالصــــــــــــة والتـذكيــــــــــر
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SUD ACCESS
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 

22 نوفلبر 2122، تم تأسيس شركة 

باملواصفات التالية :

.SUD ACCESS : التسلية

املخيم  حي   : االجتلاعي  املقر 

الطابق ) االقامة ) الوطية طانطان.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود5. 

نقل البضائع   : الهدف االجتلاعي 

لفائد5 الغير.

املد5 : 99 سية. 

درهم   (00.000  : املال  الرأس 

اجتلاعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

من فئة 00) درهم للواحد5  مقسلة 

بين : 

 511  : احلد  انفلوس  السيد 

حصة.

 511  : مصطفى  امزيل  السيد 

حصة.

والعائلية  الشخصية  االسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد انفلوس احلد عيوانه حي 

الخلاميس القليعة ايت ملول.

السيد امزيل مصطفى عيوانه حي 

التقدم الوطية طانطان.

التسيير : السيد امزيل مصطفى.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطان تحت رقم :  51  

تحت  التجاري  بالسجل  والتقييد 
رقم : )6)7 بتاريخ 29/12/2122.
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شركة انفير نور سيد
تأسيس شركة

في    مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
شركة  تأسيس  ثم   2122/11/2 
ذات املسؤولية املحدود5 وجاصياتها 

كالتالي :
التسلية : شركة انفير نور سيد.

تكاديرت  دوار   : االجتلاعي  املقر 
الدراركةاكادير.

الحرأسة   : االجتلاعي  الهدف 
واليظافة.

مبلغ   في  حدد   : الشركة  رأسلال 
 (000 درهم مقسلة على   (00.000
للواحد5  درهم   (00 حصة من فئة 

لصالح :
  (000  : ازكاغ  الحسن  السيد 

حصة 00.000) درهم.
تسيير الشركة : يتم تسيير الشركة 

من طرف السيد الحسن ازكاغ.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
يوم   119842 رقم  تحت  باكادير 

.27/12/2122
إمضاء
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STE AGADI JETSKI BEACH
 SARL

شركة أكادي جيتسكي بيتش ش.م.م
تأسيس شركة

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   22/12/2122

ذات املليزات التالية :
: شركة أكادي جيتسكي  التسلية 

بيتش ش.م.م.
معدات  كراء   : الهدف االجتلاعي 

جيتسكي.
: بلوك 5 رقم     كراج  العيوان 

2 الوفاق بن سركاو اكادير.
املد5 : 99 سية.

درهم   (00.000  : الرأسلال 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 

00) درهم.
السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 1  ديسلبر من كل سية.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
االبيين عادل ملد5 غير محدود5. 

اإليداع  تم   : التجاري  السجل 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية باكادير بتاريخ  12/11/212 

تحت رقم 9)99)).
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شركة تلمست فوليل
تأسيس شركة محدود5 املسؤولية 

(ش.م.م)
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بإيمي 
تم   26-14-2122 بتاريخ  نتانوت 
املسؤولية  محدود5  شركة  تأسيس 

(ش.م.م.) بامليزات التالية :
التسلية : شركة تللست فوليل.

لذبح  صياعي  مسلخ   : النشاط 
الذواجن.

إنتاج و توزيع الذواجن.
مدرسة  دوار   : االجتلاعي  املقر 

تللست جلاعة البور إيمي نتانوت.
الرأسلال : حدد بقيلة 00.000) 

درهم.
هلا  الشركة  مسيرا   : التسيير 
السيد الفقيه سعيد والسيد الفقيه 

رشيد.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
نتانوت  بإيمي  االبتدائية  املحكلة 
بتاريخ   655/2122 رقم  تحت 

.2122/11/11
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STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 5

HASSAN II BIOUGRA

 STE IGUIDER شركة
BOULANGERIE

SARL
ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تأسيس  تم   2 /12/2122  : في 
تحلل  املسؤولية  محدود5  شركة 

الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحلل   : التسلية 
شركة :

 STE IGUIDER BOULANGERIE
SARL

تحدد رأسلال   : رأسلال الشركة 
الشركة في 00.000) درهم أي 000) 
درهم لكل حصة   (00 حصة بقيلة 

محدد كتإلى :
محلد اكيدر : 251 حصة.
املختار اكيدر : 511 حصة. 

عبد الرحيم اكيدر : 251 حصة. 
املقر  تحدد   : االجتلاعي  املقر 
االجتلاعي للشركة في العيوان : مركز 
اشتوكة  إقليم  مقورن  امي  جلاعة 

ايت باها.
الهدف االجتلاعي : فرن تقليدي.

الشركة  تسيير  تحدد   : التسيير 
اكيدر  محلد  السيد  طرف  من 
والحامل للبطاقة الوطيية تحت رقم 

 JH46 1 ملد5 غير محدد5. 
تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكلة االبتدائية إلنزكان تحت 

رقم 2579 بتاريخ 28/12/2122.
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STE KHIDER ALI
SARL-AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

بايت  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
ملول 22/12/2122 تم وضع اليظام 
املسؤولية  دات  لشركة  األسا�ضي 
والتي  الوحيد  للشريك  املحدود5 

تكلن مليزاتها فيلا يلي :
 STE KHIDR ALI : التسلية 

 .S.A.R.L-AU
الشركة  غرض  يلكن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أجرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيلا يلي :
نقل األشخاص لحساب الغير.

اشغال البياء املختلفة.
يوجد مقر الشركة   : مقر الشركة 
مكرر حي يردصو   (( رقم   2 ببلوك 

ايت ملول.

املد5 : حددت مد5 الشركة في 99 

سية ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسلال  يبلغ   : الشركة  رأسلال 

إلى  درهم مقسم   (00.000 الشركة 

000) حصة ذات 00) درهم كقيلة 

ومدفوعة  مكتتبة  الواحد5،  لحصة 

للشريك  ومخصصة  كليا  القيلة 

امتي : 

 (000 لحسن  بردصوا  السيد. 

حصة.

السية املالية : تبتدئ في فاتح يياير 

وتنتهي في 1  ديسلبر.

السيد.  الشركة  يسير   : التسيير 

بردصوا لحسن ملد5 غير محدود5 

كتابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة اإلبتدائية بانزكان  

رقم  تحت   28/12/2122 بتاريخ 

 .2582
للخالصة والبيان

املسير
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 SOCIETE INVESTMENT &

 MANAGEMENT ASSISTANCE &

CONSULTING CENTER - IMA

 SOCIETE AUTO-ECOLE LA
KASBA D’AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدود5 
رأسلالها : 00.000) درهم

T6 5العلار B 7 : مقرها االجتلاعي

- بلوك B, GH17 - إسالن، الحي 

املحلدي أكادير

RC 5 9 7 اكادير

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 

تأسيس  ثم   2122 ديسلبر   (6 في 

شركة ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الخصائص امتية :

التعليم  شركة سيار5   : التسلية 

قصبة أكادير.

الهدف : مؤسسة لتعليم السياقة.

العلار5  B 7  : االجتلاعي  املقر 

T6 - بلوك B , GH17 - إسالن، الحي 

املحلدي أكادير.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

تأسيس الشركة. 
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درهم   (00.000  : الرأسلال 
مقسم إلى 000.) حصة من فئة 00) 

درهم. 
من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 
فاتح يياير إلى 1  ديسلبر من كل سية.
بلقت�ضى الفصل 6) من القانون 
السيد5  تعيين  تم  للشركة  األسا�ضي 
ملد5  للشركة  كلسير5  سعاد  اومالو 

غير محدود5.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

الكادير يوم 27 ديسلبر 2122.
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Cabinet IDJAMAA CONSEILS
 Siège social : N°714, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR
Tél : 16-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

 ACADEMIE H&H POUR LES 
 SCIENCES, LANGUES ET

 FORMATION CONTINUE
PRIVE
S.A.R.L

العام   الجلع  محضر  بلقت�ضى 
والدي   17/19/2122 في  امليعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بلوجبه  ثم 

مسؤولية محدود5 مليزاتها كالتالي :
 ACADEMIE  : التجاري  االسم 
 H&H POUR LES SCIENCES,
 LANGUES ET FORMATION

CONTINUE PRIVE S.A.R.L
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدود5.
الرأسلال : 00.000) درهم.

حيث يتوفر :
السيد5 ليلى أيت لحسن على 511 

حصة.
 511 على  هشام  المين  السيد 

حصة.
لجليع  املدر�ضي  الدعم   : الهدف 

املستويات. 
تكوين منهي. 

العيوان : شقة في الطابق السفلي 
الدراركة  جلاعة  اكيو  املسير5  حي 

أكادير.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 
يياير إلى 1  ديسلبر من كل سية.

تسير من طرف السيد   : التسيير 
المين هشام كلسير بالشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 11/11/2122 في  بأكادير  التجارية 

تحت الرقم الترتيبي 9096)).
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 STE EUROCOM BUSINESS
CALL

تأسيس شركة
مؤرخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 
 1 سبتلبر 2122 تم تأسيس شركة  
ذات املسؤولية املحدود5 ذات شريك 

وحيد، وجاصياتها كالتالي :
 EUROCOM  : شركة  التسلية 

.BUSINESS CALL
املقر االجتلاعي : رقم  5 الطابق 5 
مجلع مامونية شارع حسن بوعياني 

حي الداجلة أكادير.
الهدف االجتلاعي : مركز االتصال.
مبلغ   في  حدد   : الشركة  رأسلال 
 (000 درهم مقسلة على   (00.000

حصة من فئة 00) درهم للواحد5.
تسير الشركة : يتم تسيير الشركة  

من طرف السيد جبالي بوعالم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2122 ديسلبر   (9 بتاريخ  بأكادير 
تحت رقم 9 1197 سجل تجاري رقم 

.5 88 
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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 MATU RESTERATION
RAPIDE

بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،24/11/2122
باملواصفات  املسؤولية  محدود5 

التالية : 

 STE MATU  : التسلية 

RESTERATION RAPIDE

الهدف : املطعلة.

  1 رقم  املحل   : االجتلاعي  املقر 

الحي  السعاد5   T2 GH  (( علار5 

املحلدي اكادير.

تاريخ  من  ابتدء  سية   99  : املد5 

التأسيس.

رأسلالها : 00.000) درهم.

لكل من السيد محلد   : التسيير 

ميال و السيد محلد الحبيب ودرني.

لكل من السيد محلد   : اإلمضاء 

ميال والسيد محلد الحبيب ودرني.

باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية ألكادير بتاريخ 27/12/2122 

تحت رقم 9565)).
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STE BSD CALL

تأسيس شركة
مؤرخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 

15 سبتلبر 2122 تم تأسيس شركة  

ذات املسؤولية املحدود5، وجاصياتها  

كالتالي :

BSD CALL التسلية : شركة

املقر االجتلاعي : رقم  5 الطابق 5 

مجلع مامونية شارع حسن بوعياني 

حي الداجلة أكادير.

الهدف االجتلاعي : مركز االتصال.

مبلغ   في  حدد   : الشركة  رأسلال 

 (000 درهم مقسلة على   (00.000

حصة من فئة 00) درهم للواحد5.

تسير الشركة : يتم تسيير الشركة  

من طرف السيد جبالي بوعالم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2122 ديسلبر   22 بتاريخ  بأكادير 

تحت رقم 119785 سجل تجاري رقم 

.5 915
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شركة أنستيتو سوبيغيوغ دي 

ميتيي اسيغفيس بغيفي
ش.م.م (اي.اس.ام.اس.بي)

برأسلال قدره 00.000) درهم

علار5 أوسكار مكتب رقم  1 الطابق 

الثاني تكوين أكادير 

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تلت صياغة القانون   18/12/2122

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5  ذات الخصائص التالية : 

الغرض االجتلاعي : 

والتكوين  التكوين املنهي الخاص، 

املستلر. 

أنستيتو  شركة   : التسلية 

اسيغفيس  ميتيي  دي  سوبيغيوغ 

بخيفي ش.م.م (اي.اس.ام.اس.بي). 

أوسكار  علار5   : االجتلاعي  املقر 

الطابق الثاني تكوين  مكتب رقم  1 

أكادير.

املد5 : حددت في 99 سية. 

الرأسلال والحصص االجتلاعية: 

درهم   (00.000 في  الرأسلال  حدد 

اجتلاعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

موزعة  درهم للواحد5،   (00 بقيلة 

كاألتي : 

اسعيد عبد الجليل 511 حصة. 

سالمي حسياء 500 حصة. 

جالل دنيا00) حصة.

من  مسير5  الشركة   : التسيير 

للشركة  الوحيد5  املسير5  طرف 

السيد5 سالمي حسياء وذلك ملد5 غير 

لوحدها  إليها  يعود  حيث  محدود5. 

كل من التوقيعين البيكي و االجتلاعي 

وذلك ملد5 غيرمحدود5 وتوقيعها هو 

الشركة  يلزم  الذي  الصالح  الوحيد 

بجليع أنواع املعامالت املصرفية.

توزع حسب الفصل 7    : األرباح 

من القانون األسا�ضي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  ثم 

تحت  بأكادير  التجارية  املحكلة 
بتاريخ   119887/2122  : رقم 

. 1/12/2122

321 P
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 ZAHRA GENERAL

PRODUCTION
 SARL

 IMM EL KHOUJI 2 APPT NR4

 RUE 11 BLOC B BD HASSAN II

 HAY LAARAB AIT MELLOUL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   ،21/12/2122

األسا�ضي لشركة محدود5 املسؤولية 

باملليزات التالية :
جيييرال  زهر5   : التسلية 

برودكسيون.

الغرض : صياعة لصاق سكوتش 

الالصقة  املواد  أنواع  وجليع 

واإلكسسوارات و املتاجر5 فيها.

املقر االجتلاعي : علار5 الخوجي 2 
بلوك ب شارع   0( زنقة   5 شقة رقم 

الحسن الثاني حي العرب ايت ملول.

حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 
رأسلال الشركة في 00.000) درهم.

كلال  السيد  تعين  تم   : التسيير 

 ،LIU JINKUN والسيد   رار5  ايت 

كلسيران للشركة ملد5 غير محدود5.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة باملحكلة االبتدائية 

تحت   28/12/2122 بتاريخ  بانزكان 
التجاري  السجل  رقم   2584 رقم 

 .2762 
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FISSA DESIGNE
SARL AU

Au Capital de 111.111 Dhs

 Siège Social : N° 15 AV

.MOULAY RACHID GUELMIM

ICE : 11 2186 6111151

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،22/21/1222

بشريك  املحدود5  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملليزات التالية :

 FISSA DESIGNE : التسلية

موالي  شارع   : االجتلاعي  املقر 
رشيد رقم 15 كلليم.

درهم   (00.000  : الرأسلـال 

فئة  من  حصة   (000 على  مقسلة 

00) درهم.

وأعلال  الشقق  تزيين   : الهــدف 

 // اليجار5  في  مقاول   // الديكور 

وأشغال  مختلفة  أشغال  في  مقاول 

البياء.

املسير القانوني : السوني محلد. 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

27/12/2122 تحت رقم 2122/ 48.

323 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 167 2194 1

STE CH TECH
S.A.R.L

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدود5 

بأيت  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

ملول 17/12/2122 تم وضع اليظام 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

مليزاتها  تكلن  والتي  املحدود5 

فيلا يلي :

 STE CH TECH : التسلية 

 .S.A.R.L

الشركة  غرض  يلكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أجرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيلا يلي :

بيع وتركيب كاميرات املراقبة.
 92 رقم   2 ببلوك   : الشركة  مقر 

مكرر حي العرب أزرو أيت ملول.

املد5 : حددت مد5 الشركة في 99 

سية ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسلال  يبلغ   : الشركة  رأسلال 

 (00.000 درهم  ألف  مائة  الشركة 

 (00 ذات  حصة   (000 إلى  مقسم 

الواحد5،  للحصة  كقيلة  درهم 

كليا  القيلة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء امتية أسلاؤهم :

السيد ياسين شبون 511 حصة.

 511 الوهاب شبون  السيد عبد 

حصة.

السية املالية : تبتدئ في فاتح يياير 

وتنتهي في 1  ديسلبر.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

ياسين شبون ملد5 غير محدود5.

كتابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بإنزكان  

رقم  تحت   21/12/2122 بتاريخ 

.254 

324 P

 HALA IMPORTATION ET

 DISTRIBUTION 

  DES EQUIPEMENTS
السجل التجاري رقم 8779  أكادير

بتاريخ  عرفي،  عقد  بلقت�ضى 

قررت   ،2122 ديسلبر  و29   28

بلثابة  امليعقد5  العامة  الجلعية 

للشركة  اإلستثيائي  العام  الجلع 

 HALA IMPORTATION املسلا5 

 ET DISTRIBUTION DES

EQUIPEMENTS، ش.م.م، برأسلال 

مقرها  والكائن  درهم   (00.000
بأكادير، رقم 5، الطابق تحت أر�ضي، 

إقامة وفاء، شارع املقاومة، ما يلي :

العلليات  جليع  من  اإلنتهاء 

واقتراح  الشركة  بتصفية  املتعلقة 

غلق الشركة بصفة نهائية ؛

كل  من  الشركة  مصف  إبراء 

وإعطائه  انتدابه  مد5  مسؤولية 

تاما بخصوص جليع علليات  إبراء 

التصفية ؛

تقرير السيد بن شقرون الحبيب 

بصفته مصف الشركة ؛

على  التشطيب  سيتم  وعليه، 

  8779 رقم  تحت  املقيد5  الشركة 

في جدول السجل التجاري باملحكلة 

التجارية بأكادير.

بكتابة  القانوني  اإليداع  وسيتم 

الضبط باملحكلة التجارية بأكادير.

325 P

أمباال طرونس
ش.م.م.ش.و

IMPALA TRANS SARL AU 
 رقم  7، بلوك أ ، حي السالم 

ايت ايعز5 ، تارودانت

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى   -  (

الشريك  قرر   2122 ديسلبر  فاتح 

الوحيد ما يلي :

التصفية املسبقة للشركة.

مصفيا  صبارمعاد  السيد  تعيين 

للشركة.

حي  أ،  بلوك  رقم  7،  تحديد 

مقر  تارودانت،  ايعز5،  ايت  السالم 

التصفية.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ   857 رقم  تحت   بتارودانت 

27 ديسلبر 2122.

326 P

IGA TRAVAUX
 شركة ذات مسؤولية محدود5 

(في طور التصفية) 

وعيوان مقرها االجتلاعي شارع 

بئر انزران رقم 85 سوق أولوز  

تارودانت

السجل التجاري رقم : 7855

ملحضر  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

الجلعية العامة غير العادية لشركة  

ذات  شركة   IGA TRAVAUX

مسؤولية محدود5 بتاريخ 12 سبتلبر 

بتاريخ  بتارودانت  مسجل   2122 

املداجيل  كياش   2122 سبتلبر   22

عدد 16 1، أمر باستخالص عدد 9159 

تم االتفاق والترا�ضي على ما يلي :

إنهـاء علليات التصفية.

إبراء ذمة املصفي.

التشطيب علـــى الشركة في السجل 

التجاري والضريبة املهيية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 22 سبتلبر 

2122 تحت رقم 615.

327 P
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ميديايوي
ش.م.م.ش.و

MEDIAYOY SARL AU  

رقم 7، الطابق الثالث ، علار5 )5)، 

الدشير5 الجهادية

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى   -  ( 

الشريك  قرر   2122 ديسلبر   9

الوحيد ما يلي :

التصفية املسبقة للشركة.

يوسف  لبوشواري  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

الثالث،  الطابق   ،7 رقم  تحديد 

علار5 )5)، الدشير5 الجهادية، مقر 

التصفية.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ   2591 رقم  تحت   بانزكان 

29 ديسلبر 2122.

328 P

مكتب حسابات شحودي

زنقة 7 بلوك ) رقم 98 شارع املقاومة ايت 

ملول، 86151، ايت ملول املغرب

STE MATLADOL
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدود5 

(قفل التصفية)

 وعيوان مقرها : تجزئة اكدال 

رقم 424 بايت ملول املغرب

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

11815

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

تقرر   2122 ديسلبر   26 في  املؤرخ 

قفل التصفية لشركة ذات مسؤولية 

  SOCIETE MATLADOL محدود5 

درهم   (00.000 رأسلالها   SARL

تجزئة  االجتلاعي  مقرها  وعيوان 

اكدال رقم 424 بايت ملول نتيجة ل: 

مردودية غير كافية. وحدد مقر تجزئة 

اكدال رقم 424 بايت ملول وعين :

كلصفي  املليح  مروان  السيد(5) 

(5) للشركة.

وعيد االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابر5 ومحل تبليغ العقود والوثائق 

اكدال  تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة 

رقم 424 بايت ملول املغرب. 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بإنزكان بتاريخ 1  ديسلبر 

2122 تحت رقم 2616.

329 P

STE OUKRMOU TRAVAUX

SARL AU

RC N°7587

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 

تم وضع محضر   2122 ديسلبر   27

الخصائص  يحلل  العام  الجلع 

التالية :

 STE للشركة  املسبق  الحل 

.OUKRMOU TRAVAUX  SARL AU

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم    بتارودانت  االبتدائية  املحكلة  

29 ديسلبر 2122 تحت رقم 867.

330 P

STE OUKRMOU TRAVAUX

SARL AU 

عيوان : دوار ايت بلقاسم جلاعة 

سيدي احلد اعلر اوالد تايلة

RC N°7587

بتاريخ  عرفي   عقد   بلقت�ضى 

تم وضع محضر   2122 ديسلبر   27

الخصائص  يحلل  العام  الجلع 

التالية :

قفل التصفية للشركة .

تسلية السيد عطو زايد مصفي 

الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم    بتارودانت  االبتدائية  املحكلة  

29 ديسلبر 2122 تحت رقم 868.

331 P

 STE PLANETE
 CONCESSION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5  

وشريك وحيد
رأسلالها : 00.000) درهــم

مقرها :مكتب رقم 57 مركب االمل، 
علار5 2 شارع الحسن الثاني

س.ت : 19 5 
الشريك  قرارات  ملحضر  طبقا 
 2122 ديسلبر   21 بتاريخ  الوحيد 

تقرر ما يلي :
املوافقة على تقرير املصفي.

املوافقة على حساب التصفية.
ميح إبراء ذمة  لللصفي.

النهائي  اإلغالق  على  املصادقة 
للتصفية.

التشطيب من السجل التجاري.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
ديسلبر   29 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2122 تحت الرقم 9880)).
332 P

 SOUTH NORTH SEA
PLANTATION

ش.م.م
الرأسلال : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : زنقة أيت باعلران، 
رقم 6  تالبورجت - اكاديـر 

حـل الشركـة
بلقت�ضى محضر الجلع العام   -  I
يوليو   26 بتاريخ  امليعقد  االستثيائي 

2122، تلت املصادقة على ما يلي :
يوليو  حل الشركة ابتداء من 26 

.2122
تعيين السيد مفلح حافظ مصفيا 

وحيدا للشركة.
بالعيوان  التصفية  مقر  تحديد 

التالي : 
رقم 15-14، علار5 أ، شارع موالي 

عبد هللا، اكاديـر. 
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بتاريخ  باكادير  التجارية   املحكلة 
 2 ديسلبر 2122  تحت رقم 9800)).  
333 P

 STE SOUSS PEINT AUTO
ش.م.م .ش.و 

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

فاتح  بتاريخ   امليعقـد  االستثيائي 
نوفلبر 2122 تقرر ما يلي :

حل مسبق للشركة.
تعييـن مصفي للشركة.

جعل مقر التصفية مقر الشركة.
باملحكلة  القانوني  إليداع  تم 
التجارية ألكادير تحت رقم  9956)) 

بتاريخ   يياير  212.
334 P

SOUNH TRAVAUX
SARL AU

السونحطرافو شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 ذات الشريك الوحيد

حل شركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 
الغير العادي امليعقد في فاتح ديسلبر 

2122 ثم بلوجبه :
في  ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية.
تعيين السيد5 يونس أمريرمصفي 

للشركة.
املقر  في  التصفية  مقر  تثبيت 
 15 برقم  الكائن  للشركة  االجتلاعي 

زنقة الواحات  طاطا.
باملحكلة  القانوني  اإليداع   تم  
االبتدائية بطاطا تحت رقم 217/2122 

بتاريخ 28 ديسلبر 2122.
335 P

STE  TIGHRATINE
SNC

العام  الجلع  مداولة  بلقت�ضى 
ديسلبر   7 االستثيائي امليعقد بتاريخ 
 STE TIGHRATINE لشركة   2122
0.000) درهم،  والتي رأسلالها   SNC
املسير5  تجزئة   : بـ  مقرها   والكائن 
افني،  لالمريم سيدي  حي   455 رقم 

تقرر حل قبل االوان للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2122 ديسلبر    1 بتاريخ  بتيزنيت 

تحت رقم 421/2122.

336 P
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تاسيالليب

ش م م

رأسلالها 211.111 درهم

رقم 85A امليطقة الصياعية تاسيال 

  تيكوين - اكادير

بلقت�ضى محضر الجلعية العامة 

الغير العادية لشركة تاسيال ليب ش 

قرر   ،2122 ديسلبر   (5  م م بتاريخ 

ما يلي : 

ليب  تاسيال  لشركة  مسبق  حل 

ش.م.م. 

بيلبارك  الحسن  السيد  تعيين 

كلأمور بالتصفية.

العيوان  في  التصفية  مقر  تعيين 

الصياعية  امليطقة   A85 رقم  التالي: 

تاسيال   تيكوين اكادير. 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  212   2 باكادير يوم  التجارية 

تحت رقم 9908)).

في  التعديلي  التصريح  إيداع  تم 

نفس املحكلة وفي نفس اليوم تحت 

رقم 5) من السجل الزمني. 

337 P

تلمست أمبيكس

ش.م.م.ش.و

TALMSTE IMPEX SARL AU

حي القليعة القديلة ، القليعة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى   -  ( 

الشريك  قرر   2122 ديسلبر   1 

الوحيد ما يلي :

تصفية  تقرير  على  املوافقة 

الشركة وإعطاء إبراء ملصفي الشركة.

التصفية اعتبارا من  من  االنتهاء 

هذا التاريخ. 

 2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ   2581 رقم  تحت   بانزكان 

28 ديسلبر 2122.

338 P

تودن

ش م م ش.و

رأسلالها 00.000) درهم

رقم 6، زنقة انزي حي السالم - 

أكادير

املسير  قرار  محضر  بلقت�ضى 

والشريك الوحيد لشركة تودن ش.م.م 

»ش.و« بتاريخ 12 ديسلبر 2122، قرر 

ما يلي :

حل مسبق لشركة تودن ش.م.م 

»ش.و«.  

العربي  ناجيمي  السيد  تعيين 

كلأمور بالتصفية.

العيوان  في  التصفية  مقر  تعيين 

زنقة انزي حي السالم   ،6 رقم  التالي: 

- اكادير. 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  212   2 باكادير يوم  التجارية 

تحت رقم  11991. 

في  التعديلي  التصريح  إيداع  تم 

نفس املحكلة و في نفس اليوم تحت 

رقم 9 من السجل الزمني. 
بلثابة مقتطف و بيان 

339 P

USHUAIA CONSULTING

ش.م.م 

 املقر االجتلاعي : رقم 57 مكرر 

بلوك د حي الهدى - أكادير

رقم السجل التجاري  :  2267 

أكادير

امليعقد5  العامة  الجلعية  قررت 

بتاريخ 21 ديسلبر 2122 ما يلي :         

املوافقة على حسابات التصفية.

إبراء ذمة املصفي.

إغالق التصفية.

اإليداع القانوني تم لدى املحكلة 

التجارية بأكادير، بتاريخ 2 يياير  212 

تحت رقم 119921.

340 P

STE ELABDELLAOUI NET
SNC 

CAPITAL DE 11.111 DHS
 SIEGE SOCIAL : RUE EL
 MAHBES, N° 618 ZAG
PROVINCE D’ASSA-ZAG

RC: 98  IF: 1521  62
تعديالت قانونية

العام  الجلع  بلقت�ضى   -  (
الشركة  بلقر  امليعقد  االستثيائي 
املسجل بتاريخ   يياير 2122 بكلليم،  

قرر الشركاء ما يلي :
التصفية النهائية  للشركة.

كـتابة  تـم  الـقانـونـي:  اإليـداع   -  2
الضـبط باملحكلة االبتدائية بكلليم 
رقـم   تحـت   2122 يوليو   7 بتاريخ 

.279/2122
341 P

أورو إينوكس
EURO INOX

ش.م.م
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى   -  ( 
الشريك  قرر   2122 ديسلبر   21

الوحيد ما يلي :
التصفية املسبقة للشركة.

تعيين السيد ربوع طارق مصفيا 
للشركة.

حي  ل،  بلوك   ،9( رقم  تحديد 
الهدى أكادير، مقر التصفية.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ   119929 رقم  تحت   بأكادير 

2 يياير  212.
342 P

AZUL CONSULTANT
 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

FATIHI PROD
ش.م.م

سجلها التجاري رقم 7485
تصفية مسبقة للشركة

الجلاعي  القرار  بلقت�ضى   -  (

استثيائي  عام  جلع  بلثابة  املعتبر 

بتاريخ 8 ديسلبر 2122 قرر الشريك 

 FATIHI PROD لشركة  الوحيد 

درهم،   (00.000 رأسلالها  ش.م.م 

التصريف  جيان   28 بالرقم  الكائية 

السجل  رقم  تارودانت,  محايطة  

التجاري 7485 بتارودانت ما يلي :

تصفية مسبقة للشركة.

انتهاء عقد التسيير للسيد الفاتحي 

محلد وتعيييه مأمور تصفية الشركة.

جيان التصريف   28 تحديد رقم 

محايطة تارودانت كلقر للتصفية. 

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع   -  2

الضبط باملحكلة االبتدائية بتارودانت 

في  2 ديسلبر 2122 تحت رقم 851.
مختصر لغاية النشر

343 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE FAZSINATION

REISEN
رأسلالها  00.000) درهم

 SIEGE SOCIAL : AMICALE SATAS

N°7 LKHIAM-AGADIR

فسخ الشركة مسبقا
للجلع  عرفي  عقد  بلقت�ضى   -  (

ديسلبر   22 يوم  العادي  غير  العام 

الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2122

FAZSINATION REISEN ما يلي :

فسخ الشركة مسبقا.   

لحلومي  مصطفى  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.

: ودادية  تحديد مقر التصفية ب 

ساطاس رقم 07 الخيام اكادير. 

2 - تـم اإليـداع الـقـانوني باملحكلة 

التجارية بأكادير تحـت رقم 119851 

بتاريخ 28 ديسلبر 2122.   

344 P
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STE FIKRI FISH

SARL AU

ش.م.م .ش.و  

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

فاتح  بتاريخ   امليعقـد  االستثيائي 

نوفلبر 2122 تقرر ما يلي :

حل مسبق للشركة.

تعييـن مصفي للشركة.

جعل مقر التصفية مقر الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائة إلنزكان تحت رقم  18/212 

بتاريخ   يياير  212.

345 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 STE  GROUPE

 PIDAGOGIQUE  TILILA

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 651.111 DH

  N° IMMEUBLE  IDZIM  RUE

  OUALILI QUARTIER  AFRAG

TIZNIT

الحل املسبق للشركة واملصادقة 

على حسابات التصفية

للشركاء  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

قرر   ،2122 ديسلبر   (9 بتاريخ 

الشركاء ما يلي :

املصادقة على حسابات التصفية.

اعز  السيد  املصفي  ذمة  إعفاد 

سعيد.

إقفال مسطر5 تصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ   507 رقم  تحت   بتزنيت  

28 ديسلبر 2122.

346 P

GUELMIM COMMERCE
SARL AU

املقر االجتلاعي : حي تواغيل زنقة 
ابومو�ضى رقم 6) كلليم

السجل التجاري رقم : 147 
ICE 1126 1175111118

حــــل شــــركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 
يوم  واملسجل   2122 ديسلبر   15
الجلع  عقد  تم   2122 ديسلبر   21
 GUELMIM العام االستثيائي لشركة
COMMERCE SARL AU، رأسلالها 

00.000) درهم، حيث تقرر ما يلي :
 GUELMIM شركة  حل 

.COMMERCE SARL AU
الزاحو�ضي مبارك،  تعيين السيد: 
لبطاقة  الحامل  الجنسية،  مغربي 
  JA82268 رقم  الوطيية  التعريف 
املزداد بتاريخ  2 أبريل 980)  كلليم، 

املسؤول عن التصفية.
للشركة  االجتلاعي  املقر  تحديد 

مقرا للتصفية. 
للشركة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
بكلليم، يوم 22 ديسلبر 2122، تحت 
التجاري  السجل   ،2122/475  رقم 

رقم  147 .
347 P

DIVERMASS
ش.م.م

سجلها التجاري رقم 7129
قفل التصفية

) - بلقت�ضى القرار الجلاعي املعتبر 
بلثابة جلع عام استثيائي بتاريخ 12 
قرر الشريك الوحيد   2122 ديسلبر 
ش.م.م   DIVERMASS لشركة 
الكائية  درهم،   (00.000 رأسلالها 
تجزئة   (66 رقم  السفلي  بالطابق 
رقم  تارودانت،  السطاح   اليجاح 
بتارودانت   7129 التجاري  السجل 

ما يلي :
امليزانية  حسابات  على  املوافقة 

العلومية للتصفية.

إبراء ذمة املصفي.

إغالق تصفية الشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع   -  2

الضبط باملحكلة االبتدائية بتارودانت 

في 2 يياير  212 تحت رقم ).
مختصر لغاية النشر

348 P

FIDUCIAIRE AMIZA

STE  BM- INNOVATION
SARL 

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 651 111 DH

  MAGASIN N° 14  REZ

 CHAUSEE  IMM 27  DYAR

  NZAHA  AIT MELLOUL

الحل املسبق للشركة واملصادقة 
على حسابات التصفية

للشركاء  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

بتاريخ 5 ديسلبر 2122، قرر الشركاء 

مايلي :

املصادقة على حسابات التصفية.

إعفاد ذمة املصفي السيد محلد 

بوكربا.

إقفال مسطر5 تصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

االبتدائية  باملحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ   2612 رقم  تحت   بإنزكان 

1  ديسلبر 2122.

349 P

CAFE VIRONANET
SARL

الحل املسبق للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

 2122 أغسطس   27 بتاريخ  املؤرخ 

لشركة »CAFÉ VIRONANET« تقرر 

ما يلي :

تعيين  مع  للشركة  املسبق  الحل 

السيد أيت وبياو محلد مسؤول عن 

عللية التصفية النهائية.

مقر  في  التصفية  مكان  تعيين 

املحلدي  الحي   291 رقم   : الشركة 

أكادير.

تم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية بأكادير بتاريخ 9 نوفلبر 2122، 

تحت رقم 119226.

350 P

CASA COUVERTURE
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

االستثياء املؤرخ في 21 ديسلبر 2122 

وسجل بأكادير في 28 ديسلبر 2122، 

قرر الجلع العام غير العادي للشركة 

شركة ذات   CASA COUVERTURE

الرأسلال  ذات  املحدود5  املسؤولية 

500.000 درهم مقرها : رقم   87-88 

السوق اليلوذجي أكادير.

حيت تقرر ما يلي :

االستثيائي  العام  الجلع  محضر 

وتعيين  للشركة  النهائي  الحل  قرر 

السيد أيت الحاج حلو حسن مصفيا.

تم اإليداع القانوني بلكتبة املحكلة 

التجارية بأكادير بتاريخ 2  يياير  212 

تحت رقم 6)99)).

351 P

شركة اكما ماتيريو
ش.م.م

 الجلع العام الغير العادي املؤرخ 

اكلا  لشركة   2122 نوفلبر   (5 في 

 (00.000 رأسلال  ر ش.م.م  ماتيريو 

50 زنقة  درهم مقرها االجتلاعي رقم 

املولد الكهربائي طاطا قررما يلي :

حل سابق ألوانه للشركة.

تعيين السيد بوراح الطيب مكلفا 

بإجراءات الحل.

بزنقة  الشركة  حل  مقر  تحديد 

املولد الكهربائي رقم 50 طاطا.

اإليداع باملحكلة االبتدائية بطاطا 

في  1 ديسلبر 2122 تحت رقم 214.

352 P
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شركة  أمسا نيغوص
ش.م.م ش. و

SOCIETE AMSA NEGOCE

SARL AU

إقفال عللية التصفية
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

  2122 أكتوبر   (9 بتاريخ  املؤرخ 

لشركة »أمسا نيغوص« ش.م.م ش.و 

تقرر   AMSA NEGOCE SARL AU 

ما يلي :

املصادقة على حسابات التصفية.

إقفال عللية التصفية.

التصفية  عن  املسؤول  تبرئة 

السيد5 صفاء هلاد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بطاطا  االبتدائية  املحكلة 

رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   28

  .2122/218

353 P

STE ACH CONCESSION
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدود5  

وشريك وحيد

رأسلالها : 00.000) درهــم

مقرها : مكتب رقم 57 مركب االمل، 

علار5 2 شارع الحسن الثاني

س.ت: 19 5 

الشريك  قرارات  ملحضر  طبقا 

 2122 ديسلبر   21 بتاريخ  الوحيد  

تقرر ما يلي :

املوافقة على تقرير املصفي.

املوافقة على حساب التصفية.

ميح إبراء ذمة لللصفي.

النهائي  اإلغالق  على  املصادقة 

للتصفية.

التشطيب من السجل التجاري.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

ديسلبر   29 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2122 تحت الرقم 9879)).

354 P

 SOCIETE AIT BOULI

TRAVAUX
العام  الجلع  مداولة  بلقت�ضى 

نوفلبر    1 االستثيائي املؤرخ بتاريخ 

رأسلالها  والتي  لشركة   2122

218 طريق  درهم الكائية    (00.000

تافراوت، تزنيت. 

تقرر تشطيب الشركة.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2122 ديسلبر   29 بتاريخ  تيزنيت 

تحت رقم 7)5. 

355 P

STE AKHDAR LOGI
SARL

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

5 أغسطس 2122 والذي  امليعقد في 

ثم بلوجبه إحدات تغييرات بشركة       

» AKHDAR LOGI « شركة محدود5 

املسؤولية رأسلالها  00.000)  درهم 

ومقرها االجتلاعي هو رقم 2 بلوك ب 

حي املستقبل الدراركة، أكادير.

حيت تقرر ما يلي :

الختامية  الحسابات  فحص 

للتصفية.

تخصيص املداجيل.

إبراء ذمة لللصفي.

باملحكلة   القانوني  اإليداع  تم  

التجارية بأكادير في  2 ديسلبر 2122  

تحت رقم 9799)).

356 P

 STE D’ADMINISTRATION

 ET DE REALISATION

IMMOBILIERE
SARL AU

  (9 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

يونيو 2119 بأكادير قرر شركاء شركة 

 STE D’ADMINISTRATION ET DE

 REALISATION IMMOBILIERE

SARL AU  ما يلي :

تفويت 45111 حصة والتي هي في 
السيد محلد كونتيش لصالح  ملك 
والذي  املسعودي،  الحبيب  السيد 
حصة ولصالح   22511 يستفيد من 
تستفيد  والتي  بنتال،  إكرام  السيد5 

من 22511حصة.
تغيير البيد 6، 7 و 4 مـن القانون 

األسا�ضي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
ديسلبر   27 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 8 1198.
للخالصة والتذكير

357 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 KRICHINDO CARS
بتاريخ  عرفي   عقد   بلقت�ضى 

22 ديسلبر 2122، تم إقرار ما يلي :
السيد  من  حصة   (000 تفويت 
السو�ضي الطاهر إلى السيد5 السو�ضي 

فاطلة. 
التسيير للسيد علي جتم.

التوقيع للسيد5 السو�ضي فاطلة.
باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
ديسلبر   28 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2122 تحت رقم9850)).
358 P

 KABEL CONSTRUCTION
WORK
ش.م.م

تفويت حصص
 وتعديل قوانين الشركة

الجلع  مداوالت  بلقت�ضى 
باملقر  امليعقد  االستثيائي  العام 
االجتلاعي للشركة بتاريخ 6) ديسلبر 
  KABEL شركة  شركاء  قرر   2122
 CONSTRUCTION WORK

رأسلالها 0.000 0)درهم  ما يلي : 

 (00 00) حصة من فئة  تفويت  

درهم  للواحد5 من مجلوع الحصص  

املعلم    جامع  السيد  يلتلكها  التي 

لفائد5 السيد جاليد شيشا.                            

الشركة   رأسلال  أصبح  وبذلك 

درهم   (00.000 في  حدد  الذي 

مقسلة إلى  000) حصة كامتي :

السيد جاليد شيشا 000) حصة   

بقيلة 00.000) درهم.

تعين السيد جاليد شيشا مسير 

للشركة ملد5 غير محدود5 .

التوقيع  لدى املؤسسات البيكية 

من طرف السيد جاليد شيشا.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

شركة  إلى  محدود5  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية بشريك وحيد . 

وقد تم اإليداع باملحكلة اإلبتدائية 

بلديية إنزكان بتاريخ 28 ديسلبر 2122 
التجاري  السجل  رقم  258  تحت 

رقم 65 22. 

359 P

شركة بير طوب طرانص
ش.م.م بشريك وحيد

برأسلال اجتلاعي قدره 00.000) 

درهم
رقم 8 ملر 5 بلوك  ب- زنقة 

االنبعاث حي العهد الجديد

ايت ملول، انزكان

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

نوفلبر   8 بتاريخ  امليعقد  االستثيائي 

2122، تلت املصادقة باإلجلاع على 

املقترحات امتية :

 : االجتلاعية  الحصص  تفويت 

بتفويت  استيرو   رشيد  السيد  قام 

نصف الحصص املللوكة له داجل 

إلى  511 حصة   الشركة واملقدر5 ب 

السيد علران رشدي. 

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

عريبات  ملك   : التالي  العيوان  إلى 

القليعة  الرئيسية  الطريق  لخلايس 

ايت ملول.

من  للشركة  القانوني  التحويل 

ش.م.م بشريك وحيد إلى ش.م.م.          
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                      تحديث القوانين.  
صالحيات.                                                          
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بإنزكان بتاريخ 28 ديسلبر 

2122 تحت رقم 2122/2587.
360 P

 STE NAJIA TRANSPORT
TOURISTIQUE

SARL
  Société à responsabilité limitée
 Au capital de 11.111 dirhams
 Siège Social : RUE 611 N° 1

CITE AGHARAS AGADIR
I.F :16928898- . RC 1 95 

العادي  غير  العام  الجلع  جالل 
تم   2122 سبتلبر   (6 يوم  امليعقد 
اتخاذ القرار بشأن التغييرات التالية :  

 ) - تفويت الحصص :
حاجوجي  السيد  تفويت 
يللكها  التي  حصة   51 عبد الصلد 
السيد  ترانسبور  نجيا  الشركة   من 

بدر الدين جيور.
هشام  حاجوجي  السيد  تفويت 
الشركة   من  يللكها  التي  حصة    9
بدر  السيد  ترانسبور  نجيا  لصالح 

الدين جيور.
ناجيا  حاجوجي  السيد5  تفويت 
الشركة   من  يللكها  التي  حصة   (0
بدر  السيد  ترانسبور  نجيا  لصالح 

الدين جيور.
وهكذا تصبح حصص الشركاء :

جيور                            الدين  بدر  السيد 
00) حصة.

حاجوجي  السيد  استقالة   -   
كلسير   ميصبه  من  عبد الصلد 

للشركة.
الدين  بدر  السيد   : التسيير   -  5
جيور مسير للشركة وذلك ملد5 غير 

محدود5.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
سبتلبر   (6 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122  تحت رقم  567 .
361 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 15 28 2 7 626 Fax 15 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 SOCIETE QUALITY SEA

PRODUCT
SARL

MODIFICATION
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

امليعقد في 17/12/2121 تم بلوجبه 

 QUALITY« إحدات تغييرات بشركة

ذات  شركة   »SEA PRODUCT

مسؤولية محدود5. حيت قرر ما يلي :

مللوكة  حصة   1121 تفويت 

للسيد الشاوي هشام لصالح السيد 

سواكي سلير . 

مللوكة  حصة   1121 تفويت 

لصالح  محلد  السريدي  للسيد 

السيد اضياضو ابراهيم. 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع   تم 

في  11/212/ 1   بأكادير  التجارية 

تحت  رقم  9 1199.

362 P

STE  AHKOR TRANS   
SARL 

السجل التجاري 26977

تعديل
بلقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

2122/12/21 قرر ما يلي :

من   الشركة  تسلية  تغيير 

 AHKOR  إلى  BENOKHAL TRANS

.TRANS

بيع  511 حصة من طرف السيد 

الحسين  السيد  إلى  علر  بن  جالد 

احكور.

علر  بن  جالد  السيد  تعيين 

مسيرين  احكور  الحسين  والسيد 

جديدين للشركة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة بانزكان تحت رقم 

 259 بتاريخ 29/12/2122.

363 P

AJI AU SOLEIL
SARL

RC : 8997

تغييرات قانونية
 بلقت�ضى محضر جلع عام بتاريخ  

12/2122/ 1  تلت املوافقة على :

تفويت حصص السيد عادل ازور 

شكل  على  اجتلاعية  حصة    51

التالي :

لصالح  اجتلاعية   حصة   151

السيد5 وداد العسري.

لصالح  اجتلاعية  حصة   211

السيد5 جيزلين كرأس.

أشغال  »جليع   : نشاط  إضافة 

الرئيسية  األنشطة  إلى  الصيانة« 

للشركة.

ازورمن  عادل  السيد  استقالة 

ميصبه كلسير لشركة.

العسري  وداد  السيد5  تعيين 

كلسير5 للشركة ملد5 غير محدد5.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   865 رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  رقم سجلها   28/12/2122

هو : 8997.

364 P

STE BLAST’NA
SARL AU

بـلوجب محضر قرار الشريك   -  (

تم   21/12/2122 بـتـاريـخ  الوحيد 

االتفاق على ما يلي :

رفع الرأسلال االجتلاعي  للشركة  

 (.000.000 درهم إلى   (00.000 من 

 900.000 مبلغ  بزياد5  وذلك  درهم 

الجاري  بالحساب  بتعويضه  درهم 

للشريك الوحيد.

األساسية  القوانين  تحديث 

للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  2

املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية باكادير تحت رقم  11994 

وذلك بتاريخ  11/212/ 1.

365 P

 SOCIETE DROGUERIE

TIKIDA

SARL

رأسلالها 000.000.) درهم

مقرها االجتلاعي : البقعة رقم 4511  

الحي املحلدي أكادير

 RC : 24 51

زياد5 رأسلال الشركة 
الجلع  محضر  بـلـوجـب   -  (

بـتـاريـخ  للشركاء  اإلستثيائي  العام 

2122/12/21 تم االتفاق على ما يلي :  

الزياد5 من رأسلال الشركة وذلك 

عن  درهم   921.111 مبلغ  بزياد5 

ليصبح  االحتياطات  ادماج  طريق 

للشركة  االجتلاعي  الرأسلال  مبلغ 

على  مقسم    درهم   (.000.000

الشكل التالي :

جلس   : السيد عبد هللا كويجان 

إذن   (511.111) درهم  ألف  مئة 

بقيلة  حصة   (5111) االف  جلسة 

00) درهم لكل حصة. 

السيد الحسن قفيح : جلس مئة 

إذن جلسة   (511.111) ألف درهم 

 (00 بقيلة  حصة   (5111) االف 

درهم لكل حصة .

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية  

وذلك   119875 تحت رقم   بأكادير  

بتاريخ 29/12/2122.

366 P
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 SOCIETE IMMOBILIERE FI

BAYTI
شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك وحيد

تاسيال   الحي الصياعي أكادير

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر   26/12/2122 بتاريخ   املتخذ  

ما يلي :

الشركة  رأسلال  تخفيض   -  (

لتقليصه  درهم   25.11.111 بلبلغ 

 (.000.000 إلى   26.111.111 من 

درهم.

من  الشركة  رأسلال  رفع   -  2

  1.111.111 درهم إلى    (.000.000

 291.111 باكتتاب  وذلك  درهم 

كل  قيلة  جديد5  اجتلاعية  حصة 

واحد5 00)درهم.

من   7 و   6 الفصلين  تعديل   -   

اليظام األسا�ضي للشركة.

أسا�ضي جديد  نظام  اعتلاد   -  5

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ   ((9895 عدد  تحت  بأكادير 

. 1/12/2122

367 P

SLIMNAT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

علار5 بلوك 5 مكتب رقم  451 

الطابق الخامس حي فونتي أكادير

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

امليعقد بتاريخ  الغير العادي للشركاء 

26/12/2122 تقرر ما يلي :

الشركة  رأسلال  تخفيض   -  (

درهم لتقليصه من   900.000 بلبلغ 

000.000.) إلى 00.000) درهم.

من  الشركة  رأسلال  رفع   - 2

 1.511.111 إلى  درهم    (00.000

5.000) حصة  درهم وذلك باكتتاب 

واحد5  كل  قيلة  جديد5  اجتلاعية 

00)درهم.

من اليظام   6 تعديل الفصل   -   
األسا�ضي للشركة؛

األسا�ضي  اليظام  تحيين   -  5
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ  عدد  11989  تحت  بأكادير 

. 1/12/2122
املسير

368 P

 CENTRE D’IMAGERIE
 MEDICALE ET DE

 RADIOLOGIE RYAD
ACHIFAE D’AGADIR
»رياض الشفاء ألكادير«
الشركة املدنية املهيية

البالغ رأسلالها 121.111 درهم
) - قبول اثيين من الشركاء الجدد

2 - زياد5 رأسلال الشركة 
  - تعديل القانون األسا�ضي للشركة.
الجلع  مداوالت  بلوجب 
بتاريخ  امليعقد  االستثيائي  العام 
 11/11/212 واملسجل باكادير (م ) 

بتاريخ  11/212/ 1،
قرر شركاء الشركة املدنية املهيية 
 »RYAD ACHIFAE D’AGADIR«
رياض الشفاء ألكادير البالغ رأسلالها 
مقرها  الكائن  درهم،و   121.111
أشتوك،  علار5  باكادير،  الرئي�ضي 
رقم 129، شارع أحلد اجيوش، الحي 

الصياعي، ما يلي :
شريكتين  على  املوافقة   -  (

جديدتين.
2 - الزياد5 في رأسلال الشركة عن 
طريق إنشاء حصص جديد5 لجعله 
مبلغ  إلى  درهم   121.111 مبلغ  من 

600.000 درهم.
الجديد5  الالئحة  تحديد   -   

للشركاء لتصبح على اليحو التالي :
وعدد  والشخ�ضي  العائلي  االسم 

الحصص :
 1.211 ميية  امللطف  الدكتور5 

حصة.
هللا  عبد  الوافي  عبد  الدكتور 

1.211 حصة.

 1.211 رشيد  طيطوي  الدكتور 
حصة.

 1.211 علر  الخيالي  الدكتور 
حصة.

 600 الوافي سار5  عبد  الدكتور5 
حصة.

 600 هاجر  املرتجي  الدكتور5 
حصة.

املجلوع : 6.000 حصة.
القانون  وتحيين  تعديل   (5

األسا�ضي للشركة.
369 P

STE PETROSTAR MAROC
SARL AU 

علار5 اكيوان شارع محلد الخلس 
الطابق التاني الرقم 211

) - بلقت�ضى محضر الجلع العام 
االستثيائي في أكادير بتاريخ 29 شتيبر 

2122 تقرر مايلي  :
الشركة  رأسلال  في  الزياد5 
درهم   8.000.000 قدره  بلا 
ليصبح  درهم   (0.000.000 من  

8.000.000) درهم.
تحيين القانون األسا�ضي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
 26 املحكلة التجارية بأكادير بتاريخ 

أكتوبر 2122 تحت رقم 119122.
370 P

STE. SNK TRANS
 SARL AU
RC : 5167

تغييرات قانونية
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
محضر  وضع  تم   15/12/2122
يحلل  االستثيائي  العام  للجلع 

الخصائص التالية :
الزياد5 في رأس مال الشركة من 
00.000) درهم إلى 511.111 درهم.

لقد تم إيداع  محضر الجلع العام 
بتارودانت  االبتدائية  املحكلة  لدى 

يوم 28/12/2122، تحت رقم   86.
371 P

STE GLT CARS

SARL

بلقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

شركاء  قرر  بأكادير،   2122 نوفلبر 

  STE GLT CARS SA   RL  شركة 

ما يلي :

تغيير املقر االجتلاعي للشركة. 

من : 

زنقة  األر�ضي،  الطابق  في  املتجر 

السالم،  حي   ،21 رقم  األجصاص، 

اكادير.

إلى املحل التجاري املتواجد ب: 

الطابق األر�ضي، املتجر رقم 112، 

بياء رقم  2 حي السالم، اكادير.

القانون  من   5 البيد  تغيير 

األسا�ضي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بأكادير بتاريخ 16/11/2122 

تحت رقم 9  119.
للخالصة والتذكير

372 P

STE SOUIRI BIO

S.A.R.L. AU

تحويل املقر االجتلاعي لشركة 

بياء على الجلع العام غير العادي 

لشركة     22/12/2122 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات   SOUIRI BIO

املحدود5 شريك وحيد، تقرر ما يلي :

تحويل املقر االجتلاعي للشركة إلى 

العيوان التالي :

بن  عالل  شارع   ( دنيا  تجزئة 

عبد هللا رقم )) أوالد تايلة تارودانت  

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

يوم  بتارودانت  االبتدائية 

27/12/2122 تحت رقم 860.

373 P
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  VITAMIXFOOD
حي تفراط جلاعة وقياد5 اورير 

اكادير
العادي  غير  العام  الجلع  جالل 
امليعقد يوم 18/12/2122 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية :
) - تغيير املقر االجتلاعي للشركة 

تم تغيير املقر االجتلاعي للشركة 
من : حي تفراط جلاعة وقياد5 اورير 

اكادير.
إلى العيوان امتي :

صونابا  فونتي  حي  اقامة   
الجلاعة الحضرية اكادير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ  11/212/ 1  

تحت رقم 4 1199.
374 P

DIAMOND DIAGNOSTICS
SARL 

 HAY ESSADA RUE 1612 N°15
 DCHIERA EL JIHADIA

 INEZGANE
الجلع  محضر  بلقت�ضى   -  (
بتاريخ  إنزكان  في  اإلستئيائي  العام 

12/2122/ 1 تقرر ما يلي :
تغيير املقر اإلجتلاعي إلى العيوان 

التالي :
رياض  حي    25 زنقة   27 رقم 

السالم اكادير.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بتاريخ  بإنزكان   االبتدائية  املحكلة  

29/12/2122 تحت رقم 2589. 
الخالصة لإلشهار 

375 P

 STE DE  TRANSPORT OUED
NOUN
 SARL

اإلشهار القانوني
املحرر  العرفي  العقد  على  بياء 
واملسجل   14/12/2122 بتاريخ 
 17/12/2122 بتاريخ  باكادير 
  STE DE لشركة  الشركاء  قرر 
 TRANSPORT OUED NOUN
محدود5     مسؤولية  ذات   – SARL

رأسلالها 00.000)  درهم ما يلي :   
العيوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 

الجديد التالي :

رقم 12 زنقة 00) تجزئة الحسنية 

انزا أكادير.

سربوت  السيد  يعتبر   : التسيير 

محلد الحامل للبطاقة الوطيية رقم 

غير  ملد5  للشركة  مسيرا   M2 81 

محدود5.

ملزمة  الشركة   : التوقيع 

بالتوقيعات املشتركة التالية :

للسيد سربوت  املشترك  التوقيع 

محلد والسيد سربوت الحسين.

أو التوقيع املشترك للسيد سربوت 

الحسين والسيد سربوت رضوان.

أو التوقيع املشترك للسيد سربوت 

رضوان والسيد سربوت محلد.

تعيين املسؤول على أنشطة اليقل :

رضوان   السيد سربوت  تعين  تم 

بشركة  اليقل  أنشطة  على  مسؤوال 

 STE DE TRANSPORT OUED

NOUN SARL-  ملد5 غير محدود5.

اإليداع  :  تم  اإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  مكتب 

وسجل   27/12/2122 باكادير بتاريخ 

تحت رقم 9857)).  

376 P

LIBRAIRIE NEWTON
»مكتبة نيوطن«  ش.م.م.ش.و

بلوك ) شارع الرباط رقم )) حي 

محلدي اكادير

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى   -  (

قرر الشريك الوحيد   22/12/2122

ما يلي :

تغيير اسم الشركة ليصبح نيوطن 

 NEWTON) ش.م.م.ش.و  بيزنيس 

.(BUSINESS SARL AU

الجديد  األسا�ضي  اليظام  قبول 

للشركة.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ    119925 رقم  تحت  بأكادير 

.12/11/212 

377 P

OJIF TRANS شركة 
ش.م.م

العام  الجلع  مداوالت  بلقت�ضى 

االجتلاعي  باملقر  امليعقد  االستثيائي 

قرر   2122/12/19 بتاريخ  للشركة 

 OJIF TRANS شركة  في  شركاء 

رأسلال 00.000) درهم  ما يلي : 

العيوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي : بلوك ب رقم   1 حي بوحسين 

بنسركاو اكادير. 

قدم املديرون املشاركون امنسة 

حايلد أميلة والسيد مجاهد عبد هللا 

والسيد آيت بوي عصام استقالتهم 

من مياصبهم.

الجلع  مداوالت  بلقت�ضى  قرر 

محلد  حاميد  السيد  تعيين  العام 

والحامل لبطاقة وطيية لتعريف رقم 

لشركة  الوحيد  مدير   M157151

غير  لفتر5   »OJIF TRANS S.A.R.L«

محدد5.

وقد تم اإليداع باملحكلة التجارية 

 28/12/2122 بتاريخ  اكادير  بلديية 
تحت عدد 119854 السجل التجاري 

رقم 941 5.

378 P

تأمييات الجيوب - املغرب

كاصبا انجينيور
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها 00.000) درهم

السجل التجاري أكادير  115 

IF 694926  

ICE 11154 852111197

املقر االجتلاعي : فيال الشافعي حي 

ارحالن الدشير5 انزكان

بلوجب عقد عرفي محرر بأكادير 

عقد  تم   ،2122 ديسلبر   6 بتاريخ 

لشركة  العادي  الغير  العام  الجلع 

تغيير  قرر  حيث  انجينيور،  كاصبا 

املقر االجتلاعي، وبالتالي تغيير الفصل 

5 من القانون األسا�ضي :

املقر   - الجديد   5 الفصل 

االجتلاعي :

حدد املقر االجتلاعي في : رقم 77) 
الحسني  الحي  كيون  عبد هللا  شارع 

انزكان.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بانزكان بتاريخ 26 ديسلبر 

2122 تحت رقم 2561.
للخالصة والبيان

تأمييات الجيوب - املغرب

379 P

 STE D’ADMINISTRATION
 ET DE REALISATION

IMMOBILIERE
SARL AU 

 (9 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
يونيو 2119 بأكادير قرر شركاء شركة 
 STE D’ADMINISTRATION ET DE
 REALISATION IMMOBILIERE

SARL AU ما يلي :
محلد  السيد  من  االستقالة 

كونتيش من ميصبه كلسير.
تعيين السيد الحبيب املسعودي 
كلسيرين  بنتال  إكرام  والسيد5 

للشركة.
اإلداري  التوقيع  حق  اسياد 
والبيكي املشترك للسيد5 إكرام بنتال 

والسيد الحبيب املسعودي.
تغيير البيد   و 6 و 7 من القانون 

األسا�ضي للشركة. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ    بأكادير  التجارية  باملحكلة 

27/12/2122  تحت رقم 9 1198.
للخالصة والتذكير 

380 P

MULTIPLE CHOICE
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
شريك وحيد

رأسلال الشركة : 0.000)) درهم
املقر االجتلاعي : زنقة أوحود رقم 51 

مكرر حي املوظفين أكادير
تبعا ملحضر قرار الشريك الوحيد 
ديسلبر    26 في  واملؤرخ  بالشركة 

2122 تلت املصادقة على ما يلي :
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الحريفي  حكيلة  السيد5  تعيين 

غير  ملد5  وذلك  للشركة  مسير5 

محدود5.

للشركة  األسا�ضي  اليظام  تحيين 

طبقا ملا سبق.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأكادير بتاريخ 2 يياير  212 

تحت رقم 119912.

381 P

شركة انا- بري

 شركة ذات مسؤولية محدود5 

)0) شارع الحسن الثاني  أكادير 

املغرب

امليعقد   العام  الجلع  إن   -  (

لشركة    11/17/2122 بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  بري«   - »انا 

محدود5 رأسلالها 4.211.111 مقرها 

االجتلاعي املوجود ب رقم : )0)شارع 

الحسن الثاني  أكادير املغرب، قرر ما 

يلي :

القديم  املسير  استقالة   -  (

»بيلحلر بوجلعة«.

2 - تعيين مسير جديد في شخص 

صالحيات  وميحه  براهيم«  »بيلحلر 

التوقيع للشركة.

األسا�ضي  اليظام  تحيين   -   

للشركة.

باإلجراءات   القيام   - صالحية    5

القانونية

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -   2

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت   28/19/2122 بتاريخ  بأكادير 

عدد 671 .
مقتطف للنشر والبيان

شركة »انا- بري«
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STE ATLANTIC PECUNIA
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها: 2.111.111 درهــم

مقرها : شقة رقم  1، الطابق 

الثالث، علار5 رقم 57، إقامة 

السعاد5 حي املحلدي - أكادير

س.ت : 169 5

الجلع  مشاورات  بلقت�ضى 

بتاريخ  امليعقد  االستثيائي  العام 

22/12/2122، تقررما يلي :

 JORDI السيد  تعيين   -  (

جواز  حامل   VOLART OLIVERES

 AAI16611  رقم االسباني  السفر 

كيائب مسير للشركة.

2 - التوقيع االجتلاعي.

من اليظام   15 تعديل املاد5   -   

األسا�ضي للشركة.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية بأكادير بتاريخ 27/12/2122 

تحت الرقم 1 1198.
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 15 28 2 7 626 Fax 15 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE FRUVERMA
SARL AU

MODIFICATION
العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

تم   16/12/2122 في  امليعقد 

بشركة  تغييرات  إحدات  بلوجبه 

شركة    »FRUVERMA SARL AU«

بشريك  محدود5  مسؤولية  ذات 

واحد حيث قرر ما يلي :

في  املتواجد   إغالق فرع الشركة  

درب الحلام والد تايلة تارودانت.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

في  بتارودانت  االبتدائية 

 11/212/ 1  تحت  رقم ).   
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 TRANSPORT DE LA  شركة
FERME
ش.م.م 

املقر االجتلاعي : علار5 كرمان 
الطابق الثاني زنقة 29 فبراير 

تالبرجت اكادير
رقم السجل التجاري :   6 4 

اكادير
إعالن قانوني

الجلعية  مداوالت  على  بياءا 
 : شركة  لشركاء  االستثيائية  العامة 
  »TRANSPORT DE LA FERME«
بتاريخ 8/12/2122، تم تقرير ما يلي :
  »GAEN« : تغيير اسم الشركة إلى

- تغيير نشاط الشركة.
األسا�ضي  القانون  تحيين   -

للشركة.
لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بأكادير،  التجارية  املحكلة 

28/12/2122، تحت رقم )986)).
385 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
مقهى

 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 
 ،2121 فبراير   25 و   2119 سبتلبر 
املسجل بتاريخ  1 مارس 2121 تحت 
 RE :2142 – OR :  : املراجع التالية 
QUIT : 2227 – 1868، أعطى السيد 
للبطاقة  الحامل  سعيد  بن  ايدر 
الوطيية رقم JE1614 8 إلى الحسين 
ايت موس الحامل للبطاقة الوطيية 
التسيير  حق   ،BK266481 رقم 
قابلة  سيوات)    ) ثالثة  ملد5   الحر 
باملقهى  التجاري  لألصل  للتجديد 
الكائن بتيزنيت حي اليوسفية تجزئة 
بالسجل  املسجل   ،(( رقم  الحرية 
التجاري تحت رقم 21116 باملحكلة 
سومة  مقابل  بتيزنيت،  االبتدائية 
ألف وجلسلائة  ثالثة عشر  شهرية 
مع احتساب  درهم)   1 .511) درهم 
الرسوم وكضلانة مائتي ألف درهم 
ضلان يرد بانتهاء  درهم)   211.111(

مد5 التسيير.
386 P

SOCIETE  DIMADIS

S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلال الشركة : 5.000.000 درهم

املقر االجتلاعي : رقم 6 1 و 7 1 

تجزئة أكبار  الجلاعة الحضرية أيت 

ملول

جالل الجلع العام الغير العادي 

 ،2122 ديسلبر  بتاريخ  1  امليعقد 

تلت املصادقة على ما يلي :

القرض   عقد  املصادقةعلى 

وبيك  الشركة  بين  الرابط  وملحقه 

القرض الفالحي.

تغيير في صالحيات املسير.

للشركة  األسا�ضي  اليظام  تحيين 

طبقا ملا سبق.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   2 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 2.
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 STE RAWOUNA شركة

TRANS

 SARL AU 

تأسيس
بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  

القوانين  وضع  تم   21/11/2122

شريك  املسؤولية  محدود5  لشركة 

واحد ذات املليزات التالية:

 STE RAWOUNA  : التسلية 

.TRANS SARL AU

الشكل القانوني : شركة محدودية 

املسؤولية شريك واحد.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغير.  

في دوار  توطين   : املقر االجتلاعي 

تكاديرت نعبادوا دراركة أكادير.

في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

 (000 إلى  مقسم  درهم   (00.000

حصة من فئة 00) درهم .
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حروري  لوبيا  السيد5   : التسيير 

مسير5 للشركة.

املد5 : 99 سية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

رقم  بتاريخ  12/11/212  باكادير 

وتم   ،5 971 التجاري  السجل 

بتاريخ    1199 1 رقم  تحت  اإليداع 

.12/11/212 
املسير

388 P

RZ 1

ش م م

تأسيس
تلت  عرفي  عقد  بلوجب 

املصادقة عليه بتاريخ 21/11/2122 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود5 باملواصفات التالية :

اسم الشركة : RZ1 ش.م.م.

الحفالت  تيظيم   : الغرض 

واالستقبال.

الثاني  الطابق   : الرئي�ضي  املقر 

أنزا  ديار  إقامة   27 الشقة   ( علار5 

أكادير.

رأسلال  حدد   : الشركة  رأسلال 

درهم مقسلة   (00.000 الشركة في 

كالتالي :

حكيم زمرو : 4.111  درهم.

طارق أفراح : 111.   درهم.

   .111  : مونتدير محلد  صالح 

درهم.

التسيير: تسيير الشركة من طرف 

حكيم زمرو.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بأكادير بتاريخ 14/12/2122 

تحت رقم )968)).

للنسخ واإلشار5

389 P

 SOCIETE SUPER NATURAL

TRANS

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL SOCIAL: 111.111 DHS

 SIEGE SOCIAL: BD IBNOU

 HAZM N 45 HAY NARJISSE

 ELJIHADIA DCHEIRA

INEZGANE

RC: 2498  / INEZGANE

االستثيائي  العام  الجلع  قرر 

امليعقد بتاريخ  2122/12/22 ما يلي :

حصة اجتلاعية   511 تفويت ل 

من طرف السيد سفيان نجاح لفائد5 

السيد مروان جياح.

السيد  وتعين  املسير  استقالة 

مروان جياح كلسير للشركة.

التوقيع االجتلاعي.

للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  من 

إلى شركة ذات مسؤولية محدود5 من 

شريك واحد.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ   بانزكان  االبتدائية  املحكلة 

1 /2122/12تحت رقم 2617.
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هولدينغ زرك�ضي 

انفيستيسمون

تأسيس شركة محدود5 املسؤولية

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقـتـ�ضى 

القانون  وضع   ،2122 ديسلبر   26

األسا�ضي للشركة املحدود5 املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

زرك�ضي  هولدييغ   : التسلية 

انفيستيسلون.

املوضوع االجتلاعي :

غرض الشركة سواء في املغرب أو 

في الخارج :

غير  أو  مباشر5  مشاركات،  أجذ 

مباشر5، في جليع الشركات التي يتم 

إنشاؤها عن طريق االكتتاب في رأس 

طريق  عن  بالفعل  القائلة  أو  املال 

زياد5 رأس املال أو عن طريق استرداد 

األوراق املالية أو حقوق الشركات. 

من  شكل  بأي  املصالح  أجذ 

األشكال، في أي علليات أو تعهدات، 

بغض اليظر عن الغرض.

شراء أو بيع أو تبادل جليع األوراق 

املالية وحقوق ومصالح الشركات.

وكافة  األسهم  تسييروإدار5 

األوراق املالية أو العقارات  األعلال. 

املالية الشركات  أو  الشركات   أو 

 أو الصياعية أو التجارية.

سيلا  وال  الخدمات  كافة  تقديم 

املحاسبة واملراجعة والرقابة اإلدارية 

والتيظيم والتطوير والخدمات املالية 

واالقتصادية  والتجارية  واإلدارية 

وتكيولوجيا املعلومات وإدار5 املوارد 

البشرية.

امللكية  حقوق  جليع  استغالل 

الصياعية والفكرية أو التيازل عنها.

العلليات  جليع  عام،  وبشكل 

املتعلقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

بواحد5 أو أجرى من  كلًيا أو جزئًيا، 

إليها أعاله لتسهيل  العلليات املشار 

الشركة،  نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو 

غير  أو  مباشر5  حيازات  أي  وكذلك 

في  بأي شكل من األشكال،  مباشر5، 

الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف 

ملاثلة أو ذات صلة.

زنقة  ملتقى   : االجتلاعي  املقر 

مدريد  وشارع  الحسن الثاني، علار5 

الباتيرنيل، شقة -1 5  أكادير. 

يوم  من  ابتداء  سية   99  : املد5 

تأسيسها النهائي.

حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

في  للشركة  االجتلاعي  الرأسلال 

 (00 إلى  مقسم  درهم   (00.000

00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

وهي  كاملة  تحرريها  تم  للواحد5 

مقسلة كالتالي :

 (50 زرك�ضي،  بوبكر  السيد 

00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للواحد5 بلبلغ 5.000) درهم.

 (50 زرك�ضي،  هللا  عبد  السيد 

00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للواحد5 بلبلغ 5.000) درهم.

50) حصة  السيد علي زرك�ضي، 

درهم   (00 فئة  من  اجتلاعية 

للواحد5 بلبلغ 5.000) درهم.

 (50 زرك�ضي،  اسلاعيل  السيد 

00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للواحد5 بلبلغ 5.000) درهم.

 (50 زرك�ضي،  الحبيب  السيد 

00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للواحد5 بلبلغ 5.000) درهم.

 (00 زرك�ضي،  احلد  السيد 

00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للواحد5 بلبلغ 0.000) درهم.

 70 زرك�ضي،  محلد  السيد 

00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للواحد5 بلبلغ 7.000 درهم.

 70 زرك�ضي،  هشام  السيد 

00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للواحد5 بلبلغ 7.000 درهم.

 60 زرك�ضي،  حلز5  السيد 

00) درهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للواحد5 بلبلغ 6.000 درهم.   

ويسير  الشركة  يدير   : التسيير 

شؤونها : السيد احلد زرك�ضي.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

يياير وتنتهي في 1  ديسلبر من كل   (

سية.

بلـكتـب  الـقـانوني  اإليداع  تــم 

الضـبط بـاملـحكلـة التجارية بـأكـاديـر 

رقـم  تحـت  يياير  212   2 بتـاريـخ 

 .119915

391 P
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 STE YAYA HOLDING
 SARL

عام  جلع  محضر  بلقت�ضى 

تم   2122 ديسلبر   8 يوم  استثيائي 

بلقر الشركة املصادقة على ما يلي :

ل  لكتيف  البيهي  السيد  تفويت 

4   حصة لكل من السيد الونزاري 

محلد والسيد املحفوظ محلد.

السيد  وتعين  املسيرين  استقالة 

املحفوظ  والسيد  محلد  الونزاري 

محلد مسيرين جدد.

للشركة  األسا�ضي  القانون  تحين 

ملالمة التغيرات املحدث.

باملحكلة  وضع  القانوني  اإليداع 

 28/12/2122 يوم  بأكادير  التجارية 

تحت رقم 9858)).
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 FINANCEO شركة
شركة املسؤولية املحدود5، ذات 

شريك وحيد

برأس مال 511.111 درهم 

مقرها االجتلاعي : شارع فرحات 

حشاد، بلوك A2، رقم 7)، الطابق 

الثاني، حي القدس - أكادير

سجل تجاري رقم 81 11 أكادير

) - بلوجب قرار الشريك الوحيد 

هو  والذي  دجيبر2122،   26 بتاريخ 

استثيائي،  عام  بلثابة محضر جلع 

تقرر ما يلي : 

قرار الشريك الوحيد الذي  إلغاء 

تم اتخاذه بتاريخ 8) يوليوز 2122.

النشاط  أن  على  التأكيد 

 : هو  للشركة،  الوحيد  االجتلاعي 

»جبير محاسب«.

القانون  من  الثالث  البيد  تغيير 

األسا�ضي للشركة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بسجل  القانوني  اإليداع  تم   -  2

املحكلة التجارية بأكادير، بتاريخ 1  

دجيبر 2122، تحت رقم 119895.
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LE MASSASSO
SARL AU

شركة ذات مسٶولية محدود5
رأسلالها : 0.000) درهم

الدار البيضاء، شارع سلية، مبنى 

82، الطابق الثاني، رقم 5، كارتييه 

باملير

RC 566 59

تأسيس

بلقت�ضى عقد عرفي يحلل تاريخ 

البيضاء،  بالدار   2122 ديسلبر   08

مسٶولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدود5. مليزاتها كالتالي :

) - الشكل : شركة ذات مسٶولية 

محدود5.

.LE MASSASSO : 2 - التسلية

  - الغرض : غرض الشركة داجل 

املغرب وجارجه باألصالة عن نفسها 

سواء  اجرى،  أطراف  اوبالييابة عن 

الطبيعيين  لألشخاص  بالنسبة 

واالعتباريين في إطار القانون الخاص 

او العام هو كاالتي :

- اإلقامة واملطاعم.

-استيراد وتصدير ؛

- األحداث.

- تشغيل دار الضيافة والفيدق.

ومحالت  املطاعم  تشغيل   -

البيتزا  ومطاعم  الحديثة  املعجيات 

والوجبات  الشاي  وغرف  واملخابز 

السريعة والوجبات الجاهز5 وجليع 

أنواع القهو5 والكريلة ؛

- تأجير الفيادق وبيوت الضيافة ؛

إدار5 و تأجير أي مقهى ومطعم   -

للوجبات  ومطعم  سريعة  ووجبات 

الخفيفة.

مطاعم  جليع  وادار5  انشاء   -

الكافيه وتجهيز جليع االحتفاالت او 

االحتفاالت.

بجليع أشكاله  أو الشراء  إنشاء   -

أو تأجير أو إدار5 أي علل أو إقامة أو 

نشاط  وأي  قرية سياحية  أو  فيدق 

سياحي مرتبط بذلك.

- تيظيم واحتفال الحفالت.

ماركت  السوبر  محالت  إدار5   -

وبيع جليع امليتجات الغذائية العامة 

بالتجزئة أو بالجللة.

وشقق  استوديوهات  تأجير   -

مفروشة.

أو  سائق  بدون  سيارات  تأجير   -

بسائق أو حلبة أو نقل.

تلثيل أي عالمة تجارية محلًيا   -

ودولًيا.

املواد  جليع  وتجار5  استيراد   -

وامليتجات الالزمة للنشاط ؛

املكاتب  جليع  وتشغيل  إنشاء   -

وفي  املغرب  في  والفروع  والوكاالت 

الخارج ؛

جليع  وبيع  وحياز5  شراء   -

براءات االجتراع والعالمات التجارية 

والتراجيص والعلليات التي تدجل في 

نطاق غرض الشركة ؛

- إنشاء أي شركة لها نشاط أو أكثر 

من األنشطة املذكور5 أعاله للعديد 

من األنشطة املذكور5 أعاله :

- شراء وحياز5 حصص في شركات 

األنشطة  من  أكثر  أو  نشاط  لها 

املذكور5 أعاله ؛

املعامالت  جليع  أعم  وبشكل   -

التجارية والصياعية واملالية واألوراق 

تكون  قد  التي  والعقارية  املالية 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأي من األشياء املذكور5 أعاله أو أي 

أشياء أجرى ملاثلة أو ذات صلة قد 

تعزز تطوير الشركة.

الدار   : االجتلاعي  املقر   -  5

 ،82 مبنى  سلية،  شارع  البيضاء، 

الطابق الثاني، رقم 5، كارتييه باملير.

5 - املد5: 99 سية ابتداء من تاريخ 

التقييد بالسجل التجاري.

حدد   : الشركة  رأسلال    -  6

درهم  في0.000)  الشركة  رأسلال 

 (00 00) حصة من فئة  مقسم إلى 

مكتتبة  الواحد5  للحصة  درهم 

ومحرر5 كليا.

7 - اإلدار5 : عينت مدير5 السيد5 
فاطلة الزهراء لحلو ملد5 غير محدود5.
من تبدأ  التقويلية:  السية   -  8 
باستثياء  ديسلبر    1 حتى  يياير   (  
حتى  السية األولى من تاريخ اإلنشاء 

1  ديسلبر.
تم تقييد الشركة   : التسجيل   -  9
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 
برقم   2122 ديسلبر   22 بتاريخ 

566 59
للبيان والنشر
املسير الوحيد

394 P

 SOCIETE 3ELH TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 
بشريك واحد

تأسيس الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تحرير  تم    12/12/2122 تاريخ  
حيت   للشركة    األسا�ضي   القانون 

تقرر ما يلي   :
 SOCIETE  : الشركة  اسم   -  (

   ELH TRANSPORT SARL AU
2 - الهدف : نقل البضائع لصالحه 

ولصا لح الغير.
وإعلال  مختلفة  أعلال  مقاول 

البياء.  
كراء معدات وامالت.

 ((0 : تجزئة أمال  رقم  املقر   -   
4   الطابق األر�ضي  املحلدية.

درهم     (00000  : الرأسلال   -  5
مقسلة  حصة    (000 على  مقسم 

على الشكل التالي :
 (000 الحلة   امللودي  للسيد   

حصة 
5 - املد5  99 سية.

6 - التسيير : السيد امللودي الحلة 
مسير للشركة ملد5 غير محدود5

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 : بتاريخ  باملحلدية      االبتدائية 
 256  : رقم  تحت   29/12/2122

السجل التجاري رقم 2111 .
395 P
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HOLDING RIAHI  
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تحرير  تم   11/12/2122 تاريخ  في 
حيت   للشركة    األسا�ضي   القانون 

تقرر ما يلي :
 HOLDING  : الشركة  اسم   -  (

  RIAHI  SARL
2 - الهدف : نقل البضائع لصالحه 

ولصا لح الغير.
الوقود  أنواع  جليع  شراء  و  بيع 

ومشتقاته.  
مقاول   - وامالت  معدات  كراء 

أعلال مختلفة وإعلال البياء.
زاوية شارع محلد   (6  : املقر   -   
  6 علار5  سادني   ودرب  السادس 
الطابق 8 إقامة أبراج الفداء البيضاء   
درهم     (00000  : الرأسلال   -  5
مقسلة  حصة    (000 على  مقسم 

على الشكل التالي :
للسيد   االرياحي كليل 651 حصة  
أناس   نفيسة  االرياحي  للسيد5   

51  حصة.
5 - املد5  99 سية.

6 - التسيير : السيد ألرياحي محلد  
مسير للشركة ملد5 غير محدود5

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 
   851 82  : تحت رقم   29/12/2122

السجل التجاري  56671.
396 P

ELY INGENIERIE
 CONSTITUTION D’UNE SARL

D’ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها 111.111,11 درهم

 15 بتاريخ  عرفي،  بلقت�ضى عقد 
،تم وضع القانون   2122 من دجيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
 ELY« محدود5 ذات الشريك الوحيد

INGENIERIE« باملليزات التالية :

.ELY INGENIERIE : التسلية - (

2 - الشكل القانوني :5شركة ذات 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

الشركة  تتخذ   : املوضوع   -   

كلوضوع لها امتي :

- مكتب للدرأسات؛

إدار5  تفويض   ، التنسيق   -

املشروع؛

- املساعد5 في إدار5 املشروع ؛

- جدولة وتوجيه وتنسيق املشايع؛                                                                                                   

- مراجعة املشاريع والخبر5 ؛                                                                                                              

البياء  مشاريع  وإدار5  توجيه   -

واملرافق والهيدسة املدنية ؛                                                                              

وهيد�ضي  استشاري  مكتب    -

وهيد�ضي مدني ؛                                                                                              

املدنية  والهيدسة  الدرأسات   -

والبياء ؛                                                                                                      

والهيدسة  العامة  األشغال   -

املدنية ؛                                                                                                        

- اعلال كهربائية ؛                                                                                                                            

- برمجة الحاسوب ؛« 

شارع   56  : االجتلاعي  - املقر   5

الزرقطوني الطابق الثالث شقة رقم 

06  الدار البيضاء.

:  تسعة و تسعون سية  املد5   -  5

من تاريخ تسجيل الشركة في  ابتداء 

السجل التجاري.

حدد     : الشركة  رأسلال   -  6

 (00.000,  00 ب  الشركة  رأسلال 

حصة من   (000 إلى  درهم مقسلة 

فئة 00) درهم محرر5 كليا نقذا،من 

طرف  :السيد حسام اليا�ضي.

من  الشركة  تسير    : التسيير   7-

ملد5  اليا�ضي   حسام  السيد  طرف 

الصالحيات  كافة  مع  محدد5،  غير 

اليظامية والقانونية للتصرف باسم 

و لفائد5 الشركة.

8 - السية االجتلاعية :  تبتدئ من 

فاتح يياير و تنتهي في 1  دجيبر من كل 

سية.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  9

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكلة 

 27 بتاريخ   بالدارالبيضاء  التجارية 

من دجيبر 2122  تحت رقم 66 851 
التجاري  بالسجل  مقيد5  .الشركة 

تحت رقم 566595.
مستخلص من أجل اإلشهار

397 P

STE BOUZTAT SERVICE
SARL AU

مؤرخ  أسا�ضي  قانون  بلقت�ضى  

قد  بشفشاون،    28/11/2122 في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود5 بشريك وحيد والتي تحلل 

الخصائص التالية :

 STE BOUZTAT  : التسلية 

SERVICE  SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود5 بشريك وحيد.

الهدف االجتلاعي :

- تحويل األموال.

- وكيل العلولة.

- مكتبة للبيع بالتقسيط .
درهم    90.000   : املال  رأس 

مقسلة إلى 900  حصة من فئة  00) 

درهم للحصة.

عبد  السيد   : الوحيد  الشريك 

الحق نجيب  الحامل لبطاقة التعريف 

الوطيية رقم ل س 255856، يلتلك 

900  حصة اجتلاعية.  

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

1  ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ  التسجيل.

املقر االجتلاعي : ساحة بئر أنزران 

بلركز باب تاز5   شفشاون.

الشريك  لفائد5  كلها   : األرباح 

املدجرات  نقص  بعد  الوحيد 

القانونية 5%.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

عبد الحق نجيب مسيرا للشركة   ملد5 

غير محدود5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 21/12/2122 بتاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 148/2122.
مقتطف للنشر واإلشهار

398 P

شركة  »ر.ب. 22«
شركة ذات مسؤولية محدود5 دي 

شريك وحيد

رأسلالها 111.111,11 درهم

املقر االجتلاعي : 7، زنقة الحرية، 

الطابق الثاني، مكتب )، مراكش

إنشاء الشركة   

بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�ضى 

تقرر وضع القوانين   ،17/11/2122

مسؤولية  ذات  لشركة  املؤسسة 

والتي  وحيد،  شريك  دي  محدود5 

تتليز بالخصائص التالية :

 التسلية : ر.ب. 22.

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

مسؤولية محدود5 ذي شريك وحيد.

الغرض االجتلاعي : يشكل الغرض 

االجتلاعي للشركة في املغرب أو جارج 

املغرب ما يلي : 

أي  وتأثيث  وتجهيز  وتصليم  بياء 

دار الضيافة أو إقامة سياحية.

استغالل دور الضيافة واإلقامات 

تأجير اإلقامات أو الغرف  املفروشة، 

املفروشة، استغالل جليع الفيادق، 

املوتيالت والفيالت. مركبات سياحية 

وميتجعات و مراكز الراحة. استغالل 

دور للضيافة للتسيير الحر أو للتسيير 

املباشر.

تبادل  أو  تأجير  أو  بيع  أو  اقتياء 

جليع علليات  أي عقار،  تشييد  أو 

العامة  األشغال  وتشييد  البياء، 

وبوجه  الفيون،  ومباني  أو الخاصة، 

جليع األعلال املتعلقة بشكل  عام، 

مباشر أو غير مباشر بالهيدسة املدنية.

تسيير العقارات واألرا�ضي.

تأجير العقارات.
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العلليات  جليع  عامة  وبصفة 
والصياعية،  والتجارية،  املالية 
ترتبط  قد  التي  والعقارية،  املالية 
بصلة مباشر5 أو غير مباشر5 بغرض 
الشركة، وأي غرض مشابه أو ملحق 

قد يساهم في تطويرها.
7،زنقة الحرية،  املقر االجتلاعي :  

الطابق الثاني، مكتب )، مراكش.
 املد5   : 99 سية.

درهم    (00.000  : الرأسلال 
000.) حصة اجتلاعية  موزعة على 

من فئة 00) درهم  للواحد5.
يتم تسيير الشركة من   : التسيير 

طرف السيد بيير بيراجون. 
تم   : التسجيل بالسجل التجاري 
الوثائق لدى  العقود و  إيداع جليع 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت   19/12/2122 بلراكش بتاريخ 
التجاري  السجل   ،142691 رقم 

رقم 1745 1.
399 P

MEJJAT AGRI
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدود5
وعيوان مقرها االجتلاعي : دوار 

اللغاف السويهلة مراكش-، 41255 
 السويهلة مراكش املغرب

إعالن عن تأسيس  شركة ذات 
 مسؤولية محدود5

رقم التقييد في السجل التجاري 
1 168 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   ،2122   أكتوبر 
مسؤولية  لشركة  ذات  األسا�ضي 

محدود5   باملليزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEJJAT AGRI SARL
غرض الشركة بإيجاز : 

الخدمات الفالحية ؛
التجار5 في املواد الفالحية ؛

االستيراد والتصدير.

دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 41255 اللغاف السويهلة مراكش-، 

السويهلة مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة  رأسلال  ويبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

 25  : مالحي  اسلاعيل  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 25  : رميتي  الجليل  عبد  -السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 25  : املحلودي  عادل  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 25  : وريع  اللطيف  عبد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة :

السيد عبد اللطيف وريع بصفته 

دوار  (ا)  عيوانه  مساهم  مدير  (ا) 

اليغار سيدي عي�ضى سوق سبت أوالد 

نّلا املغرب.

بصفته  املحلودي  عادل  السيد 

زاوية  دوار  (ا)  عيوانه  مساهم  (ا) 

مجات، شيشاو5 املغرب.

بصفته  مالحي  اسلاعيل  السيد 

(ا) اكدير الجديد  (ا) مساهم عيوانه 

اكلي اوالد برحيل تارودانت املغرب.

رميتي  الجليل  عبد  السيد 

دوار  عيوانه(ا)  مساهم  بصفته(ا) 

املخيخ مجات شيشاو5 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفلبر   (5 التجارية بلراكش بتاريخ 

2122 تحت رقم 141415.

400 P

 LH NEGOMAT
SARL

تأسيس شركة

 RC : 5654 1- IF : 5 267912 -

ICE : 11 161469111181

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إيداع  تم   ،11/11/2122

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدود5  وذات املليزات التالية :

  LH NEGOMAT  : التسلية 
.SARL

وتسويق  وبيع  شراء   : الهدف   
امليتجات  وجليع  البياء  مواد  جليع 
واألشغال  للبياء  املخصصة  واملواد 

العامة.
جليع  وتسويق  وبيع  شراء 
والسباكة  والديكور  العقاقير  مواد 
والختم  والكهرباء  والتجهيزات 

والطالء وجليع أصياف املهن.
توزيع وتجار5 جليع أنواع امليتجات 
واملستلزمات.  واملواد  واألشياء 
املباشر  غير  أو  املباشر  االستغالل 
والتراجيص  االجتراع  براءات  لجليع 
والعالمات التجارية ولجليع املنشآت 
الصياعية أو التجارية التي قد يؤدي 
نشاطها إلى متابعة األغراض الوارد5 

أدناه.
شارع   ،2  : االجتلاعي  املقر 
عقبة ابن نافع، الحي املحلدي الدار 

البيضاء.
من تاريخ  99 سية ابتداء   : املد5   

تأسيسها النهائي.
الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 
االجتلاعي محدد  في 00.000) درهم 
اجتلاعية  حصة   (000 إلى  مقسم 
من فئة  00) درهم للواحد5، مكتتبة 

ومحرر5 بالكامل وموزعة لفائد5 :
السيد5 الوليد أميلة : 500 سهم 

.(41٪(
السيد5 العلوي نادية : 211 سهم 

.(21٪(
السيد الوليد الحسين : 211 سهم 

.(21٪(
 211  : السيد الوليد عبد السالم 

سهم (21٪).
السية االجتلاعية : تبتدئ السية 
االجتلاعية من فاتح يياير وتنتهي في 

1  ديسلبر.
السيد5  تعيين  تم   : التسيير 
الوليد أميلة والسيد الوليد الحسين 
غير  لفتر5  مشتركين  كلسيرين 

محدود5.
وبالتالي ، ستلتزم الشركة بالتوقيع 
أميلة  الوليد  للسيد5  امليفصل 

أو السيد الوليد الحسين.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء بتاريخ  14/12/2122 

تحت رقم851151.
ملخص قصد النشر

401 P

  MULTISTIM
SARL AU

السجل التجاري 615 55.

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إيداع  تم   ،15-18-2122

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدود5  و ذات املليزات التالية :

 MULTISTIM   SARL : التسلية 

.AU

الهدف : الغرض من الشركة هو في 

كل من املغرب والخارج، باألصالة عن 

نفسها وبالييابة عن امجرين.

وجليع  البياء  كافة أعلال البياء. 

والكهرباء  الجبس  أعلال  الحرف. 

والرجام والدهان والبالط والصيانة.

جليع األشغال العامة والهيدسة 

املدنية.

واستيراد  وبيع  وشراء  تركيب 

وتصدير املواد الخام والسلع واملواد 

وامللحقات  وامليتجات  واألدوات 

االجتلاعي  للنشاط  الالزمة 

الكلبيوتر.  أجهز5  جليع  وتسويق 

اإللكترونيات واملعدات التكيولوجية 

ومكوناتها والتوزيع والحرف املختلفة.

وتسويق  والتطوير  درأسة 

البرمجيات وحزمة البرمجيات وكذلك 

تركيب أي مشروع حاسوبي وتقليدي.

أي عللية تجارية   ، وبصور5 أعم 

صياعية  أو  عقارية  أو  ميقولة  أو 

أو مالية، مرتبطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر باألشياء املذكور5 أعاله أو من 

املحتلل أن تعزز تحقيقها وتطويرها 

، وكذلك أي مشاركة مباشر5 أو غير 

بأي شكل من األشكال في   ، مباشر5 

الشركات التي تسعى أهداف متشابهة 

أو ذات صلة.
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الدار البيضاء،   : املقر االجتلاعي   
 18 شارع موتيا بن حاريتة، الطابق 

األول، سيدي البرنو�ضي.
من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

تأسيسها النهائي.
الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 
االجتلاعي محدد  في 00.000) درهم 
اجتلاعية  000)حصة  إلى  مقسم 
00)درهم للواحد5، مكتتبة  من فئة 

ومحرر5 بالكامل.
السية االجتلاعية : تبتدئ السية 
االجتلاعية من فاتح يياير وتنتهي في 

1  ديسلبر.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 

عبد الجبار سخار مسيرا للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 8 5595 رقم  تحت   25-18-2122
وفي السجل التجاري 615 55.

ملخص قصد النشر

402 P

INNOVATIVE TOWERS

 SARL
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم  بالدارالبيضاء،   17/11/2122
وضع القانون األسا�ضي  لشركة ذات 
املسؤولية املحدود5 ذات الخصائص 

التالية :
 INNOVATIVE  : التسلية 

.TOWERS
محدود5  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية.
املقر اال جتلاعي :  رقم 276 شارع 
ابن تاشفين الطابق   الدار البيضاء.

في  كهدف  لها  الشركة   : الهدف 
املغرب أو جارجه :

• الترويج العقاري.
• االستيراد والتصدير والتجار5.

الفيية  واملشور5  • الخبر5 
والتدريب.

والثالثية  الصياعية  • األعلال 
الكهرباء   / الحالية  العالية  التيارات 

ذات التيار الضعيف.

وتنسيق  وتخطيط  • جدولة 
املشاريع.

• أعلال متيوعة وصيانة متعدد5 
التقييات.

متعدد  والتفتيش  • التحكم 
واملشاريع  لللعدات،  التقييات 
الصياعية واإلنشائية ، وجليع املهن.
وميح  اإلدار5  نظام  • تدقيق 

الشهادات.
• إدار5 املرافق؛

العلليات  جليع  أعم،  وبشكل 
الصياعية أو التجارية أو امليقولة أو 
بشكل  املتعلقة  املالية  أو  العقارية 
مباشر أو غير مباشر باألشياء املحدد5 
أعاله أو التي قد تعزز تطور الشركة.

التسيير :  تم تعيين السيد رضوان 
بالرا�ضي   كلسير.

رأس املال : حدد في مبلغ  00.000) 
درهم مقسم إلى 000) حصة من فئة 
00) درهم للحصة الواحد5 ومقسم 

كالتالي : 
 511  : بالرا�ضي  رضوان  السيد 

حصة.
 511  : بلقشور  محلد  السيد 

حصة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
  15/12/2122 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 68 851.
403 P

 PIECES AUTOS OMAR
MOKHTAR

 S.A.R.L d’associé unique
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�ضى 
نوري،  بشعيب   ،18/11/2121
مواليد  من  الجنسية،  مغربي 
الجديد5،  فرج  بأوالد   1/1/1947
 51 مقيم في أولفا مجلوعة ك زنقة 
الوطيية  للبطاقة  حامل   .5-7 رقم 
القانون  إيداع  تم   B217854 رقم 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدود5  و ذات املليزات التالية :

 PIECES AUTOS  : التسلية 

 OMAR MOKHTAR S.A.R.L

.d’associé unique

في  الغرض من الشركة   : الهدف 

جليع البلدان هو القيام  بلا يلي :

وبيع قطع الغيار  علليات الشراء 

لللركبات الثقيلة والخفيفة.

مع  الصغير5  البخارية  الدراجة 

جرار زراعى. جت   . أو بدون ترجيص 

سكي. كواد. اطارات. عجالت.

أنواع  جليع  وتسويق  استيراد 

واملستعللة  الجديد5  املواد 

أنواعها.  بجليع  واإلكسسوارات 

توزيع وتسويق جليع املواد واملعدات 

املتعلقة  الغيار  وقطع  وامليتجات 

بالنشاط بالجللة والتجزئة.

االجتراع  براءات  تلثيل 

التجارية  والعالمات  والتراجيص 

األجيبية أو املحلية لتسويقها سواء في 

املغرب أو في الخارج.

البيضاء  الدار   : االجتلاعي  املقر 

أولفا مجلوعة ك زنقة 51 رقم 5-7.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

تأسيسها النهائي.

الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 

االجتلاعي محدد  في  00.000).درهم 

اجتلاعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

00).درهم للواحد5 مكتتبة  من فئة  

ومحرر5 بالكامل.

السية االجتلاعية : تبتدئ السية 

االجتلاعية من فاتح يياير وتنتهي في 

1  ديسلبر.

التسيير : تم تعيين السيد بشعيب 

نوري مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء  تحت رقم811651.
ملخص قصد النشر

404 P

 GLOBAL TOUR FORMULE 1
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إيداع  تم   ،26/19/2122
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 
وذات  واحد   بشريك  املحدود5 

املليزات التالية :
 Global Tour Formule : التسلية

الهدف : األنشطة السياحية.
 Rue Soumaya : املقر االجتلاعي 
 Résidence Shehrazade  ,
 5ème étage, n° 22 Palmiers -

.Casablanca
من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

تأسيسها النهائي.
الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 
االجتلاعي محدد في  00.000) درهم 
من  اجتلاعية  حصة   (000 مقسم 
مكتتبة  للواحد5،  درهم   (00 فئة 
لفائد5 وموزعة  بالكامل  ومحرر5 

.CHUNG-YOUNG OH
 املجلوع : حصة 000).

السية االجتلاعية : تبتدئ السية 
االجتلاعية من فاتح يياير وتنتهي في 

1  ديسلبر.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 

.CHUNG-YOUNG OH
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
بتاريخ 24/11/2122  بالدار البيضاء 

تحت رقم 559561.
ملخص قصد النشر

405 P

 MOROCCAN BOIMEDICAL
ENGINEERING SOLUTIONS

تــــأ سـيـس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
الدار البيضاء بتاريخ 2212/12/12، 
لشركة  األسا�ضي  القانون  وضع  تم 
باملليزات  ذات املسؤولية املحدود5  

التالية : 
 MOROCCAN  : التسلية 
 BOIMEDICAL ENGINEERING

.SOLUTIONS
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 : االجتلاعي  الهدف 

 IMPORTATIONS ET

 EXPORTATIONS DES PRODUITS

.MEDICAUX
 (7( زنقة   8  : االجتلاعي  املقر 

طابق م ج جليلة 5   الدار البيضاء. 

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

التأسيس.

في  محدد  الرأسلال   : الرأسلال 

  451 إلى  مقسلة  درهم    (00.000

للحصة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

الواحد5 محرر5 ومسيد5 إلى  الشريك 

و451  اسامة.  جامي  السيد  األول 

للحصة  درهم   (00 فئة  من  حصة 

الواحد5 محرر5 ومسيد5 إلى الشريك 

الثاني السيد : محلد زكي. و51 حصة 

00) درهم للحصة الواحد5  من فئة 

محرر5 ومسيد5 إلى الشريك الثالث 

حصة  و51  لعيالي.  اناس   : السيد 

00) درهم للحصة الواحد5  من فئة 

محرر5 و مسيد5 إلى الشريك الرابع 

السيد : يلعي سليلان.

: 5 % لالحتياط القانوني  األرباح   

سواء  الشركاء  تقدير  والباقي حسب 

يوزع أو ييقل.

التسيير : تم تعيين السيد كلسير 

جامي  محدود5  غير  ملد5  للشركة 

اسامة. 

بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 

تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 
رقم  9 5667  بتاريخ 2122/12/28.

بيان مختصر

406 P

 ENTREPRISE DE
 TRAVAUX DE BATIMENTS

 BOUZOUBAA (ET2B)
إعالن بخصوص تأسيس شركة

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،1 /19/2121 بتاريخ   البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 ENTREPRISE DE  : التسلية 

 TRAVAUX DE BATIMENTS

.BOUZOUBAA (ET2B)

زنقة أحلد   1  : املقر اإلجتلاعي 

املجاطي إقامة ليزاب الطابق ) الرقم 

8 الدارالبيضاء.

 IMMEUBLES : الهدف اإلجتلاعي

.PROMOTEUR IMMOBILIER

الشكل القانوني : ش.م.م.

الرأسلال : 00.000) درهم.

التسيير : محلد بوزوبع.
املركز الجهوي   : اإليداع القانوني 

لإلستثلار بالبيضاء.

السية اإلجتلاعية : من 11/11 إلى 

. 1/12

املد5 : 99 سية.

السجل التجاري :  51625.

407 P

FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL SARL AU

DIYAR IMTYAZE
SARL

تجزئة سلوى رقم 8 املحل رقم 8 

تيط مليل الدار البيضاء

تأسيس شركة محدود5 املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
28 نوفلبر 2122، تم اعداد القانون 

األسا�ضي لشركة محدود5 املسؤولية 

بامليزات التالية :

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

ديار  تسليتها  بلختصر  االقتضاء 

امتياز.

االنعاش  بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري....

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

سلوى رقم 8 املحل رقم 8 تيط مليل 

الدار البيضاء.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 الشركة  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

حصة   511 جبلي  محلد  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 511 جبلي  الجليل  عبد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

املجلوع : 000) حصة.

طرف  من  يكون  الشركة  تسيير 

السيد محلد جبلي الحامل لبطاقة 

التعريف الوطيية BK76742، السيد 

لبطاقة  الحامل  جبلي  الجليل  عبد 

.BK257592 التعريف الوطيية

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثلار  الجهوي 

5) ديسلبر 2122، تحت رقم  بتاريخ 

.56561 

408 P

FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL SARL AU

MCO IMMOBILIER
SARL AU

تجزئة سلوى رقم 8 املحل رقم 8 

تيط مليل الدار البيضاء

تأسيس رشكة محدودة  املسؤولية
ذات الرشيك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

1  نوفلبر 2122، تم اعداد القانون 

األسا�ضي لشركة محدود5 املسؤولية  

بامليزات  الوحيد  الشريك  ذات 

التالية :

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

مكو  تسليتها  بلختصر  االقتضاء 

اموبيليي.

االنعاش  بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري....

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

سلوى رقم 8 املحل رقم 8 تيط مليل 

الدار البيضاء.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 الشركة  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

 (000 الصياد  الزيتوني  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

املجلوع : 000) حصة.

من  يكون  الشركة  تسيير 

الصياد  الزيتوني  السيد  طرف 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJ29 91 

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثلار  الجهوي 

5) ديسلبر 2122، تحت رقم  بتاريخ 

.565611

409 P

FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL SARL AU

 DIYAR LAAMAMRA

LILISKANE
SARL

تجزئة سلوى رقم 8 املحل رقم 8 

تيط مليل الدار البيضاء

تأسيس شركة محدود5 املسؤولية
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم اعداد القانون  9 ديسلبر 2122، 

األسا�ضي لشركة محدود5 املسؤولية 

بامليزات التالية :

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

ديار  تسليتها  بلختصر  االقتضاء 

لعلامر5 لالسكان.

االنعاش  بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري....

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

سلوى رقم 8 املحل رقم 8  تيط مليل 

الدار البيضاء.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 الشركة  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

511 حصة  السيد علر العثلاني 

بقيلة 00) درهم للحصة.

حصة   511 جبلي  علر  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة.

املجلوع : 000) حصة.

طرف  من  يكون  الشركة  تسيير 

السيد علر العثلاني الحامل لبطاقة 

  BK281821 الوطيية  التعريف 

لبطاقة  الحامل  جبلي  علر  والسيد 

.BW14588 التعريف الوطيية

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثلار  الجهوي 
رقم   ،2122 ديسلبر   26 بتاريخ 

السجل التجاري 566577.

410 P
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ILIDAL
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إيداع  تم   ،15/11/2122
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدود5  وذات املليزات التالية :
.ILIDAL SARLAU : التسلية 

يقوم  الذي  التاجر   : الهدف 
بعلليات االستيراد والتصدير ؛

تصنيع جليع املصيوعات الجلدية 
وحقائب اليد وأدوات السفر ؛

  … املالبس الجلدية وشبه جلدية 
الخ.

البستان  اقامة   : املقر االجتلاعي 
الدار  البرنو�ضي   ( متجر   ( 2علار5 

البيضاء.
من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

تأسيسها النهائي.
الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 
االجتلاعي محدد  في  00.000) درهم 
اجتلاعية  حصة   (000 إلى  مقسم 
من فئة  00) درهم للواحد5، مكتتبة 

ومحرر5 بالكامل وموزعة لفائد5 :
السيد عبد الواحد فضلي : 000) 

حصة اجتلاعية. 
السية االجتلاعية : تبتدئ السية 
االجتلاعية من فاتح يياير وتنتهي في 

1  ديسلبر.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 

عبد الواحد فضلي مسيرا للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء بتاريخ  15/11/2122 

تحت رقم 92 856.

411 P

 GYSO BLANCO

MARRUECOS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

مبرم  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

فبراير    22 بتاريخ  بالدار البيضاء 

األساسية  القوانين  تيهئ  تم   ،2122

املحدود5  املسؤولية  ذات  لشركة 

مليزاتها التالية :

 GYSO BLANCO  : التسلية 
.MARRUECOS

الشركة لجليع أنشطة   : الهدف 
وإنتاج  الجبس  مقالع  استغالل 

مسحوق الجبس.
لالستخدام الصياعي والزراعي.

والرمال  األحجار  استخراج 
والطين وكافة املواد.

جليع  وتشغيل  وتأجير  حياز5 
األرا�ضي من أي نوع املستخدمة لهذا 

النشاط.
بجليع  القيام  عام،  وبشكل 
العقارية  أو  لها  املالية  املعامالت 

واإلبداع.
أو املشاركة في أي مشاريع تجارية 

أو صياعية لها صلة مباشر5.
لغرض  مباشر  غير  بشكل  أو 
الشركة املذكور أعاله أو ألي أغراض 

مشابهة من شأنها تيلية الشركة.
البيضاء  بالدار   : االجتلاعي  املقر 
الثاني  الطابق  بالل  عزيز  زنقة   67

الرقم   املعاريف.
  املـــد5 : 99 سية ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائي للشركة.
درهم    11.111   : املال  رأس 
مقسم على 111.  حصة بلبلغ 00) 
درهم للواحد توزع للشركاء التاليين :
بن   عالل  للسيد  حصة   2.251
هللا  عبد  محلد  بن  الدين  شلس 

الفا�ضي.
حصة للسيد مجدي ادوان   751

غراب.
املد5 : 99 سية ابتداء من تأسيس 

الشركة. 
شلس  عالل  السيد   : التسيير 
الجنسية،  سعودي  الفا�ضي،  الدين 
حامل   ،18.12.1961 بتاريخ  مزداد 
قاطن   ،Y221116 لجواز السفر رقم 
اندلوسيا  نويفا  اوسلو  س  باسبانيا 
غير  ملد5  وذلك  ماالكا  ماربيال   88

محدود5.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  املحكلة  ضبط 
تحت  يياير  212   2 بتاريخ  البيضاء 

رقم  85267.

التجاري  السجل  في  والتقييد 

بالدار البيضاء تحت رقم 567121.

412 P

FIDELFI
SARL AU

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إيداع  تم   ،2 /11/2122

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدود5  و ذات املليزات التالية :

.FIDELFI SARL AU : التسلية

في  الشركة  هدف   : الهدف 

جدمات   : الدول  جليع  وفي  املغرب 

نظام  وإدار5  املعلومات  وتكيولوجيا 

NV1 ومركز مراقبة والتيبيه.

• اإلشراف على أنظلة الكلبيوتر 

للشركة والشركات التابعة.

مكاتب  أعلال  بجليع  القيام   •

الكلبيوتر والتصليم.

• إنشاء وتركيب وإصالح وتشغيل 

وصيانة برامج ومعدات الكلبيوتر.

• درأسة نظم املعلومات والتيظيم.

والوساطة  والعلولة  اإلرسالية   •

وتطوير وتيفيذ جليع األعلال املتعلقة 

بلجال تكيولوجيا املعلومات.

االجتراع  براءات  جليع  درأسة   •

والعلليات  التجارية  والعالمات 

الخاصة  واالمتيازات  والتراجيص 

للشركة  الحصري  بالحساب 

وحفظها  وتلثيلها  عليها  والحصول 

واستغاللها.

أو  مصالح  على  االستحواذ   •

مشاركات في جليع الشركات القائلة 
يكون  والتي  إنشاؤها  سيتم  التي  أو 

سواء   ، ا 
ً
موضوعها مشابًها أو مرتبط

بأي وسيلة  بلفردها أو في جلعيات، 

وبأي شكل ،

املعامالت  جليع  أعم،  وبشكل 

أو  الصياعية  أو  التجارية  أو  املدنية 

املالية أو امليقولة أو العقارية التي قد 

غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

تحقيقها  تعزز  أو  باألهداف  مباشر 

أو تطويرها.

شارع   59  : االجتلاعي  املقر 

الطابق  الزهور  إقامة  الزرقطوني 

الثامن رقم 24  الدار البيضاء.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

تأسيسها النهائي.

الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 

االجتلاعي محدد  في 00.000) درهم 

اجتلاعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

من فئة  00) درهم للواحد5، مكتتبة 

ومحرر5 بالكامل وموزعة لفائد5 :

 société FIDUCIAL

حصة   (000  TECHNOLOGIES

اجتلاعية.

املجلوع : 000) حصة اجتلاعية.

السيد جان  تعيين  تم   : التسيير 

 Jean-Claude كاركيليات  كلود 

CARQUILLAT مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء بتاريخ  19/12/2122، 

تحت رقم 849574.
ملخص قصد النشر

413 P

OFFICE NAVIGATOR
شركة ذات مسؤولية محدود5  

بشريك واحد

رأسلالها : 00.000) درهم

زنقة سومية أقامة شهر زاد  ، 

الطابق 5 رقم 22 الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 566517

تأسيس شركة
 15 يوم  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   ،2122 ديسلبر 

بشريك  محدود5  مسؤولية  ذات 

واحد مليزاتها كالتالي :

 OFFICE  : التسلية 

.NAVIGATOR

ذات مسؤولية  شركة   : الصفة   

محدود5 بشريك واحد.

إقامة  سومية  زنقة   : العيوان 

شهر زاد  ، الطابق 5، رقم 22، الدار 

البيضاء.
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حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 
حصة   (000 في  الشركة  رأسلال 

موزعة على الكشل التالي :
السيد رشيد حلدي 000) حصة.
املد5 : املحدد5 للشركة : 99 سية.
الهدف االجتلاعي : هدف الشركة 

هو :
تيظيف.

تحصيل الديون.
التجار5.

الوساطة.
املعامالت  جليع  أعم  وبشكل 
والصياعية  والتجارية  املالية 
مرتبطة  تكون  قد  التي  والعقارية 
بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة.
العلليات  جليع  أعم،  وبشكل 
املتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر 
إليها  بالعلليات املشار  كليا أو جزئيا 
أو  تعزيز  أو  لتسهيل  وذلك  أعاله، 
أي  وكذلك  الشركة،  نشاط  تطوير 
مشاركة مباشر5 أو غير مباشر5 بأي 
في املنشآت ذات  شكل من األشكال، 

األغراض امللاثلة أو ذات الصلة.
التعيين : يتم تعيين املذكور5 أدناه 

كلسير ملد5 غير محدود5 :
السيد رشيد حلدي.

وقد تم تسجيل الشركة باملحكلة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   26

.118516 6
414 P

FADI LOGISTICS
SARL

رأسلالها : 00.000) درهم
مقرها االجتلاعي : 56 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث، الشقة 
رقم 6، الدار البيضاء

السجل التجاري :   5671
التأسيس

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 ،2122 ديسلبر   12 بتاريخ  البيضاء 
تم تأسيس شركة محدود5 املسؤولية 
الخصائص  ذات  واحد  بشريك 

التالية :

 FADI LOGISTICS  : التسلية 
.SARL

للبضائع  البري  اليقل   : الغرض 
وجدمات اليقل.

املد5 : 99 سية.
السية االجتلاعية : من فاتح يياير 

إلى 1  ديسلبر من كل سية.
شارع   56  : االجتلاعي  املقر 
 ،6 رقم  الثالث  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء.
رأسلال  تحديد  تم   : املال  رأس 
درهم مقسلة   (00.000 الشركة في 
بقيلة  اجتلاعية  حصة   (000 ل 
00) درهم للحصة، مكتتبة ومحرر5 

بالكامل لفائد5.
و  ت  ب  فاضل  محلد  السيد 

B98621 911، حصة اجتلاعية.
و  ت  ب  فاضل  سعيد  السيد 

BJ181275، 111 حصة اجتلاعية.
التسيير : تم تعيين السيد  محلد 
فاضل  سعيد   والسيد  فاضل 

كلسيرين للشركة .
تصبح  كلا  محدد5،  غير  ملد5 
الشركة ملزمة بتوقيع السيد محلد 

فاضل أو السيد سعيد فاضل.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري لللحكلة التجارية 

بالدار البيضاء بتاريخ 2 يياير  212.
تحت رقم 852692.

415 P

STST CONSULT
S.A.R.L.A.U 

   تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إيداع  تم   ،14/11/2122
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�ضي 

املحدود5  وذات املليزات التالية :
  STST CONSULT  : التسلية 

.s.a.r.l.a.u
الشركة  من  الغرض   : الهدف 

سواء في املغرب أو في الخارج :
وجليع  املواد  جليع  شراء   
املستلزمات املتيوعة وكافة الخدمات 
متيوعة،  ملفات  تجهيز  (درأسات، 
استشارات فيية وصياعية متعدد5).

(التشغيل  توفير كافة املستلزمات 

املي لللكاتب ، تكيولوجيا املعلومات، 

الصياعة ، البياء ، إلخ.).

يحتاج إلى درأسات وإعداد قوائم 

باملستلزمات واملواد لتلبية احتياجات 

العلالء.

لجليع  الباطن  من  التعاقد 

الفيية  األعلال  وجليع  الدرأسات 

، هيدسة  إنشاءات  (هيدسة مدنية، 

ميكانيكية،  هيدسة  كهربائية، 

أملييوم،  معدنية،  هياكل  سباكة، 

فسيفساء،  رجام،  بالط،  جشب، 

إلخ.)

املعلومات  تكيولوجيا  تطوير 

والحلول التقيية.

تدريب واستشارات متيوعة.

تطوير تكيولوجيا املعلومات.

أشخاص  مع  عقد  أي  إبرام 

مرتبطين  اعتباريين  أو  طبيعيين 

مباشر5 باألشياء املذكور5 أعاله وعلى 

الدرأسة واملشاركة  وجه الخصوص 

في  العطاءات  لتقديم  دعو5  أي  في 

السوق العام املغربي أو الدولي.

(شقق،  لألصول  كاملة  إدار5 

مباني، مكاتب، مخازن، أرا�ضي، إلخ.)

شارع   56  : االجتلاعي  املقر 

 6 رقم  الطابق    الزرقطوني، 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

تأسيسها النهائي.

الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 

االجتلاعي محدد  في 211.111 درهم 

اجتلاعية  حصة   2111 إلى  مقسم 

00)درهم للواحد5، مكتتبة  من فئة 

ومحرر5 بالكامل وموزعة لفائد5 :

2111 حصة  السيد احلد افقير 

اجتلاعية.

السية االجتلاعية : تبتدئ السية 

االجتلاعية من فاتح يياير وتنتهي في 

1  ديسلبر.

تم تعيين السيد احلد   : التسيير 

افقير CNI : C 8822 مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء بتاريخ  29/11/2122 

تحت رقم 858095.
ملخص قصد النشر

416 P

GEMAROC
شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
رسلالها 00.000) درهم

الكائن مقرها : 0)، شارع الحرية، 

الطابق الثالث

الشقة 15الدار البيضاء

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

تم وضع اليظام   ،2122 12 ديسلبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدود5 بشريك وحيد تكلن مليزاتها 

فيلا يلي :

 GEMAROC S.A.R.L.  : التسليـة 

.d’Associé Unique

الشركة  غرض  يتلثل   : الغرض 

أو لحساب  الخاص،  لحسابها  سواء 

األغيار، في املغرب أو في أي بلد آجر، 

في : 

الورش  وسيارات  امليات  كراء 

بسائق أو بدونه ؛

والشراء  والتصدير  االستيراد 

أنواع  لكل  والتسويق  والبيع 

التجهيزات وامالت وامليات وسيارات 

يقع  أن  يلكن  أو التي  الورش 

استعلالها في إطار إنجاز ورش صياعي 

أو بيائي ؛

واالصطيان  والصيانة  اإلصالح 

لكل أنواع التجهيزات وامالت وامليات 

أو  الصياعية  األوراش  وسيارات 

البيائية ؛

لحسابها  وامليات  لآلالت  اليقل 

الخاص أو لحساب األغيار ؛

وعلوما أكثر، جليع العلليات من 

التجارية أو املالية  أي طبيعة كانت، 

يلكنها  التي  العقارية   أو  امليقولة  أو 

نشاط  تيمي  أو  تشجع  أو  تسهل  أن 

الشركة.
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شارع   ،(0  : الشركـة   مقـر 
 15 الشقة  الطابق الثالث،  الحرية، 

الدار البيضاء. 
99 سيـة. املــد5 : 

رسلال  يبلغ  رسلال الشركة :  
الشركة مائة ألف (00.000)) درهم، 
حصة   ((.000) ألف  إلى  املقسم 
شركة ذات مائة (00)) درهم للحصة 
الواحد5، املكتتبة بكاملها واملدفوعة 
للشريك  واملليوحة  كليا  القيلة 

الوحيد تياسبا مع تقدماته، أي :
أرتورو  »دييكو  السيد  
 Diego Arturo) بافون«  هيرنانديز 
 HERNANDEZ PAVON) 1.111
حصة  ألف  املجلوع  في  أي  حصة 

000.) حصة.
املدبريـة    : يتولى تدبير الشركة : 

أرتورو  »دييكو  السيد 
 Diego Arturo) بافون«  هيرنانديز 
من   (HERNANDEZ PAVON
في  املزداد  إسبانية،  جنسية 
12/14/1971، الساكن »كاسيريس« 
الحامل لجواز السفر رقم  (إسبانيا)، 

. PAE651491
من فاتح   : السية املالية للشركة 

يياير إلى 1  ديسلبر.
اقتطاع  بعد  الربــح        : 
القانوني،  االحتياطي  لتكوين   5%
الشريك  سيوزع الفائض بقرار من  

الوحيد.
القيـام  تم   : القانوني  اإليداع 
باإليـداع القانـوني باملحكلـة التجاريـة 
ديسلبر   22 بتاريخ  البيضـاء  للدار 

2122 تحت رقم 11851112. 
417 P

 SOCIETE  IMMOBILIERE  
JAAFAR ZAINA MOUNA

  SARL
شركة ذات مسؤولية محدود5

RC :  7  627
تفويت حصص

في    مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى   
محضرا  تحرير  تم   ،26/12/2122
لجلع العام االستثيائي للشركة حيث 

تلت املصادقة وتغيير ما يلي :

حصة   454.111 تفويت 

الشركة  شركاء  حوز5  في  اجتلاعية 

  SOCIETE  IMMOBILIERE JAAFAR

لصالح      ZAINA MOUNA SARL

 AYMAN HOUSE     5الشركة املسلا

INVEST SARL   على الشكل التالي :

السيد نورا لدين لعلج : 211881  

 AYMAN الشركة    حصة لصالح  

.HOUSE INVEST SARL

  (8(600  : لعلج  سعاد  السيد5 

 AYMAN الشركة    حصة لصالح  

.HOUSE INVEST SARL

 : لعلج  أمحلد  سيدي  السيد 

الشركة    لصالح   حصة       1281

.AYMAN HOUSE INVEST SARL

     1241  : لعلج   كريلة  السيد5 

 AYMAN الشركة    حصة لصالح  

.HOUSE INVEST SARL
 45.411.111  : الشركة  رأسلال 

درهم  موزعا كاألتي :

 AYMAN HOUSE INVEST

SARL 45.411.111 درهم موزع على 

454.111  حصة.

الرياحي   محلد  السيد   : التسيير 

مسير الشركة ملد5 غير محدود5. 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ   البيضاء     بالدار  التجارية 

1/12/2122  تحت رقم 597 597.

418 P

شركة التدقيق والخبر5 ش. م. م 

ش. م. م

»OCEAN LINE«
تغيير مقر الشركة

تغيير واعتلاد قانون أسا�ضي 

جديد للشركة

الوحيد5  الشريكة  قررت 

شركة ذات   ،OCEAN LINE لشركة 

الشريك  وذات  محدود5  مسؤولية 
الوحيد، رأسلالها 2.111.111 درهم 

شارع   219 ب  االجتلاعي  ومقرها 
8 رقم 21 الدار  الجيش امللكي طابق 

 2122 ديسلبر   8 بتاريخ   البيضاء، 

ما يلي :

 ،219 من   : الشركة  مقر  تغيير 

شارع الجيش امللكي طابق 8، رقم 21 

الدار البيضاء.

إلى : 14 ، شارع محلد الخامس، 

فيليبس بيزنس سانتر، الطابق الثاني، 

مكتب رقم 211 الدار البيضاء.

أسا�ضي  قانون  واعتلاد  تغيير 

للشكل  ومالئم  للشركة  جديد 

مسؤولية  ذات  للشركة  القانوني 

محدود5 وذات الشريك الوحيد. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2122/12/26 بتاريخ  الدار البيضاء 

تحت رقم 851754 .
ملخص قصد النشر

شركة التدقيق والخبر5

419 P

SANI-SALMANE
SARL AU

تفويت حصص
تحيين القانون األسا�ضي

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

ديسلبر  فاتح  بتاريخ  العادي  الغير 

شركة  لشركة ساني سللان،   2122

الشريك  ذات  املسؤولية  محدود5 

درهم   (00.000 رأسلالها  الوحيد، 

مقسم إلى 000) حصة من فئة 00) 

زنقة   (0 ب  مقرها  والكائن  درهم، 

الدار   ،5 شقة  الطابق  ،  الحرية 
البيضاء واملسجلة بالسجل التجاري 

(الدار البيضاء)   4882 5 تحت رقم 

تم تقرير ما يلي :

 (000 تفويت  على  املصادقة 

حصة من طرف السيد املعروفي عبد 

العالي لفائد5 الساد5 املعروفي عالل 

واملعروفي محلد.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ    851711 تحت رقم  البيضاء 

6) ديسلبر 2122.

420 P

AMALIMMO
 S.A.R.L 

شركة ذات مسؤولية محدود5 
رأسلالها 00.000) درهم 

مقرها االجتلاعي  : 8) شارع عالل 
الفا�ضي علار5 االندلس الطابق 

الثالث  شفشاون
بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 
الجلع  عقد  تم   ،2122 7 نوفلبر 

العام االستثيائي تقرر ما يلي : 
العيادات  تسيير  نشاط  حذف 

الجراحية.
  : التالية  األنشطة  وإضافة 
املنشآت  مؤجر   - املختلفة  األشغال 
الصياعية والتجارية واملهيية (عياد5)
للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 
إلى العيوان التالي : شارع طاطا تجزئة 
الطابق   (76 القطعة  رقم  العيون 

األر�ضي شفشاون. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 27/12/2122 بتاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 152/2122.
421 P

BAB CHAOUEN
S.A.R.L 

تعديل القانون األسا�ضي للشركة
شركة ذات مسؤولية محدود5 

رأسلالها : 50.000 درهم 
مقرها االجتلاعي : دهار بن عياد 

شفشاون
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 
ديسلبر 2122، تم عقد الجلع العام 

االستثيائي تقرر ما يلي :
اجتلاعية  حصة  بيع   1 
بكور عبد الحي إلى  للشريك السيد  

السيد اعزى محلد.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدود5 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك وحيد.
من   7 و   6 البيود  من  كل  تغيير 

القانون األسا�ضي.   
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 21/12/2122 بتاريخ   بشفشاون 

تحت رقم 149/2122.

422 P

 Compta vision

29 زنقة ليل إقامة ربيعة 

الصخور السوداء الدار البيضاء

DELIZ ART
SARL

 DELIZ  « شركة  من  كل  قامت 

ART Sarl« الكائية في 0) شارع وهران 
 (0.000 مالها  رأس  الدار البيضاء، 

التعريفة   : تحت  املسجلة  درهم 

تعريفة الشركة   111 785 الجبائية 

 111112486111112 املوحد  

 8 41418 االجتلاعي  الضلان 

    5591174 املهيية  الضريبة 

والسجل التجاري 47 214.

 LARAKI INVEST« وشركة 

موالي   56 في  الكائية   »SARL

الدار   (5 الشقة  الطابق    يوسف 
00.000) درهم  البيضاء، رأس مالها 

الجبائية  التعريفة  تحت  املسجلة 

تعريفة الشركة املوحد    485485 2

الضلان   112727811111145

الضريبة   2412218 االجتلاعي 

والسجل      54128 8 املهيية 

التجاري 487815.

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بتحرير 

بتاريخ   مسجل   ،2121 سبتلبر    1

مصلحة  في   2121 أكتوبر   25

تحت  البيضاء،  بالدار  الضرائب 

 OR47881/2122،التالية املراجع 

نسخة   -  RE2121116 4571 61

أرشيف 9 624.

بلوجب هذا العقد قامت شركة 

عقد  بإبرام   »DELIZ ART Sarl«

الكائن  التجاري  لألصل  حر  تسيير 

وهران  شارع   (0 البيضاء  بالدار 

املتلثل في  مطعم مستغل تحت رقم 

سجل تجاري 47 214 لفائد5 شركة 

. » LARAKI INVEST SARL«

وحددت مد5 العقد  في   سيوات 

انطالقا من فاتح أكتوبر 2121.

عقد  أول  أن  إلى  اإلشار5  تجدر 

املذكور  التجاري  لألصل  حر  تسيير 

بدأت ميذ سية  211.

يلثل  أعاله  املذكور  العقد  وأن 

أجر عقد كراء تم إبرامه والجاري به 

العلل إلى اليوم.
للنشر و اإليداع

Compta vision sarl

423 P

CONOUVEL

SARL

 كونوفيل ش م م

رأسلالها : 511.111 درهم

املقر االجتلاعي : شقة  2  اقامة 

طريق تدارت  اقامة 2   

21 باشكو كونكادور  الدار لبيضاء

السجل التجاري عدد615. 1   

تغير املقر االجتلاعي للشركة 

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

في  املؤرخ  للشركة  االستثيائي 

بلقرها  وامليعقد   2 /19/2122

املقر  تغير   : يلي  ما  تقرر  االجتلاعي 

االجتلاعي للشركة من )  زاوية شارع 

يعقوب امليصور   زنقة اسحاق ابن 

الدار البيضاء    ( حيين الشقة رقم 

تدارت   طريق  اقامة    2 شقة   إلى 

باشكو كونكادور    21 شقة    2 اقامة 

الدار البيضاء.

تعيين مسير ثاني.

لللحضرين  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  بالـلحكلة 

تحت   24/11/2122 بتاريخ 

رقم 842898.
مقتطف و بيان

424 P

FASEG
 SARL

فازيك ش م م

رأسلالها : 6.000.000 درهم 

املقر االجتلاعي :  زنقة احلد توقي 

اقامة اوروق شقة 9 الدارالبيضاء   

السجل التجاري عدد454.949 

إضافة نشاط للشركة 

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

في  املؤرخ  للشركة  االستثيائي 

بلقرها  وامليعقد   9/8/2221

االجتلاعي تقرر ما يلي : 

إضافة نشاط للشركة.

إضافة نشاط جديد للشركة نقل 

البضائع لألغيار.

لللحضرين  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  بالـلحكلة 

تحت   11/19/2122 بتاريخ 

رقم  628 8.
مقتطف و بيان

425 P

NG DATA
ن ج ضاطا

شركـة محدود5 املسؤولية

رأسلالها 00.000) درهم

مركز ملتقى شارع عبد املومن 

وشارع أنوال الطابق 2 مكتب212 

الدار البيضاء

تفويت حصص اجتلاعية

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

السيد5  فوتت   ،2122 15 نوفلبر 

 (500) مائة  أربعة  ابتسام  الجياوي 

التي  درهم   (00 فئة  من  حصة 

سعيد5  محلد  بن  للسيد5  تلتلكها 

التي قبلتها.

القانون  من   6 الفصل  تعديل 

األسا�ضي للشركة.

األسا�ضي  القانون  تحديث 

للشركة:

تحديت القانون األسا�ضي للشركة

.LA MISE A JOUR DES STATUTS

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكلة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

26/12/2122 تحت رقم 851752.
من أجل التخليص واإلشهار

426 P

MSNA SERVICES
SARL

.RC 491755

برأسلال 111.111,11درهم

املقر الرئي�ضي: إقامة  بريلا أوفيس 

رقم 115 شقة 6) الطابق  ، 

شارع مصطفى معاني و )) يياير 

الدار البيضاء

بلوجب شروط عقد جاص بتاريخ 

29 نوفلبر 2122 ، قرر شركاء شركة 

MSna Services، ش.م.ر برأس مال 

قدره مائة ألف (111.111,11) درهم:

• تعديل غرض الشركة ؛

• استخدام عالمة تجارية ؛

• تعديل اليظام األسا�ضي ؛

• تحديث اليظام األسا�ضي ؛

• صالحيات اإلجراءات الشكلية.

التجارية  املحكلة  في  اإليداع  تم 

بالدار البيضاء في 22 ديسلبر 2122 

تحت رقم 42815.

البيضاء     الدار  التجاري  السجل 

.491755

427 P

SPS EXPORT
SARL-AU

برأسلال 111.111,11 درهم

املقر الرئي�ضي : زنقة سوميا، إقامة 

 شهرزاد   الطابق الخامس

 رقم 22 - اليخيل الدار البيضاء

بلوجب شروط عقد جاص بتاريخ 

املساهم  قرر   ،2122 نوفلبر   ((

 SPS EXPORT شركة  في  الوحيد 

SARL-AU برأس مال قدره مائة ألف 

)00.000)) درهم :
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بلقدار  املال  رأس  زياد5   •
من  ليصبح  درهم   (00.000
00.000) درهم إلى 211.111 درهم. 
من  نقدية  بلساهلة  الزياد5  تلت 

الشريك الجديد ،
• املوافقة على شريك جديد ،

• تعيين مدير مساعد ،
• صالحيات املديرين املشاركين ،

• توقيع الشركة ،
من  القوانين  وتحديث  إصالح   •
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك واحد ،
•  صالحيات اإلجراءات الشكلية.

تم اإليداع في املحكلة التجارية في 
الدار البيضاء  في 21 ديسلبر 2122 ، 
تحت الرقم 42497. السجل التجاري 

الدار البيضاء  45677.
428 P

شركة  صفوة كران
ش.ذ.م.م. ذي شريك وحيد

 شركة ذات مسؤولية محدود5
 ذي شريك وحيد
في تسوية قضائية

رأسلال الشركة :  15.111.111 
درهم

املقر االجتلاعي : امليطقة الصياعية 
سيدي بوعثلان، رقم  2 مكرر 

وتجزئة رقم 9) بن جرير
السجل التجاري بن جرير رقم 957

رفع رأسلال الشركة
غير  العامة  الجلعية  بلقت�ضى 
أكتوبر   21 بتاريخ  امليعقد5  العادية 

2122، قرر الشريك الوحيد ما يلي :
الزياد5 في رأسلال الشركة بلبلغ 
من  ليتحول  درهم   2.111.111
15.111.111 درهم إلى 7.000.000) 

درهم.
التوزيع الجديد بعد الزياد5 هو :

الطالبي             حبيبة  السيد5 
اجتلاعية                     حصة   (70.000

7.000.000) درهم.
حصة    (70.000 املجلوع 

اجتلاعية 7.000.000) درهم.

تعديل اليظام األسا�ضي للشركة ؛

املحين  األسا�ضي  اليظام  تبني 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

بتاريخ 14/12/2122 تحت رقم )56 

السجل التجاري بن جرير رقم 957.

429 P

شركة  ميرانفست

ش.ذ.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدود5 

رأسلال الشركة :  0.000) درهم

املقر االجتلاعي : رياض الزيتون 

القديم، درب الجامع، رقم 6)، 

مراكش

السجل التجاري رقم  6824

رفع رأسلال الشركة

غير  العامة  الجلعية  بلقت�ضى 

العادية امليعقد5 بتاريخ 25 أغسطس 

2122، قرر الشركاء ما يلي :

الزياد5 في رأسلال الشركة بلبلغ 

511.111 درهم ليتحول من 0.000) 

بواسطة  درهم،   511.111 درهم إلى 

في  للشركاء  الجاري  الحساب  إدماج 

الشركة.

التوزيع الجديد بعد الزياد5 هو :

 : لالستثلار  العقارية  الشركة 

 514.911 - 5.149 حصة اجتلاعية 

درهم.

 51  : السيد فيليب سوفور فيرو 

حصة اجتلاعية - 511.111 درهم.

املجلوع : 5111 حصة اجتلاعية 

- 511.111 درهم.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت   15/12/2122 بلراكش بتاريخ 

التجاري  السجل   .142589 رقم 

رقم  6824.

430 P

شركة » م س أ ب ر«
شركة ذات مسؤولية محدود5 

 رأسلال الشركة : 00.000) درهم 
املقر االجتلاعي : 7 زنقة الحرية 

الطابق الثاني جليز 
مراكش

غير  العامة  الجلعية  بلقت�ضى 
سبتلبر  بتاريخ     امليعقد5  العادية 

2122 قرر الشركاء ما يلي :  
اجتلاعية  حصص   (0 تفويت 
يلتلكها السيد بيير بيراجون لصالح 

السيد فابيان أليك�ضي كايي ؛
تغيير اليظام األسا�ضي للشركة ؛

لحصص  الجديد  التقسيم 
الشركة :

مئة  تسع  بيراجون،  بيير   السيد 
و أربعين (950) ؛

دو  بارتيسيباسيون  شركة 
ريستورأسيون، جلسون (51) ؛

كايي،  أليك�ضي  فابيان  السيد 
عشر5 (0)) ؛

املجلوع : 000.).
تحيين اليظام األسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 
رقم  تحت   15/12/2122 بتاريخ  
رقم  التجاري  السجل   142595

.91651
431 P

شركة »براز ادفنتور«
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلال الشركة : 51.111 درهم
املقر االجتلاعي : تجزئة معط هللا، 

رقم 18 ، املكتب  ، الطابق الثاني، 
أسكجور، مراكش

السجل التجاري 119517 
تغيير التوقيع البيكي

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
امليعقد بتاريخ 15 نونبر 2122، تقرر 

ما يلي :     
بين  املشترك  التوقيع  تغيير 
امليفصل  التوقيع  إلى  الشريكين 
لواحد من هلا دون امجر وذلك بدون 

حد أق�ضى.

تغيير اليظام األسا�ضي للشركة.
تبني اليظام األسا�ضي املحين.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 
رقم  تحت   15/12/2122 بتاريخ 

.142594
السجل التجاري رقم 119517.

432 P

شركة دستيناسيون إيفازيون 
ماروك

شركة ذات مسؤولية محدود5
رأسلال الشركة :  451.111 درهم

جتلاعي :  سوبونت رقم 50 أ 
ْ
املقر اال

في امللكية املسلا5 »متجر 5، أحواز 
تاسلطانت،  مراكش

السجل التجاري ملراكش 21949 
غير  العامة  الجلعية   بلقت�ضى 
أكتوبر   25 بتاريخ  امليعقد5  العادية 

2122، تقرر ما يلي :  
حصة    .611 ل  كلي  تفويت 
اجتلاعية املللوكة من طرف السيد 
بيير إيف ماري لفائد5 السيد هشام 

باريك.
للحصص  الجديد  التقسيم 

االجتلاعية للشركة :
أربعة  باريك،  هشام  السيد 
حصة   4.511 مئة  وجلس  ألف 

اجتلاعية ؛
املجلوع 4.511 حصة اجتلاعية.
تحويل الشكل القانوني للشركة ؛

استقالة السيد بيير إيف ماري من 
مهامه كلسير؛

تعيين السيد هشام باريك كلسير 
وحيد ؛

تعديل اليظام األسا�ضي للشركة ؛
املحين  األسا�ضي  اليظام  تبني 

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 
رقم  تحت   16/12/2122 بتاريخ 

.14267 
السجل التجاري رقم 21949.

433 P
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شركة »هوسبيتاليتي تويحينة«
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

شريك وحيد
رأسلال الشركة : 0.000) درهم

املقر االجتلاعي : مكتب رقم 2 

الطابق األر�ضي رقم 18  معط هللا 

أسكجور  مراكش

السجل التجاري رقم 81755

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
قرر   ،11/19/2122 بتاريخ  امليعقد 

السيد إفان نيسان الشريك الوحيد :

تغيير املقر االجتلاعي للشركة من 

العيوان مكتب رقم 2 الطابق األر�ضي 
رقم 18  معطاهلل أسكجور، مراكش 

سيدي  كزولة،  دوار    : العيوان  إلى 

الويدان،  وقياد5  طويحيية  مبارك 

مراكش؛

تعيين السيد5 سوناميتا روبينز دا 

سيلفا، مسير5 املشتركة للشركة ؛

تغيير اليظام األسا�ضي للشركة ؛

املحين  األسا�ضي  اليظام  تبني 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

تحت   2122 ديسلبر   22 بتاريخ 
رقم 142894.

السجل التجاري رقم 81755.
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فيدما

الهاتف: 5 .122.41.46

contact@fidma.ma البريد  االلكتروني :

الدار البيضاء

شركة اكوا ايونيك
ش ذ م م

استقالة املدير 

تعين مدير جديد لشركة 

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

شركة  شركاء  قرر   ،11/12/2122

ذات مسؤولية  شركة  ايونيك،  اكوا 
800.000 درهم،  محدود5، رأسلالها 

البيضاء،  بالدار  االجتلاعي  مقرها 

معروف،  أمين سيدي  تجزئة   ،271

ما يلي :

كلدير  املساعد  مبارك  استقالة 
للشركة.

غير  ملد5  للشركة  مدير  تعين 
املساعد،  هيثم  السيد  محدود 
مغربي، مزداد بتاريخ  11/199/ 2، 
م،   ،271 البيضاء،  بالدار  الساكن 
تجزئة أمين سيدي معروف، الحامل 

.BK 77714 للبطاقة الوطيية رقم
باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

26/12/2122 تحت رقم 851845.
من أجل النسخة والبيان

فيدما
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فيدما
الهاتف: 5 .122.41.46

Fidma.info@gmail.com البريد  االلكتروني :
الدار البيضاء

شيلي واترتكنولوجي
ش م

إستلرار أنشطة الشركة 
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
شركة  شركاء  قرر   ، 1/19/2122
رأسلالها  م  واترتكيولوجي ش  شيلي 
درهم مقرها االجتلاعي   2.514.111
طريق  كلم   7.2 البيضاء،  بالدار 
البيضاء  الدار  السبع  عين  الرباط 

ما يلي :
على  الشركة  أعلال  إستلرار 
الرغم من أن صافي حقوق امللكية هي 

أقل من ربع من رأس مال الشركة.
 وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

21/12/2122 تحت رقم 8 8512.
من أجل النسخة والبيان
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OPEN INTELLIGENCY
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدود5 
رأسلالها  : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : 67 شارع الياضور 
الدار البيضاء .

- IF : 252879 - RC : 415 71 
ICE : 112189 511111 4 
تفويت حصص اجتلاعية

االستثيائي  العام  الجلع  قرر 

  11/11/2122 بتاريخ  امليعقد 

 OPEN لشركة  البيضاء   بالدار 

تقرر   ،INTELLIGENCY SARL AU

ما يلي :

 (000. تفويت  على  املوافقة 

للسيد5  مللوكة  اجتلاعية  حصة 

مزيان جدوج لفائد5 السيد  املسياني 

البشير.

جدوج   مزيان  السيد5  استقالة 

من مصبها  كلسير5 للشركة.

البشير  املسياني   السيد  تعيين 

غير  ملد5  للشركة  وحيد  كلسير 

محدد5.

مسؤول  البشير  املسياني  السيد 

عن جليع أصول ومطلوبات الشركة، 

باإلضافة إلى جليع االلتزامات.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  لللحكلة 

14/12/2122 رقم 57 851.
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BENAIDI ACHRAL
SARL

الجلع  اجتلاع  محضر  بلوجب 

يوليو   25 بتاريخ  االستثيائي  العام 

 BENAIDI قرر شركاء شركة   ،2122

مال  برأس   ACHRAL SARL

وجه  على  درهم   511.111 قدره 

الخصوص :

بلقدار  املال  رأس  زياد5 

من  ليصبح  درهم   (.000.000

511.111 درهم إلى 1511.111 درهم.

من  للشركة  الرئي�ضي  املقر  نقل 

محلد  شارع   (  : القديم  العيوان 

بوزيان إقامة نزار الطابق )شقة رقم 

6 حي م سيدي عثلان الدار البيضاء 

س-م- شطر   : الجديد  العيوان  إلى 

الشقة   2 29الطابق  -س29علار5 

حي املديية الجديد5 سيدي   (0 رقم 

عثلان  الدارالبيضاء.

تحديث اليظام األسا�ضي.

املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  الدار  في  التجارية 

15/8/2122 تحت رقم 86 4 8 وفي 

السجل الزمني للسجل التجاري تحت 
رقم 27125.
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GROVOTRAV
SARL

اجتلاع  محضر  بلوجب 

 2 بتاريخ  االستثيائي  العام  الجلع 

شركة  شركاء  قرر   ،2122 نوفلبر 

مال  برأس   GROVOTRAV SARL

211،111 درهم على وجه الخصوص:

 تحويل األسهم ؛

تحويل الشكل القانوني من شركة 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك  املحدود5  املسؤولية  ذات 

وحيد ؛

 تحديث اليظام األسا�ضي ؛

سلطة اإلجراءات الشكلية.

املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء في 5) نوفلبر 

وفي   846192 رقم  تحت   2122

السجل الزمني للسجل التجاري تحت 
رقم 7981 .
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شركة مسكني
 ش.ذ.م.م.  

      SOCIETE MASKANI  S.A.R.L  

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدود5.

الرأسلال اإلجتلاعي  : 221.111 

درهم

املقر اإلجتلاعي : علار5 الحبوس 

بلوك س رقم 5 مراكش
رقم السجل التجاري  )069)  

بلراكش 

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

بلراكش  اإلستثيائي الذي تم عقده  

صادق   ،25/11/2122 بتاريخ 

شركاء شركــة مسكني ش.ذ.م.م. على 

التعديالت التالية :
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تفويت حصص إجتلاعية.

فوت  الرازق عالل  بيعبد  السيد 

السيد  إلى  إجتلاعية  حصة   89(

بيعبد الرازق اسلاعيل.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  لللحكلة التجارية بلراكش 

تحت  وذلك   21/12/2122 بتاريخ 

رقم 142791.
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KSAR SHAMA 

 S.A.R.L

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

تلت   ،2122 ديسلبر   5 في  املؤرخ 

املصادقة على مايلي :

السيد  تفويت   : تفويت حصص 

حصة   (60 حلز5  يوسف  بنبلة 

حصة   511 أصل  من  اجتلاعية 

لفائد5 السيد5 حيا5 هاجر.

أيوب  طه  بنبلة  السيد  تفويت 

60) حصة اجتلاعية من أصل 511  

حصة لفائد5 السيد5 حيا5 هاجر.

 (00.000  : االجتلاعي  الرأسلال 

سهم من   (000 درهم مقسلة على 

فئة 00) درهم موزعة كاالتي :

 : حلز5  يوسف  بنبلة  السيد 

4.111  درهم.

  4.111  : السيد بنبلة طه أيوب 

درهم.

  2.111  : هاجر  حيا5  السيد5 

درهم.

إضافة شعار تجاري. 

التجاري  الشعار  إضافة  تلت 

.KASBAH CHAMA : التالي

ماريغا  دوار  االجتلاعي :  املقر 

جلاعة ويركان الحوز مراكش .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بلراكش بتاريخ 28 ديسلبر 

2122 تحت رقم 2 1 14.
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األستاذ حلز5 بنسعيد 

موثق

WHITE IMMO

SARL

رأسلالها : 421.111 درهم

مقرها االجتلاعي : بالرباط 58 زنقة 

سبو شقة 15 الطابق   أكدال

التعريف الجبائي : 15468  

تفويت حصص اجتلاعية

توصل  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 

موثق  بنسعيد،  حلز5  األستاذ  به 

محضر  يتضلن  بالدار البيضاء، 

االستثيائي  العام  الجلع  مداوالت 

شركة   “WHITE IMMO“ لشركة 

رأسلالها  املسؤولية،  محدود5 

مقرها  الكائن  درهم،    421.111

سبو  زنقة   58 بالرباط  االجتلاعي 

قرر   ،( أكدال  الطابق     15 شقة 

الشركاء ما يلي :

املصادقة على تفويت 4211 حصة 

اجتلاعية من طرف جليع الشركاء 

البوسرغيني،  ميتصر  السيد  لفائد5 

السيد5  البوسرغيني،  هشام  السيد 

عثلان  السيد  البوسرغيني،  راضية 

البوسرغيني، السيد علي البوسرغيني 

البوسرغيني،  إسلاعيل  والسيد 

واملوافقة على عليهم بصفتهم شركاء 

جدد.

الجديد  التقسيم  على  االشهاد 

لرأسلال الشركة.

تأكيد استقالة املسيرين و تعيين 

مسيرين جدد.

لشركة  األسا�ضي  اليظام  تعديل 

محدود5  شركة   “WHITE IMMO“

املسؤولية.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بلديية  التجارية  باملحكلة  الضبط 

الرباط  بتاريخ 21 ديسلبر 2122.
لالستخالص و النشر
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REACTING
S.A.R.L AU

 شركة ذات املسؤولية املحدود5 

ذات شريك واحد 

مقر الشركة :    شارع أطلس حي 

السالم الدار البيضاء

RC : 88689

بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 

الوحيد  الشريك   ،2122 24 نوفلبر 

قرر ما يلي :

استقالة السيد فؤاد بوشتة من 

مهامه كلسير للشركة وتعيين السيد 

مامون بوشتة كلسير للشركة.

إعاد5 اليظام األسا�ضي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

851777 بتاريخ 26/12/2122.
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ASMA SIEGE
SARLAU

شركة محدود5 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد 

رأسلالها 111.111. 7 درهم

مقرها االجتلاعي : 129 شارع 

الجيش امللكي، زاوية البريهمي 

اإلدري�ضي الدار البيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء : 

211. 75

عقب قرار الشريك الوحيد بتاريخ 

12/12/2122، تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأسلال  من  الرفع 

 7 .111.111 إلى   70.000.000

قدرت  عينية  بلساهلة  درهم 

ب 111.111.  درهلا.

القانون  من  و7   6 الفصل  تغير 

الداجلي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   29/12/2122 بتاريخ 

.852. 41
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أنــــــديـــــــــكاف
شركــة مــجهــــولة االســــــم

رأسلالهــا 75.111.111 درهـــــــم

مقــرها االجـتلـاعي : 28 زنقــة ابن 

عزالة، الفيليت 

الحي املحلدي – الدار البيضاء

الــزيــــــاد5 في رأســـــلـال الشـركـــة
الغيـر  العام  الجلع  بلقتضـــى 

العـادي لشـركــة » أنديـــكاف« امليعقــد 

قرر   2122 نوفلبر   (0 بتاريــخ 

باالجلــاع مساهلــــو الشركـــة مايــلـــي :  

الشركة  رأسلال  فـي  الزياد5 

بلبلغ 15.111.111 درهم لرفعه مـن 

75.111.111 درهم الــى 90.000.000 

سهـم   15.111 درهم و دلك بإصدار 

درهــم للسهـم   (.000 جديـد من فئــة 

الواحــد مكتــتبة 

و محرر5 بالكامل عيد االكتتاب   

عــن طـــريق ادمــــاج املـرحـــل من جـــــديــد .

القانــــون  من   6 البــــيـــد  تغيـــــير 

األسا�ضي للشركة .

تحيـــين اليـــظام األسا�ضي للشـــــركة . 

لــدى  القــانـونــي  االيــداع  تـــم 

مصلحة الســجل التــجاري باملحكلــة 

التجاريــة 

نوفلبر   25 بتاريـخ  بالــدارالبيضـاء 

2122 تحت رقم : 857768
نسخـة قـصد النــشر و االعالن 

املجلس اإلداري
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شركة ميــالنـــو بالســـتيك 
شركـــة ذات مسؤولــــية محدود5 

رأسلالهــــــا : 17.511.111.11

مقــرها االجـتلـاعي : طريق 0)) 

كيلومتر 12 

عين السبع - الدار البيضـــــاء

الزياد5 في رأسلال الشركـــة 
الغيـر  العام  الجلع  بلقتضـى 

بالستيك«  نو  »ميال  لشـركــة  العـادي 

قرر  نوفلبر2122   7 بتاريـخ  امليعقـد 

باالجلــاع مشاركــو الشركـــة مايــلـــي : 
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الشركة  رأسلال  فـي  الزياد5 

مـن  لرفعه  درهم   9.000.000 بلبلغ 

17.511.111 درهم إلى 26.511.111 

حصة  درهم و دلك باصدار90.000 

درهــم للحصة   (00 جديـد5 من فئــة 

بالكامل  محرر5  و  مكتــتبة  الواحــد 

طريق  عن  دلك  و  االكتتاب  عيد 

وبالتالــي  جديــد  من  املـرحل  ادمــاج 
القانون  من   7 و   6 البيد  تعديل 

األسا�ضي للشركة .

تحيـــيـــن القانــون األسا�ضي للشركة

لــدى  القــانـونــي  االيــداع  تـــم 

باملحكلــة  التجاري  السجل  مصلحة 

بتاريـخ بالــدارالبيضـاء   التجاريــة 

 : رقم  تحت   2122 نوفلبر   25

.857767
نسخـــــة قصـــد البيــان
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شركة دي كافي أطلنتـــيك

 »صوديــــــــــكاف«
شــــركة مجهـــــولة االســــــــم

رأسلالها : 52.111.111 درهم

مقرها االجتلاعي : 5 زنقة عبد 

الرحلان بن غزالة - الفيليت – الدار 

البيضاء 

 الزيــــاد5 في رأســـــــــــلاال الشــــركة 
بلقت�ضى الجلع العام غير عادي 

لشركة » صــوديــكاف« امليعقد بتاريخ 

باإلجلاع  قرر   2122 نوفلبر   (0

مساهلو الشــركة ما يلي : 

الزياد5 في رأسلال الشركة بلبلغ 

من  لرفعه  درهم   1 .111.111

52.111.111 درهم إلـــى 65.111.111 

درهم و ذلك بإصــدار 1.111 1 سهم 

للسهم  درهم   (00 فئة  من  جديد 

الواحد مكتـتبة و محرر5 بالكامل عيد 

إدمــاج  طريــــق  عن  ذلك  و  االكتتاب 

املــرحـــل مــن جــــــديد.
القانون  من   6 البــيد  تغيــير   -

األسا�ضي للشركة .

األسا�ضي  القانون  تحيـــــيـــــن   -

للشـــــركة .

تـــم اإليــداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

نوفلبر   25 بتاريخ  البيـضاء  بالدار 

2122 تحت عدد : 857766.
  نســخة قـصد النـشر و اإلعــالن 

 املجلس اإلداري 
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 TEA WORLD COMPANY

شركــة ذات مسؤولــــية محـــــدود5 

رأسلالها : 11.111 .51

مقرها االجتلاعي : 5 زنقة عبد 

الرحلان بن غزالة - سابقا : كبيتان 

بيرطروندو - 

 عين البرجة – الحي املحلدي

الدار البيضـــــاء

الزيــاد5 فــي رأســلال الشــركــة
العـام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

البيضاء  بالدار  امليعقد  االستثيـائـي 

بتاريخ 7 نوفلبر 2122 قـرر باالجلاع 

 TEA WORLD« شـركـة،  شركـاء 

COMPANY« ما يلي : 

الشركة  رأسلال  في  الزيــاد5 

لـرفعه من  درهم   5.111.111 بلبلـغ 

11.111 .51 درهم إلى 11.111 .55 

حصة  بإصدار51.111  وذلـك  درهم 

درهم للحصة   (00 جديـد5 من فئة 

بالكامل  ومحـرر5  مكتتــبـة  الواحـد5 

مـع  مقـاصة  وذلك  االكتتاب  عـــيـد 

ديــون مؤكــد5، سائـــلــة وواجبــة األداء 

علــى الشركـة وبالتالــي تعديـــل البيد 7 

و 8 من القانون األسا�ضي للشركة .

األسا�ضي  القانــــون  تحيــــيـــــن   -

للشــــركة 

لدى  القانوني  اإليداع  تـــم  وقد   -

باملحكلــة  التجاري  السجل  مصلحة 

 25 بتاريــــخ  التجاريــة بالدار البيـــضاء 

نوفلبر 2122 تحت عدد : 857769 . 
  نسخـــــة قصـد البيــــان

 448 P

 MEILLEURE PROMO شركة

SARL

بيع األسهم

بتاريخ  العرفي املحرر  للعقد  تبعا 

2122-11-24 تقرر ما يلي :

السيد  يللكها  التي  األسهم  بيع 

أحلد الودغيري لصالح السيد محلد 

الزياني.

الودغيري  السيد أحلد  استقالة 

من مهامه كلسير مشارك

تحديث اليظام األسا�ضي.

التجارية  املحكلة  في  اإليداع  تم 

ديسلبر   26 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2122  تحت رقم 851771.
للخالصة و البيان املسير

449 P

MOENA S.A.R.L

شـركـة ذات املسـؤوليـة املحـدود5 

رأس مـالهـا 2.511.111 درهـم

مقرهـا االجتلاعـي : بالدار البيضـاء  

65 ، زنقة بروفانس، زاوية ايليل 

زوال

اراثــــــــة

للشركاء  جلاعي  قرار  بلوجب 

بتاريخ 28 نوفلبر 2122 فان الشركاء 

قد توصلو بعقد:

- تخصيص 125 حصة اجتلاعية 

السيد5  املرحومة  تللكها  كانت  التي 

فاطلة بنشقرون لفائد5 و رثتها.

مقتضيات  عدلت  وبذلك   -

الفصل 7 من القانون األسا�ضي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  ضبط  كتابة 

ديسلبر   28 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2122 تحت رقم 852217.

450 P

S.T.H.S
شركة ذات مسؤولية محدود5

شارع كلليلة زنقة بني علير إقامة 
حيدر جاسم ) الطابق 5 رقم 21 

بالدار البيضاء
رأسلالها : 00.000) درهم

تحويل االسهم
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 
تفويت  عقد  تم   2122 فبراير   8
ذات   .S.T.H.S شركة  حصص 
رأسلالها  محدود5  مسؤولية 
مقرها  والتي  درهم   (00.000
شارع  البيضاء  بالدار  االدتلاعي 
إقامة حيدر  بني علير  زنقة  كلليلة 
بالدار   21 رقم   5 الطابق   ( جاسم 
التجاري رقم  ذات السجل  البيضاء 
هشام  السيد  فوت  حيث   516429
511 حصة لصالح السيد  السريدي 

أنوار عكاري.
االحتفاظ بالسيد هشام السريدي 

في ميصبه كلسير واحد للشركة.
تحويل الشكل القانوني.

الشركة  بتوقيع  االحتفاظ  يتم 
املسير  قبل  البيك من  مع  والتوقيع 

الواحد للشركة.
الصالحيات املليوحة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2122 تحت رقم 814124.
451 P

SOCIETE ABS ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدود5 برأس 

مال 111،111.11 درهم
املكتب الرئي�ضي 8 زنقة الغدفة 

املعاريف الدار البيضاء
نقل املكتب الرئي�ضي

اجتلاع  محضر  على  بياء 
بتاريخ  االستثيائي  العام  الجلع 

19/15/2122.قرر الشركاء ما يلي :
للشركة  الرئي�ضي  املكتب  نقل 
الدار  املعاريف  الغدفة  شارع  من:8 
حبيب  ابن  شارع   (( إلى  البيضاء 

معارف - الدار البيضاء.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
14/12/2122 برقم 19 851.

452 P

شركة نوفيل فارماك
تيازل عن حصص الزياد5 في رأس 

املال
في  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
بالدار  ومسجل   26/19/2122
 25/11/2122 بتاريخ  البيضاء 
العادي  الغير  العام  الجلع  صادق 
مالها  رأس  فارماك  شركة  ملساهمي 
درهم والكائن مقرها   5711.111.11
الدار  اسوان  زنقة  ب    االجتلاعي 

البيضاء علي مايلي 
من  الشركة  حصص  عن  تيازل 
السيد عطية شريف لفائد5 السيد5 
برون روزماري بلاقدره 111  حصة 
بلا  ياسليية  عطية  السيد5  لقائد5 
االنسة  لفائد5  حصة   1511 قدره 
حصة   1511 بلاقدره  سلمى  عطية 
كل  فارماك  الشركة  في  يللكها  التي 

حصة 00) درهم 
الشركة  مال  رأس  في  الزياد5 
إلى  درهم   5000.000.00 من 

5711.111.11 درهم 
شريف  عطية  السيد  تعيين 
كلسير بجانب السيد5 برون روزماري 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 
بتاريخ  11/212/ تحت  البيضاء 

رقم 852879.
453 P

OFFICE BUSINESS
SARL AU

8) زنقة جابر بن حيان الطابق 5 
الرقم 26 الدار البيضاء

رأسلالها : 00.000) درهم
السجل التجاري رقم 249 44

تحويل املقر التجاري
العام  الجلع  محضر  عن  بياء 
بتاريخ امليعقد  للشركة   االستثيائي 
املقر  تحويل  تم   ،2122 ماي   5  
 OFFICE لشركة  االجتلاعي 

.BUSINESS

زنقة   (8  : القديم  العيوان  من 

 26 الرقم   ،5 جابر بن حيان الطابق 

الجديد  العيوان  إلى  البيضاء،  الدار 

)6 شارع العيق الطابق ) الشقة رقم 

  الدار البيضاء.

الصالحيات املليوحة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

12 ماي 2122، تحت رقم 871 82.

454 P

OFFICE BUSINESS
SARL AU

العيوان : )6 شارع العيق، الطابق 

)، الشقة رقم  ، الدار البيضاء 
رأسلالها : 00.000) درهم

السجل التجاري رقم 249 44

تحويل األسهم
العام  الجلع  محضر  عن  بياء 

بتاريخ  امليعقد  للشركة  االستثيائي 

تفويت  عقد  تم   ،2122 0) ماي 

حصص الشركة.

حيث فوت السيد محلد الحبيب 

السيد  لصالح  حصة   (000 برنون 

املختار برنون.

من اليظام  و7   8 تعديل املادتين 

املتعلقين برأس املال ملراعا5 التوزيع 

الجديد الصالحيات املليوحة.

(تحويل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  االسهم) 

البيضاء بتاريخ 8) ماي 2122، تحت 
رقم 1 8244.

455 P

PROPAC
شركة محدود5 املسؤولية

رأسلال : 12.111.111 درهم

املكتب الرئي�ضي : إقامة املاسة 

الخضراء مشروع اشراق مركز علار5 

1  الطابق الثاني شقة 12 الحي 

الحسني الدار البيضاء
زياد5 رأس مال الشركة عن طريق 
الحساب الجاري ب 111.111.  

درهم

بلقت�ضى املحضر الشفوي للجلع 
 PROPAC لشركة  االستثيائي  العام 
 ،2121 نوفلبر   (0 بتاريخ   SARL
برأس مال قدره 12.111.111 درهم، 
يقع في املكتب الرئي�ضي، اقامة املاسة 
الخضراء مشروع اشراق مركز علار5 
الحي   12 شقة  الثاني  الطابق   ، 1

الحسني الدار البيضاء، قرر :
زياد5 رأس مال الشركة بالحساب 
  .111.111 ب  للشركاء  الجاري 
حصة    1.111 على  مقسلة  درهم 
درهم   (00 مبلغ  من  اجتلاعية 
 12.111.111 من  ليصبح  للواحد 
حصة   121.111 إلى  مقسلة  درهم 
 15.111.111 مبلغ  من  اجتلاعية 
حصة   151.111 مقسلة إلى  درهم، 
كل  درهم   (00 مبلغ  من  اجتلاعية 

منها مدفوعة بالكامل.
من   06 املاد5  تعديل  وبالتالي 

اليظام األسا�ضي للشركة :
املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
الرقم  تحت   ،2122 25 يياير 

.8197 1
لالستخراج واإلشار5

456 P

 FIDUCIAIRE شركة 
FIDUNAS

ش م م بشريك وحيد
  املقر االجتلاعي : 26 محج مرس 

السلطان الشقة   الطابق ) الدار 
البيضاء. السجل التجاري رقم 

 54889
الجلع  محضر  بلقت�ضى 
بتاريخ  امليعقد  اإلستتيائي  العام 
بتاريخ  واملسجل    1/11/2122
العام   الجلع  قرر    1/11/2122

ما يلي :
فيلا  قرار  العام  الجلع  قبل   *
يخص اغالق مسطر5 تصفية  شركة   
»FIDUCIAIRE FIDUNAS«  ش م م. 

بشريك وحيد.
حصيلة التصفية بينت نتيجة   *
جسار5 صافية بلبلغ قدره 4152,78  

درهم.

باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

851612 بتاريخ 12/2122/ 2.
وهذا بلثابة مقتطف و بيان

(املصفي)

457 P

UNION CARGO شركة
ش م م بشريك وحيد. 

 ANGLE RUE : املقر االجتلاعي    
 BAPAUME ET BD MED 5 ETG 9
الدار البيضاء. السجل التجاري رقم 

211287
الجلع  محضر  بلقت�ضى 
بتاريخ  امليعقد  اإلستتيائي  العام 

12/15/2114   قرر ما يلي :
فيلا  قرار  العام  الجلع  قبل   *

يخص فسخ شركة.
  » UNION CARGO «  ش م م 

بشريك وحيد.
 GOUDA السيد  تعيين  قرر   *
 UNION« كلصفي لشركة  RACHID

CARGO«  ش م م بشريك وحيد
* قرر تحديد مقر تصفية الشركة 
 ANGLE RUE BAPAUME ET BD في

MED 5 ETG 9  الدار البيضاء.
باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

5567 بتاريخ 16/2114/ 1. 
وهذا بلثابة مقتطف و بيان

(املصفي)

458 P

LABO NOOR
SARL AU

حل الشركة
شركة ذات املسؤولية المحدود5 في 

حل وتصفية
رأسلالها 111.111,11 درهم

املقر االجتلاعي : بلوك الكدية 2،
زنقة 2، رقم 65، حي املحلدي 

الدار البيضاء
حل الشركة

وفق مقت�ضى قرار استثيائي بتاريخ 
قرروا  الشركاء  فإن    21/11/2122 

ما يلي :
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تم حل الشركة.

تم تعيين السيد اسامة نور اليقين 
مصفيا   BJ 71882 البطاقة   رقم 

للشركة.

 : الشركة  لحل  اإلجتلاعي  املقر 
بلوك الكدية 2، زنقة 2، رقم 65، حي 

املحلدي,  الدار البيضاء.

إجراءه  تم  قد  القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
رقم اإليداع القانوني  بالدار البيضاء 
49 847  بتاريخ  24/11/2122 رقم 

السجل التجاري : 1891 4.

459 P

STE TERRALIA TRADE
SARL

الحل املبكر

بتاريخ  جاص  عقد  بلوجب 

البيضاء  بالدار    1/11/2122
قرر   29/11/2122 بتاريخ  ومسجل 

الشركاء :

 TERALIA لشركة  املبكر  الحل 

.TRADE SARL

ونهائية  كاملة  ذمة  إبراء  أعطى 
السيد بيجلون  لللديرين املشاركين: 

بيجلون سعد إلدارتهم  علي والسيد 

اعتباًرا من 1/11/2122 .

عين مصفيا السيد بيجلون سعد.

في  التصفية  عيوان  حدد  وقد 

تاوجتات  شارع   6 األر�ضي  الطابق 

بورجون الدار البيضاء.

املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 

،بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

12/12/2122 تحت رقم 859907.

460 P

IMPRIMERIE EL HOUDALI
SARL

 HAY MLY ABDELAR RUE

 AIN CHOCK 45-26  N°4 

CASABLANCA

سجل تجاري رقم 211267

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

12 ديسلبر 2122، تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد الهدالي عبد الرحيم 

مصفي للشركة واجالء ذمته.

تعيين مقر الشركة الكائن ب حي 

رقم  4  زنقة  26  عبد هللا  موالي 

مكانا  عين الشق الدار البيضاء  و45 

للتصفية.

كاتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 ،2122 ديسلبر   21 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 851427.

461 P

TOWIN
SARL

41 MOUSSA IBNOU NOUCEIR 

CASABLANCA

سجل تجاري رقم 14619 

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

8 شتيبر 2122 تقرر مايلي

- الحل املسبق للشركة.

بوشيخي  يوسف  السيد  تعيين   -

مصفي للشركة واجالء دمته

- تعيين مقر الشركة  الكائن ب )5 

مكانا  مو�ضى إبن نصير الدارالبيضاء 

للتصفية.

كاتب  لدى  القانوني  االداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   21/12/2122 بتاريخ  البيضاء 

عدد 851257.

462 P

 CHAOUEN شركة

COMMERCE TRAVAUX
SARL

ذات مسؤولية محدود5 

رأسلالها 21.111,11 درهم 

مقرها شارع محلد الخامس حي 
الشرفاء رقم 7  شفشاون 

الجلع  محضر  بلوجب 

بتاريخ   امليعقد  االستثيائي  العام 

22/12/2122. تم االتفاق على :

حل مسبق للشركة.

نجا5  حلدون  السيد5  تعيين 

مقر  تحديد  و  للشركة  كلصفية 

الشركة كلقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 26/12/2122 بتاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 151/2122.

463 P

 Société BIJOUTERIE

 CHAHD

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد

رأسلالها 51.111 درهم

(تصفية الشركة)

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

 7 بتاريخ  امليعقد  االستثيائي 

دجيبر2122 لشريك الوحيد  لشركة 

شركة ذات   BIJOUTERIE CHAHD

وحيد,  بشريك  محدود5  مسؤولية 

سيدي  شارع  االجتلاعي:  مقرها  

عبد الحليد فيال زياد الحي االداري  

شفشاون‘تقرر مايلي:

التصفية  تقرير  مراجعة  بعد 

املقدم من طرف مسير الشركة السيد 

محسن املوان, تقرر  تصفية شركة 

BIJOUTERIE CHAHD شركة  ذات 

مسؤولية محدود5 بشريك وحيد.

السجل  من  الشركة  تشطيب 

التجاري.

إبراء ذمة محسن املوان بصفته 

مصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

  29/12/2122 بتاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 412/2122.

464 P

Société SINAM CAR’S
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد
رأسلالها 51.111 درهم

(تصفية الشركة)

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

دجيبر   8 بتاريخ  امليعقد  االستثيائي 

لشركة  الوحيد  لشريك   2122

SINAM CAR’S شركة ذات مسؤولية 

مقرها   وحيد  بشريك  محدود5 

االجتلاعي: شارع الجيش امللكي الحي 

اإلداري شفشاون تقرر مايلي :

التصفية  تقرير  مراجعة  بعد 

املقدم من طرف مسير الشركة السيد 

تصفية  تقرر   العالي,  عبد  اكدي 

شركة SINAM CAR’S  شركة  ذات 

مسؤولية محدود5 بشريك وحيد.

السجل  من  الشركة  تشطيب 

التجاري.

العالي  عبد  اكدي  ذمة  إبراء 

بصفته مصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

  28/12/2122 بتاريخ   بشفشاون 

تحت رقم 157/2122.
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 Compta vision
29, زنقة ليل إقامة ربيعة 

الصخور السوداء  الدار البيضاء

SINTRA SCI

الفض النهائي للشركة

التجلع  قرار  بلوجب   - أ 

 SINTRA شركة  لشركاء  االستثيائي 

بالدار   2122 دجيبر   27 بتاريخ   SCI

 11.111,11 مالها  رأس  و  البيضاء 

الكائن  النهائي   الفض  مقر  و  درهم 
بالدار البيضاء - 24 زنقة  لدوم, لقد 

تم تحرير محضر عام مسجل تحت 

 OR 41851/2122 RE  : املراجع 

        2122115125 1  5 CA 49462

جالل هذا االجتلاع تقرر مايلي :
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النهائي  الفض  عن  اإلعالن   -  (

التاريخ  من  ابتداءا  للشركة 

.27/12/2122

الشخصية  اجتفاء  إقرار   -  2  

قرار  بلوجب  للشركة  القانونية 

الفض النهائي للشركة.

للسيد  الذمة  إبراء  تسليم   -   

مكوار مراد بصفته مسؤوال عن فض 

الشركة.

5 - تعيين العيوان امتي :24 شارع 

لحفظ  كلقر  البيضاء  بالدار  لدوم 

الوثائق املحاسبتية.

من   صور5  حامل  إعطاء   -  5

تيفيذ  سلطة  العام,  الجلع  محضر 

اإلجراءات اإلدارية والضريبية.
للنشر و اإليداع

Compta vision sarl

466 P

STE VIPTRA COMPANY

SARL

حل وإغالق و التصفية

بتاريخ:   ، الجلع  بلوجب محضر 

12/2112/ 1، التقى الشركاء واملدير 

للشركة  املسجل  املكتب  في  الوحيد 

الكائن   VIPTRA COMPANY SARL
حي الهدى الدار   6 زنقة   22 رقم  في: 

البيضاء. 

بهدف  االجتلاع  هذا  انعقد  ثم 

تقرير ومياقشة جدول األعلال التالي:

اليظام  من   (9 املاد5  بلوجب    

العام  الجلع  أجذ   ، األسا�ضي 

على  وتوافق  وتقرر  علًلا  االستثيائي 

 VIPTRA COMPANY« شركة  أن 

SARL« برأس مال قدره 00000.00) 

اإلعالن  يتم  سهم   (000 في  درهًلا 

عن حل كل ما فيها طواعية ووضعها 

قيد التصفية من يوم توقيع الشريك 

الواحد.

رقم  12687  التجاري  السجل 
وبعد التقرير الختامي للتصفية قرر 

الجلع العام االستثيائي وتوافق على 

 VIPTRA الشركة:  تصفية  و  إغالق 

.COMPANY SARL

عين الجلع العام مصفي للشركة 
حامل  هرية  أبو  هللا  عبد  السيد 

.B795970 للبطاقة الوطيية رقم
تم تعيين السيد عبد هللا أبو هرية 
باسم:  املعروفة  للشركة  كلصفى 

.VIPTRA COMPANY SARL
تم تعيين مكتب املصفي املسجل 
حي الهدى الدار   6 زنقة   22 في رقم 

البيضاء
467 P

مراكش نيكوص ش.ذ.م.م.
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها 551.111 درهم
مقرها االجتلاعي : رقم 215، الحي 

الصياعي سيدي غانم،
مراكش

السجل التجاري رقم 11521
غير  العامة  الجلعية  بلقت�ضى 
أكتوبر    1 بتاريخ  امليعقد5  العادية 

2122، تقرر ما يلي :
- حل الشركة ؛

طهري  أسلاء  السيد5  تعيين   -
كلصفية  حسني،  إدري�ضي  جوتي 
و  صالحياتها  تحديد  مع  للشركة 

واجباتها ؛
- تعديل اليظام األسا�ضي للشركة.
 ،215 : - تحديد مقر التصفية في 
الحي الصياعي سيدي غانم، مراكش.

ااٍليداع القانوني
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 
تحت   2122 ديسلبر   22 بتاريخ 
التجاري  السجل   142895 رقم 

رقم11521.
468 P

فيال برال ش.ذ.م.م.
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها211.111 درهم
مقرها االجتلاعي : رقم 86، درب 
بولهبال، سيدي يوسف بن علي،

مراكش
السجل التجاري رقم - 1661 

التعريف الضريبي رقم 6519227
غير  العامة  الجلعية  بلقت�ضى 
أكتوبر    1 بتاريخ  امليعقد5  العادية 

2122، تقرر ما يلي :

- حل الشركة ؛

برال،  بيير  جان  السيد  تعيين   -

تحديد  مع  للشركة  كلصفي 

صالحياتها وواجباتها ؛ 

- تعديل اليظام األسا�ضي للشركة.

رقم  في  التصفية  مقر  تحديد   -

86، درب بولهبال، سيدي يوسف بن 

علي، مراكش

ااٍليداع القانوني

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

تحت رقم   2122 ديسلبر   22 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   142896

.1661 
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AMNOGAR SARL
حل وإغالق و تصفية

بتاريخ  الجلع،  محضر  بلوجب 

الشركاء  التقى   ،21/12/2122  :

 : شركة  مكتب  في  الوحيد  واملدير 

تقاطع  مقرها   AMNOGAR SARL

شارع محلد سليحة وشارع أوفرت 

ا نعقد هذا  درب علر الدار البيضاء 

ومياقشة  تقرير  بهدف  االجتلاع 

جدول األعلال التالي :

اليظام  من   (9 املاد5  بلوجب 

العام  الجلع  أجذ  األسا�ضي، 

على  وتوافق  وتقرر  علًلا  االستثيائي 

 »AMNOGAR SARL« شركة  أن 

يتم  درهًلا   21.111.11 مال  برأس 

حيث  طوًعيا  حلها  عن  اإلعالن 
سجلت الشركة في السجل التجاري 

.RC N° 16844  تحت الرقم

للتصفية  الختامي  التقرير  وبعد 

تقرر الجلع العام االستثيائي وتوافق 

على إغالق تصفية الشركة 

السيد  تعيين  العام  الجلع  يقبل 

؛  وحيدا  مصفًيا  ازواغ  اللـه  عبد 

رقم  الوطيية  للبطاقة  الحامل  و 

.BE414551

هللا  عبد  السيد  تعيين  تم 

املسلا5:  الشركة  مصفي  ازواغ 

.AMNOGAR SARL

الرئي�ضي لللصفي  عيوان املكتب 

سليحة  محلد  شارع  تقاطع  هو: 

وشارع أوفرت درب علر الدار البيضاء

470 P

ATTEJARA AFRICAIN SARL
حل وإغالق و تصفية

بتاريخ:  محضر  بلوجب 

الشركاء  التقى   ،22/11/2116

للشركة  املسجل  املكتب  في  واملدير 

 ATTEJARA AFRICAINE SARL  :
الكارات�ضي  زنقة   50 رقم  في:  الكائن 

الطابق الثالث شقة 7 الدار البيضاء. 

تقرير  بهدف  االجتلاع  هذا  انعقد 

ومياقشة جدول األعلال التالي :

اليظام  من   (9 املاد5  بلوجب   

العام  الجلع  أجذ  األسا�ضي، 

وتوافق  وتقرر  علًلا  االستثيائي 

 ATTEJARA« شركة  أن  على 

مال  برأس   »AFRICAINE SARL

 (000 في  درهًلا   (00.000.00 قدره 

درهم لكل منها يتم   (00.00 سهم و 

اإلعالن عن حلها طوعًياحيث سجلت 

تحت  التجاري  السجل  في  الشركة 

وبعد صدور   RC N°  457 .الرقم

تقرر  للتصفية  الختامي  التقرير 

الجلع العام االستثيائي وتوافق على 

 ATTEJARA :إغالق و تصفية الشركة

.AFRICAINE SARL

تسلية  يقبل  العام،  الجلع 

عبد  اليقيني  السيد  املصفين 

الرحلن، حامل للبطاقة الوطيية رقم 

P51951 ؛ والسيد علر أسني ؛ حامل 

.BK111116 للبطاقة الوطيية رقم

الرحلن  عبد  السيد  تعيين  تم 

اليقيني والسيد أسني علر كلصفين 

 ATTEJARA املسلا5:  للشركة 

.AFRICAINE SARL

املسجل  املكتب  تعيين  تم  وقد   
لللصفي في: : رقم 50 زنقة الكارات�ضي 

الطابق الثالث شقة 7 الدار البيضاء.

471 P
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HIMI CONECTE SARL

حل وإغالق و تصفية

 : بتاريخ  محضر  بلوجب 

الشركاء  التقى   11/12/2122

للشركة  املسجل  املكتب  في  واملدير 

انعقد   .HIMI CONECTE SARL  :

هذا االجتلاع بهدف تقرير ومياقشة 

جدول األعلال التالي :

اليظام  من   (9 املاد5  بلوجب 

العام  الجلع  أجذ  األسا�ضي، 

على  وتوافق  وتقرر  علًلا  االستثيائي 

 »HIMI CONECTE SARL« أن شركة

درهًلا   (00000.00 برأس مال قدره 

في 000) سهم يتم اإلعالن عن حل كل 

منها طواعية ووضعها قيد التصفية 

في يوم التوقيع املحضر حيث سجلت 

تحت  التجاري  السجل  في  الشركة 

.RC N°42 817 الرقم

التقرير الختامي للتصفية،  وبعد 

تقرر الجلع العام االستثيائي وتوافق 

 HIMI : على إغالق و تصفية الشركة

.CONECTE SARL

وقد قبل تسلية املصفين السيد 

حمي مهدي حامل للبطاقة الوطيية 

؛  والسيد حمى أمين   BJ 18662 رقم

رقم  الوطيية  للبطاقة  حامل  حامل 

.BB112777

مهدي  حمي  السيد  تعيين  تم 

والسيد حمي أمين كلصفين للشركة 

 HIMI CONECTE : املعروفين باسم 

SARL

املصفي  مكتب  تعيين  تم  وقد 

  5 الورد5 شارع  تجزئة  في  املسجل 

سيدي مومن القديم الدار    5 رقم 

.ICE : 112174718111117 البيضاء
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LOVERE NEGOCE

 SARL AU

حل وإغالق و تصفية

 : بتاريخ  محضر  بلوجب 

الشريك  اجتلع   ،1 /12/2122

للشركة  املسجل  املكتب  في  الوحيد 

و   LOVERE NEGOCE SARLA

 56 رقم  الزبير  تجزئة   : في  الكائن 

الدار  الحسني  الحي  ليساسف 

البيضاء. انعقد هذا االجتلاع بهدف 

تقرير ومياقشة جدول األعلال التالي :

اليظام  من   (9 املاد5  بلوجب 

العام  الجلع  أجذ  األسا�ضي، 

؛  وتوافق  وتقرر،  علًلا،  االستثيائي 

 LOVERE NEGOCE الشركة  أن 

قدره  مال  »برأس   SARLAU

سهم   (000 في  درهلا   (00.000.00

درهم لكل منها يتم اإلعالن   (00.00

قيد  ووضعها  طواعية  حلها  عن 

التصفية في يوم التوقيع املحضر. 

حيث سجلت الشركة في السجل 

التجاري تحت رقم RC 4 5127 وبعد 

للتصفية،  الختامي  التقرير  صدور 

تقرر الجلع العام االستثيائي وتوافق 

 LOVER :على إقفال و تصفية الشركة

.NEGOCE SARLAU

تعيين  على  العام  الجلع  قرر 

حامل  السيد محلد موليك مصفيا. 

.BK18825 للبطاقة الوطيية رقم

محلد  موليك  السيد  تعيين  تم 

 LOVERE كلصفى للشركة املسلا5: 

.NEGOCE SARLAU

املسجل  املكتب  تعيين  تم  وقد 

الزبير  تجزئة  العيوان:  في  لللصفي 

رقم 56 ليساسفة الحي الحسني الدار 

البيضاء. 

.ICE : 112217918111116 
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»بولنجغي باتيسري ال فلي »

 BOULANGERIE«

»PÄTISSERIE LA VALLEE

حل الشركة ذات املسؤولية 
املحدود5 ذات شريك واحد
رأسلالها : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : إقامة ال كريل ك 29 

شقة رقم 5 الطابق   شارع العراق 

مراكش.

السجل التجاري : 5 981

حـل و تصفية الشركـة
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

قد تم   22/11/2122 امليعقد بتاريخ 

حل الشركة و تصفيتها بطريقة ودية.

ردناوي  السيد  تعيين  تم  لقد 

رقم   2 املصطفى الساكن باملحاميد 

للشركة  كلصفي  مراكش،   585

العلليات  جليع  بإتلام  وتوكيله 

املتعلقة بتصفية الشركة. 

املقر االجتلاعي لتصفية الشركة 

هو : إقامة ال كريل ك 29 شقة رقم 5 

الطابق   شارع العراق مراكش.

باملحكلة  والتسجيل  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلراكش،  التجارية 

21/12/2122 تحت رقم 142791.
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CAFE TETE D’OR

SARL

املقر االجتلاعي : رقم 172، املغرب 

العربي أ)، القييطر5

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

 CAFE TETE لشركة  االستثيائي 

D’OR ش ذ م م، امليعقد بالقييطر5 

بتاريخ 26 ماي 2122، تقرر ما يلي :

 CAFE للشركة  مسبقة  تصفية 

TETE D’OR ش ذ م م.

ابراء ذمة مسير5 الشركة السيد5 

الدباغ ملياء.

في  للشركة  مصفية  تسلية 

شخص السيد5 بيعلر لطيفة.

 ،172 رقم   : التصفية  عيوان 

املغرب العربي أ)، القييطر5.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكلة  املحضر 

ديسلبر  فاتح  بتاريخ  بالقييطر5 

 9 525/2122 رقم  تحت   ،2122

بللف السجل التجاري رقم 9719 .
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PACT ‘ BUSINESS

 R C: 47865 - I.F. : 47251195-

ICE : 112641255111164

شركة ذات مسؤولية محدود5 

املساهم الوحيد

رأس املال : 111،111.11 درهم

مكتب مسجل : 08) زنقة رحال بن 

أحلد، الطابق الثاني، رقم 5، حي 

فلسطين، الدار البيضاء، املغرب.

بلوجب قرار املساهم الوحيد بتاريخ 

 فاتح ديسلبر 2122، تقرر

ما يلي :

 من هذا 
ً
 اعتبارا

ً
حل الشركة مبكرا

اليوم.

الحلحولي  إبراهيم  السيد  تعيين 

مصفي بلقر التصفية املحدد في 08) 

الثاني  زنقة رحال بن أحلد الطابق 

املغرب  بلفدير الدار البيضاء   5 رقم 

وتحديد التزاماته وصالحياته.

صالحيات الشكليات. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

27/12/2122 تحت رقم 851991.
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 AYSAN BUSINESS 
 SARL

شركة محدود5 املسؤولية 
برأس مال 00.000) درهم
املقر الرئي�ضي : زاوية شارع 

الشفشاوني وعبد الحليد بن باديس 
علار5 22

مكتب 9 الطابق الثاني عين السبع- 
الدار البيضاء

N° 58619 السجل التجاري رقم 
-الدار البيضاء

الحل املسبق للشركة 
العام  الجلع  قرار  بلوجب 
االستثيائي بتاريخ 24/11/2122 قرر 
 »AYSAN BUSINESS« شركاء شركة
الحل املسبق للشركة اعتبارا من 1  

مارس 2122 وتصفيتها وديا.
السعدية  السيد5  تعيين  تم 
حاملة للبطاقة الوطيية رقم  حالم، 
BJ1195 8 ، واملقيلة في حي القدس 
مجلوعة زناتة 2 رقم 458 البرنو�ضي 
للشركة  كلصفية  البيضاء،  الدار 
العلليات  اتلام  عن  واملسؤولة 
لتحقيق  الجارية،  االجتلاعية 
بااللتزامات املوكلة  والوفاء  األصول، 

إليها.
مكان التصفية هو املقر الرئي�ضي 

للشركة.
املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

27/12/2122 تحت رقم 522 4.
477 P

Sté EX- PROFI 
شركة محدود5 املسؤولية

 ذات الشريك الواحد
رأسلالها 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : إقامة ابريلا اوفيس 
رقم 115 شقة 6) الطابق   ملتقى 

 )) يياير ومصطفى ملعاني،
الدار البيضاء 

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
 ،21/11/2122 بتاريخ  بالبيضاء 
لشركة الواحد  الشريك  قرر 
محدود5  شركة   ،EX-PROFI
الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

ما يلي :

- تصفية الشركة.

- قرر الشركاء تعيين السيد ايوب 

صدقي: للقيام بالتصفية.

ابريلا  إقامة   : التصفية هو  مقر 

الطابق   (6 شقة   115 رقم  اوفيس 

يياير ومصطفى ملعاني،   (( ملتقى    

الدار البيضاء 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   15/12/2122 في  بالبيضاء 

عدد 92 851.
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 YUMI TOURS - EX YUMI

PHOTO

شركة ذات مسؤولية محدود5 

بشريك وحيد

رأسلالها : 00.000) درهم

املقر الرئي�ضي : 507 تجزئة متوكل 

دار بوعز5 الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 84177 

حل الشركة
بلقت�ضى الجلع العام غير العادي 

بتاريخ 29 نوفلبر 2122، قرر شركاء 

 YUMI TOURS -EX YUMI شركة 

محدود5 مسؤولية  ذات   ،PHOTO

رأسلالها  وحيد  بشريك   

مقرها  عيوان  درهم   ،(00.000

متوكل  تجزئة   ،507 االجتلاعي 

: يلي  ما  البيضاء.  الدار  بوعز5  دار 

حل الشركة.

املكلف  الشخص  تعيين 

بالتصفية.

تحديد مكان التصفية.

املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

رقم  تحت   ،2122 ديسلبر   27  

.851881

479 P

 Sté SOCIETE TOP 

  MAINTENANCE SARL

شركة محدود5 املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

املقر االجتلاعي : 78 املدين القديلة 

 شارع الصور الجديد ،

الدار البيضاء.

تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

 ،21/19/2122 بتاريخ  بالبيضاء 

 SOCIETE TOP الشركة  قررت 

شركة   ،MAINTENANCE SARL

محدود5 املسؤولية ما يلي :

- تصفية الشركة.

السيد  تعيين  الشركاء  قرر   -

للقيام  شوقي  احلد  الصنهاجي 

بالتصفية.

املدين   78  : هو  التصفية  مقر 

القديلة شارع الصور الجديد، الدار 

البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   19/11/2122 في  بالبيضاء 

عدد 842111.

480 P

LBI SERVICES

 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود5

رأس مالها 00.000.00) درهم

مقرها االجتلاعي 56 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 

الدارالبيضاء

العام  الجلع  عقد  بلقت�ضى 

االستثيائي بتاريخ 2122/ 17/1 قرر 

مساهلو الشركة ما يلي : 

- التصفية النهائية للشركة 

- التشطيب على السجل التجاري 

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باملحكلة  الضبط   كتابة 

بالـــــدار البيضاء بتاريخ 2122/15/17 

تحت عدد 6996).

 للخالصة و النشر

481 P

SOCHEM

حل الشركة وتصفيتها

بتاريخ  االستثيائي  العام  الجلع 

ذات  للشركة   19/12/2122

املسؤولية املحدود5 للشريك الوحيد 

 »SOCHEM« شركة  قررت 

درهم   21.111.11 قدره  برأسلال 

(عشرين ألف درهم) ومكتبها املسجل 

في زنقة مجاهد شيقيطي إقامة أمل 

الطابق 2 رقم 9 الدار البيضاء ما يلي:

حل الشركة وتصفيتها.

تعيين السيد / املجاد عبد الحكيم 

مصفي الشركة.

للتصفية  املسجل  املكتب  تعيين 

أمل  إقامة  شيقيطي  مجاهد  زنقة 

الطابق 2 رقم 9 الدار البيضاء.

482 P

TRAVAUX DYARAT 

 SARL AU 

حل شركة

اجتلاع  محضر  بلوجب 

بتاريخ  االستثيائي  العام  الجلع 

تقرر  بالدار البيضاء،   21/19/2122

ما يلي :
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 TRAVAUX شركة  حل   -

مقرها في ديار   DYARAT SARL AU

موالي إسلاعيل، املجلوعة 7، إقامة 

 ))، املتجر ، املجاطية أوالد طالب،

الدار البيضاء.

حامل  جالد،  أزنج  السيد  تعيين 

 ،EE11 96  : رقم  الوطيية  للبطاقة 

مصفي الشركة.

 تحديد مكان التصفية في املكتب 

املسجل للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

التجارية للدار البيضاء.

483 P

 STE L.CASH

 SARL’AU

حل الشركة بصفة مسبقة ألوانها

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

العام  الجلع  عقد   ،21/12/2122

االستثيائي وقرر ما يلي :

قبول استقالة املسيرنزيه محلد، 

وتبرئته ابراءا تاما ونهائيا.

حل الشركة بصفة مسبقة ألوانها.

تعيين السيد نزيه محلد كلصفيا 

للشركة.

كلقر  االجتلاعي  املقر  تعيين 

لتصفية الشركة.

بالـلحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية سطات تحت رقم 21271 

بتاريخ 2122/12/26

سجل تجاري عدد 6697. 

مقتطف وبيان

484 P

J MPHARMA
ش.م.م ش.و

الرأسلال االجتلاعي : 00.000) درهم

املقر االجتلاعي : علار5 1  شقة 8 

شارع احلد لوكيلي حسان الرباط

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 

قد   2122 ديسلبر   2 بتاريخ  في سال 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ويهدف  واحد  بشريك  املحدود5 

نشاطها تجار5 في أجهز5 ومستلزمات 

طبية.

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 

00) درهم للحصة الواحد5 :

 (000  : محلد  شالك  السيد 

حصة.

سية   99  : الشركة  نشاط  املد5 

النهائي أي من  التأسيس  من  ابتداء 

تاريخ وضع السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

1  ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

العيوان : علار5 1  شقة 8 شارع 

احلد لوكيلي حسان الرباط.

شالك  السيد   : تسيير  تحت 

محلد.

مقيد5 بالسجل التجاري : 165199.

485 P

NUEVA PRO
SARL AU

RC/RABAT : 15211 

تغيير مقر الشركة
مسجل  عرفي  عقد  بلوجب   -  I

بتاريخ 5 سبتلبر 2122، قرر املساهم 

الوحيد للشركة نقل املقر االجتلاعي 

 ،NUEVA PRO SARL AU : للشركة

 : من   2122 أغسطس   8 اعتبارا من 

زنقة ضاية   6 عيد الرباط سيتر رقم 

6) الطابق الرابع أكدال  عو5 الشقة 

»د«  حي الرحلة سكتور   : الرباط إلى 

الرقم 69)) سال.

اليظام  من  املاد5  تعديل  تم 

األسا�ضي وفقا لذلك.

- تم اإليداع القانوني باملحكلة   II

ديسلبر   21 التجارية بالرباط بتاريخ 

2122 تحت رقم 0688).
املسير

486 P

RESTAURANT OUM LARITA

SARL

تأسيس
املسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تأسيس  تم  يياير  212  بتاريخ   

شركة ذات املسؤولية املحدود5 والتي 

تحلل الخصائص التالية :

 RESTAURANT OUM : التسلية

.LARITA

.SARL : الصفة القانونية

الهدف االجتلاعي : تسيير املطاعم 

الحفالت  وتلوين  الغير  لحساب 

واللقاءات االدارية والخاصة.

رأسلال الشركة : 00.000) درهم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسلة 

00) درهم للحصة الواحد5 :

السيد بيسا هشام : 551 حصة.

السيد بيسا آزار : 451 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

1  ديسلبر من كل سية.

شارع   500  : االجتلاعي  املقر 

 5 رقم  بدر  إقامة  الثاني  الحسن 

الرباط.

املسير : بيسا هشام.

التقييد بالسجل التجاري تحت رقم 

باملحكلة  يوليو  212   6 بتاريخ   (96

التجارية بالرباط السجل التجاري رقم  

.165 25 :

487 P

ديوان األستاذ جالد بوتلير

موثق

تلار5 تجزئة الوفاق العلار5 16 1 الطابق 5 

رقم 12

الهاتف : 7414596 15 

الفاكس : 7414595 15

AMGHAR HCHALFA

شركة ذات املسؤولية املحدود5 

بشريك وحيد

رأسلالها 51.111 درهم

مقرها االجتلاعي تلار5 رقم )6) 

تجزئة اليصر متجر )

السجل التجاري 6499 1

تأسيس
بلوجب عقد عرفي بتلار5 واملؤرخ 

في 22 مارس 2121 تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

تتليز  وحيد  بشريك  املحدود5 

بالخصائص التالية :

 AMGHAR«  : التسلية 

شركة ذات املسؤولية   »HCHALFA

املحدود5 بشريك وحيد.

الهدف االجتلاعي : هدف الشركة 

داجل املغرب :

مقهى، االكالت السريعة - سياك، 

مخبز5.

العلليات،  كل  عامة  وبصفة 

التجارية العقارية املالية  الصياعية، 

والقانونية املرتبطة بصفة مباشر5 أو 

غير مباشر5 بالهدف األسا�ضي للشركة 

والتي يلكن أن تساهم في تيليتها.

 (6( تلار5 رقم   : املقر االجتلاعي 

تجزئة اليصر متجر ).

في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

 (000 على  موزعة  درهم   51.111

للحصة  درهم   51 بقيلة  حصة 

طرف  من  بالكامل  محرر5  الواحد5 

السيد محلد بوصبع : 511 حصة.

سية تبتدئ من تاريخ   99  : املد5 

إال  التجاري،  السجل  في  التسجيل 

التلديد  أو  املسبق  الحل  حالتي  في 

املسبق للشركة.
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اإلدار5 : الشركة مسير5 من طرف :

بصفته  اولعباس  علر  السيد 

مسير شريك وحيد بالشركة.

والشركة ملزمة بتوقيعه الوحيد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 

يياير إلى 1  ديسلبر من نفس السية.
مقتطف للنشر

األستاذ جالد بوتلير

488 P

FUDICIAQ & ASSOCIES

ESSALHI ESTATES
إعالم بالتأسيس

بلقت�ضى عقد عرفي ميعقد بتاريخ 

البيضاء  بالدار   2121 ديسلبر   24

تم اإلعالن عن تأسيس شركة ذات 

الخصائص التالية :

االتفاق  تم   : التجارية  التسلية 

 ESSALHI« التسلية  اتخاذ  على 

ESTATES« كاسم تجاري للشركة.

وهو   : الهدف االجتلاعي للشركة 

التجارية  املحالت  كراء  على  العلل 
العقاري  واإلنعاش  والصياعية 

التللك  واألنواع،  األشكال  بجليع 

التجزئة والتقسيم  والبيع والتجهيز، 

البياء  لجليع األرا�ضي املعد5 لذلك، 

لجليع  والكراء  والبيع  والتللك 

العقارات املعد5 للسكن والتجار5 أو 

حرف أجرى وكل ما له عالقة مباشر5 

أو غير مباشر5 بهدف الشركة ويساهم 

في تيليتها.

املقر  عين   : االجتلاعي  املقر 

االجتلاعي للشركة في العيوان التالي :

م.س ) علار5 رقم ) إقامة جوهر5 

الدار   (5 رقم   2 الطابق  الرحلة 

البيضاء.

الشركة  في  واملساهم  الشريك 

ذو  الصالحي،  لحسن  السيد  وهو   :

فاتح  يوم  املزداد  مغربية،  جنسية 

في  الساكن  بتيزنيت،   1958 يياير 

الدار  الواحد5  زنقة بالطان حي   (0

رقم  الوطيية  البطاقة  ذو  البيضاء، 

.B 61476

في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

 (00 درهم مقسم إلى   (0.000 مبلغ 

درهم   (00 ب  اجتلاعية  حصة 

في  كلها  ومكتتبة  محرر5  للواحد5 

اسم الشريك الوحيد السيد لحسن 

الصالحي.

حددت   : املد5 القانونية للشركة 

في  تقييدها  تاريخ  من  سية   99 في 

السجل التجاري.

 : للشركة  االجتلاعية  السية  

في متم  وتنتهي  يياير  فاتح  في  تبتدئ 

ديسلبر من كل سية.

التسيير : تم تعيين السيد لحسن 

الصالحي، ذو جنسية مغربية، املزداد 

بتيزنيت،   1958 يياير  فاتح  يوم 

حي  بالطان  زنقة   (0 في  الساكن 

ذو البطاقة  الواحد5 الدار البيضاء، 

غير  ملد5   ،B 61476 رقم  الوطيية 

بالتوقيع  ملتزمة  والشركة  محدود5، 

الوحيد لللسير املذكور.

جليع  صافي   : السيوية  األرباح 

باملحصل  املسجل  الشركة  دجل 

االستقطاعات  توزيع  بعد  السيوي 

القانونية والباقي يوزع على الشركاء 

كل حسب ما يتياسب مع حصصهم.

باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 

البيضاء  بالدار  لالستثلار  الجهوي 

 (0 بتاريخ  رقم   211 5  تحت 

فبراير 2122.

489 P

FUDICIAQ & ASSOCIES

ESSALHI REALTIES

الرأسلال االجتلاعي : حدد في مبلغ 

00.000) درهم 

املقر االجتلاعي : 55)، زنقة محلد 

سليحة، إقامة جوهر5 محلد 

سليحة، الطابق 6، شقة 5 ، الدار 

البيضاء

السجل التجاري : 550987

التعديل القانوني

الرفع من الرأسلال االجتلاعي
غير  العام  الجلع  لتداول  وفقا 

أكتوبر   (9 بتاريخ  امليعقد  العادي 

2122 قرر ما يلي :

) - الرفع من الرأسلال االجتلاعي 

درهم ليلر   6.256.111 للشركة من 

ليصل  درهم   (00.000 مبلغ  من 

الزياد5  هذه  درهم   6. 56.111 إلى 

حصة   62561 جلق  من  ستلكن 

درهم   (00 فئة  من  اجتلاعية 

 (0( من  ومرقلة  مكتتبة  للواحد5 

الوحيد  لفائد5 الشريك   6 561 إلى 

السيد لحسن الصالحي، هذه الزياد5 

في الرأسلال تحققت عن طريق ديون 

مستحقة للشريك على الشركة.

2 - تحيين القانون األسا�ضي.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع   -   

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

نوفلبر 2122 تحت   7 ليوم  البيضاء 

رقم 855999.

490 P

FUDICIAQ & ASSOCIES

BFPM
إعالم بالتأسيس

في  ميعقد  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

الدار البيضاء ليوم 7) أكتوبر 2122 

تم اإلعالن عن تأسيس شركة ذات 

الخصائص التالية :

اتخاذ  تم   : التجارية  التسلية 

.»BFPM« التسلية

وهو   : الهدف االجتلاعي للشركة 

التجارية  املحالت  كراء  على  العلل 

العقاري  واإلنعاش  والصياعية 

التللك  واألنواع،  األشكال  بجليع 

التجزئة والتقسيم  والبيع والتجهيز، 

البياء  لجليع األرا�ضي املعد5 لذلك، 

لجليع  والكراء  والبيع  والتللك 

العقارات املعد5 للسكن والتجار5 أو 

حرف أجرى وكل ما له عالقة مباشر5 

أو غير مباشر5 بهدف الشركة ويساهم 

في تيليتها.

املقر االجتلاعي : عين في : 2 زاوية 

الهدهد  وزنقة  الخيام  علر  شارع 

إقامة   ( رقم  مكتب  األول  الطابق 

الكاف الدار البيضاء.

الشركة  وهو   : الرئي�ضي  الشريك 

 BYS« التجاري  اإلسم  ذات 

CAPITAL B.V شركة ذات مسؤولية 

يوجد  الهوالندي  بالقانون  محدود5 

 111.114 65: الرئي�ضي  مقرها 

 Téléportboulevard Amsterdam

مسجلة بالسجل التجاري   Pay Bas

 741771 1 رقم  تحت  بامستردام 

 Meilink السيد  طرف  من  امللثلة 

.Evart Jacobus Jozef

حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

إلى  مقسم  درهم   90.000 مبلغ  في 

بدرهم  اجتلاعية  حصة   90.000

ومحرر5  موزعة  للحصة  واحد 

ومكتتبة كلا يلي : 90.000 حصة.

مجلوع 89.999 حصة اجتلاعية 

.YS CAPITAL B.V لفائد5 شركة

لفائد5 السيد5   ( مجلوع حصة 

.Ghita Belkhayat Abou Omar

حصة   90.000  : املجلوع 

اجتلاعية.

حددت   : املد5 القانونية للشركة 

في  تقييدها  تاريخ  من  سية   99 في 

السجل التجاري.

 : للشركة  االجتلاعية  السية  

في متم  وتنتهي  يياير  فاتح  في  تبتدئ 

ديسلبر من كل سية.

: تم تعيين مسير للشركة  التسيير 

وملد5 غير محدود5 في شخص السيد 

يوليو    1 جالد بيكيران املزداد يوم 

ذو  مغربية،   جنسية  ذو   ،198 

 ،BE758116 رقم  الوطيية  البطاقة 

 Terre الساكن في الدار البيضاء تجزئة

 Océane Villa 81 Bd Abdelhadi

.Boutaleb Anfa Casablanca



1055 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

جليع  صافي   : السيوية  األرباح 

باملحصل  املسجل  الشركة  دجل 

االستقطاعات  توزيع  بعد  السيوي 

القانونية والباقي يوزع على الشركاء 

كل حسب ما يتياسب مع حصصهم.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية   املحكلة  لدى  الضبط 

 562681 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ 6) نوفلبر 2122.

491 P

STE PACCANI MAROC

SARL AU

رقم السجل التجاري : 165111

تكوين شركة محدود5 املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�ضى 

وضع  تم   2122 نوفلبر   21 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدود5 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املليزات التالية :

الهدف :

بياء، مطور عقاري.

مختلفة أعلال   مقاول 

 أو إنشاءات.

تاجر.

املقر : علار5 رقم 1  شقة رقم 8 

حسان  شارع موالي أحلد الوكيلي، 

الرباط.

بلا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 00.000.00) درهم.

غير  ملد5  الشركة  تدار   : التسيير 

محدود5 من طرف :

هشام الحداوي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2122 ديسلبر   28 بتاريخ 

.1 1766

492 P

STE OSMAN EXPRESS

SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�ضى 

تقرر  بالرباط   2122 ديسلبر   2  

املسؤولية  محدود5  شركة  تأسيس 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :

عصلان   : االجتلاعية  التسلية 

إكسبريس.

املحل رقم  21   : املقر االجتلاعي 

النهضة رقم  1 الرباط.

الهدف : نقل البضائع.

من تاريخ  سية ابتداء   99  : املد5 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السية 

ديسلبر من    1 فاتح يياير وتنتهي في 

كل سية.

في  حدد   : االجتلاعي  الرأسلال 

 (000 على  مقسم  درهم   (00.000

حصة بقيلة 00) درهم.

من  مسير5  الشركة   : التسيير 

طرف السيد محلد ايت بوزيد املد5 

غير محدود5.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.165271

باملحكلة  الطلب  إيداع  تم 

يياير   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.212 

493 P

HAYNI EVENT

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

 2122 سبتلبر  بتاريخ  1  الرباط، 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5.

.HAYNI EVENT : التسلية

الهدف االجتلاعي : تلوين وتجهيز 

الحفالت وأشغال أجرى.

 (0.000.00  : الشركة  رأسلال 

درهم مقسلة إلى 00) حصة من فئة 

00) درهم للحصة الواحد5.

السيد5 نعيلة تالمي 51 حصة.

السيد محلد برا�ضي 51 حصة.

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يياير إلى   : السية املالية 

1  ديسلبر من كل سية ماعدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

87 اليوسفية  6 رقم  املقر : بلوك 

الغربية الرباط.

املسير : السيد5 نعيلة تالمي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.1 1896

494 P

ABILITY MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود5

رأسلالها : 0.000) درهم

مقرها االجتلاعي : علار5 54، شقة 

رقم )، زنقة واد تانسيفت

أكدال - الرباط

بلقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تم تأسيس شركة   2122 ديسلبر   7

باملليزات  محدود5  مسؤولية  ذات 

التالية :

 ABILITY  : التسلية 

.MANAGEMENT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدود5.

املوضوع االجتلاعي :

برمجة وتطوير ونظم املعلومات.

الدرأسة واملشور5.

التدقيق التشغيلي ومراجعة ظم 

املعلومات.

التيظيم واإلدار5.

هيدسة.

مقدم الخدمة.

املد5 : 99 سية.

املقر االجتلاعي : علار5 54، شقة 

أكدال  تانسيفت  واد  زنقة   ،( رقم 

الرباط.

الرأسلال : 0.000) درهم مقسلة 

درهم   (00 حصة من فئة   (00 إلى 

للحصة الواحد5.

الحصص :

السيد5 جديجة هادي : 51 حصة.

السيد سعيد هادي : 51 حصة.

إلى  التسيير  أسيد   : التسيير 

السيد سعيد هادي الحامل لبطاقة 

 AB(70806 رقم  الوطيية  التعريف 

ملد5 غير محدود5.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكلة 

 1 1924 تحت رقم  يياير  212   2  

رقم السجل التجاري 165185.

495 P

TAWZINE

شركة محدود5 املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسلالها : 00.00) درهم

املقر االجتلاعي : رقم )) الطابق  ، 

العلار5 79 اهل غوالم،

الدار البيضاء

R C  N° : 4119 9

بلقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

قرر  البيضاء،  بالدار   2122 نوفلبر 

 TAWAZINE الشريك الواحد لشركة

ذات  املسؤولية  محدود5  شركة 

 (00.000 الشريك الوحيد رأسلالها 

 (( رقم   : االجتلاعي  مقرها  درهم 

أهل لوغالم،   79 العلار5  الطابق   

الدار البيضاء التالي :

للشركة  املسبق  انحالل 

.TAWZINE

تعيين السيد أحلد الزين مصفيا 

للشركة.

 (( رقم   : التصفية  مقر  تحديد 

أهل لوغالم،   79 العلار5  الطابق   

الدار البيضاء.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

بتاريخ   852147 تحت رقم  البيضاء 

28 ديسلبر 2122.

496 P

NOUACER LOGISTIQUE

العام االستثيائي  الجلع  بلحضر 

بتاريخ 27 أكتوبر 2122 قرر الشركاء 

ما يلي :

بيع السيد ر�ضى بيبراهيم لجليع 

حصصه 251 حصة للحصة الواحد5 

من فئة 00) درهم وبيع السيد عي�ضى 

الخضري لجليع حصصه 251 حصة 

00) درهم للحصة الواحد5  من فئة 

إلى السيد السيد عبد الكريم بوريخ.

استقالة السيد ر�ضى بيبراهيم من 

ميصبه كلسير للشركة.

اإلبراء التام للسيد ر�ضى بيبراهيم 

على تسييره.

الكريم  عبد  السيد  على  التأكيد 

غير  لفتر5  للشركة  كلسير  بوريخ 

محدود5.

الكريم  عبد  السيد  على  التأكيد 

بوريخ كلوقع للشركة.

األسا�ضي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ    بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 2125 1.
من أجل اإليداع والنشر

املسير

497 P

LA SOCIETE IMMOBILIER 

ET DEVELOPMENT 

SARL AU

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

االستثيائي املؤرخ بتاريخ 26 ديسلبر 

2122 قرر الشريك الوحيد ما يلي :

من  الشركة  رأسلال  رفع 

درهم ليصبح رأسلال   (00.000.00

درهم  مليون  جلس  الشركة 

وذلك بتكوين تسعة   5.111.111.11

حصة   (59.000) ألف  وأربعوم 

اجتلاعية جديد5 من فئة 00) درهم.

األسا�ضي  القانون  تحديث 

للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لللحكلة االبتدائية بتلار5 

بتاريخ   يياير  212 تحت رقم 9642.

498 P

 La SOCIETE

GEOPROUDUCTION

SARL AU

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 

االستثيائي املؤرخ بتاريخ 26 ديسلبر 

2122 قرر الشريك الوحيد ما يلي :

مائة  من  الشركة  رأسلال  رفع 

ليصبح   ((00.000.00) درهم  الف 

درهم  مليونين  الشركة  رأسلال 

بتكوين  وذلك   2.111.111.11

حصة   ((9.000) ألف  عشر  تسعة 

اجتلاعية جديد5 من فئة 00) درهم.

األسا�ضي  القانون  تحديث 

للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لللحكلة االبتدائية بتلار5 

بتاريخ   يياير  212 تحت رقم  964.

499 P

املركز الجهوي لالستثلار 

جهة الدار البيضاء- سطات

AGRI VERSE

SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بلقت�ضى 

تم  ببرشيد     14/12/2122 بتاريخ  

ذات  لشركة  األسا�ضي  اليظام  وضع 

وحيد  لشريك  املحدود5  املسؤولية 

والتي تحلل الخصائص   التالية :

 AGRI VERSE SARL  : التسلية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود5 لشريك وحيد.

الزراعة،   : االجتلاعي  الهدف 

االستيراد والتصدير.

رأس املال : حدد رأسلال الشركة 

حامد  يد  في  درهم   (00.000 بلبلغ 

شريف داوود 00.000) درهم 

من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي.

يياير إلى 1    ( : من  السية املالية 

ديسلبر من كل عام.

حي وفيق الرقم   : املقر االجتلاعي 

427 الطابق الثالث برشيد.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

للسيد حامد شريف داوود ملد5 غير 

محدد5.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني باملحكلة االبتدائية ببرشيد 

تم  كلا   1 81/2122 رقم  تحت 

التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

عدد    تحت   22/12/2122 بتاريخ 

. 1747 

1 C

املركز الجهوي لالستثلار 

جهة الدار البيضاء- سطات

ANIC CONSTRUCTION

SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بلقت�ضى   

بتاريخ  12/12/2122  بالدار البيضاء  

تم وضع اليظام األسا�ضي لشركة ذات 

وحيد  لشريك  املحدود5  املسؤولية 

والتي تحلل الخصائص   التالية :

 ANIC  : التسلية 

.CONSTRUCTION SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدود5 لشريك وحيد.

األشغال  االجتلاعي:  الهدف 
املختلفة 

رأس املال : حدد رأسلال الشركة 
درهم في يد محلد   (00.000 بلبلغ 

بويباون 00.000) درهم 
من  ابتداء  سية   99  : املد5 

التأسيس النهائي.
يياير إلى 1    ( : من  السية املالية 

ديسلبر من كل عام.
ارض  تجزئة   : االجتلاعي  املقر 
السوق بقعة رقم 2 الطابق ) برشيد

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
غير  ملد5  بويباون  محلد  للسيد:  

محدد5.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكلة االبتدائية ببرشيد 
تم  كلا   1 71/2122 رقم  تحت 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 
عدد    تحت   21/12/2122 بتاريخ 

. (756(
2 C

 RABAT REGION
 PATRIMOINE HISTORIQUE

SA (RRPH)
 2 بلقت�ضى عـقد عرفـي مؤرخ في 
يياير 212 مسـجل في الرباط، بــتاريخ 
5 يياير  212،قـد تـم تأسيس شركة 

املساهلة.
للتراث  الجهة  الرباط   : التسلية 

التاريخي 
اإلسهام   : االجتلاعي  الهـــدف 
األثرية  املواقع  على  املحافضة  في 

والترويج لها.
والثقافة  الجهة  بتراث  اإلعتياء   -

املحلية.
- صيانة امثار ودعم الخصوصيات 

الجهوية.
استراتيجية  تيفيد  و  وضع   -
لحلاية و تعزيز و تثلين التراث الثقافي 

املادي و التراث الثقافي .الغير املادي.
 27111111  : الشـــــركـة  رأســلال 
درهــــم مقسـلة  إلى 271111  سهللن 

فــــــئة 00) درهم للسهم الواحــد.
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 : القييطر5  سال  الرباط  جهة   -
799)9 سهم بقيلة 79900)9 درهم
الدولة ملثلة بوزار5 اإلقتصاد   -
بقيلة  سهم   (78(95  : املالية  و 

9500)78) درهم
سهم   : يعقوبي  محلد  السيد   -

واحد بقيلة 00) درهم
- السيد سعيد عدي : سهم واحد 

بقيلة 00) درهم
 : جوريو  السالم  عبد  السيد   -

سهم واحد بقيلة 00) درهم
- السيد عز الدين كرا : سهم واحد 

بقيلة 00) درهم
 : السريدي  نورالدين  السيد   -

سهم واحد بقيلة 00) درهم
سهم   : فيجيرو  عادل  السيد   -

واحد بقيلة 00) درهم
سهم   : الصالح  السيد5 جيهان   -

واحد بقيلة 00) درهم
من  ابــــتداء  ســية   99  : املــــــــــــد5 
تاريــــخ  من  أي  اليـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
من فاتح يياير إلى    : السية املالية 
1  دجـــيبر من كل سية ما عـــــدا السية 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
سال  الرباط  جهة  والية   : املـــــــــــقر 
موالي  بشارع  الكائية  القييطر5 

سليلان الرباط.
املســــــــير : الســــيد  رشيد معالل.

التجاري بالسجل  التقييد  رقم 
.RC165297

3 C

STE RGUI FOOD
SARL

محل  AM 1 بلوك آ أكادير I تجزئة 
رقم 8) فونتي أكادير

تفويت حصص
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 
موثق  امليصوري  حسن  األستاذ 
بأكادير بتاريخ 2122-19-8 و -19- 2
2122 والدي بلوجبه تم بيع حصص 
السيد عبد الرحلان اركي في الشركة 
املسلاRGUI FOOD SARL  5  شركة 
مقرها املحدود5  املسؤولية  دات 

االجتلاعي بلحل    AM 1بلوك أ   

أكاد يرI  تجزئة رقم 8) فونتي أكاد ير 

واملسجلة تحت رقم 46615 بالسجل 

سليلان  السيد  لفائد5  التجاري 

بودحيمي.

الرحلان  عبد  السيد  استقالة 

اركي من ميصب مسير وحيد لشركة 

RGUI FOOD وتعيين السيد سليلان 

بودحيمي كلسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 6 1196 بتاريخ 12 دجيبر 

.2122
حرر لإليداع و النشر

4 C

 STE AUTO ECOLE
 GHIZLANE PRIVE POUR LA

CONDUITE
SARL

املسجل  العرفي  العقد  بلقت�ضى 

إنشاء  تم   2122 نوفلبر   21 بتاريخ 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

تحلل الخصائص التالية :

 STE AUTO ECOLE  : التسلية 

 GHIZLANE PRIVE POUR LA

CONDUITE SARL

املقر : حي اليصر رقم 281 افورار 

الجلاعة الترابية افورار - واويزغت - 

إقليم ازيالل.

الغرض : مدرسة لتعليم السياقة.
رأس املال بالدرهم : 00.000).

مد5 الشركة : 99 سية.

السيد5 حليلة ابالل   : املسيرون 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
.I27 517 : رقم

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السية 

يياير وتنتهي في 1  ديسلبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

 2122 نوفلبر   24 بتاريخ  بازيالل 

تحت رقم 2122/425 ورقم السجل 

التجاري تحت رقم 25 5.

5 C

MUSOUAR CARS
تأسيس شركـة

شركـة محدود5 املسؤولية ذات 

شريك وحيد 

رأسلالها 00.000) درهم

املقر االجتلاعي: شقة بالطابق 

االول، تجزئة فدان املنزه، رقم 56)، 

سيدي علي بن حلدوش، دائر5 

ازمور

رقم التقييد في السجل التجاري :

الجديد5 / 21169

محرر  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

مسجل   ،2122 اكتوبر  بتاريخ26 

تم إعداد   ،2122 بتاريخ فاتح نونبر 

محدود5  لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية باملليزات التالية:

محدود5  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

 MUSOUAR  : الشركة  تسلية 

.CARS SARL-AU

السيارات  كراء   : الشركة  غـرض 

بدون سائق.

شقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

املنزه،  فدان  تجزئة  االول،  بالطابق 

56)، سيدي علي بن حلدوش،  رقم 

دائر5 ازمور.

املبلغ محدد في   : رأسلال الشركة 

00.000.00) درهم مقسم إلى 000)   

 (00.00 بقيلة  اجتلاعية  حصة 

اسلك  في  الواحد5  للحصة  درهم 

املصطفى  السيد  الوحيد  الشريك 

الوردي: 000) حصة اجتلاعية.

الشركة  بتسيير  يعهد   : التسيير 

ملد5 غير محدد5 إلى السيد املصطفى 

الوطيية  للبطاقة  الحامل  الوردي 

.MA411 9 للتعريف رقم

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

 2122 دجيبر   28 بتاريخ  بالجديد5 

تحت رقم 29571.
جالصة وبيان

6 C

FRIDLI TRAV
تأسيس شركـة

شركـة محدود5 املسؤولية ذات 

شريك وحيد 
رأسلالها 00.000) درهم

املقر االجتلاعي: الشقة  1، علار5 

نو5 0)، الطابق الثالث، حي السالم، 
رسم عقاري رقم 517. 08/12، 

الجديد5. 

 رقم التقييد في السجل التجاري :

الجديد5 /   211

بلقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 09 08 دجيبر 2122، مسجل بتاريخ 
القانون  إعداد  تم   ،2122 دجيبر 

األسا�ضي لشركة محدود5 املسؤولية 

باملليزات التالية:

محدود5  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 FRIDLI TRAV  : تسلية الشركة 

.SARL-AU

غـرض الشركة :

نقل املستخدمين.

نقل املسافرين.

كراء االليات.

الشقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الطابق الثالث،   ،(0 علار5 نو5   ،1 
رقم  عقاري  رسم  السالم،  حي 

517/18. 12، الجديد5.
محدد  املبلغ  الشركة:  رأسلال   

   (000 درهم مقسم إلى   (00.000 في 

 (00.00 بقيلة  اجتلاعية  حصة 

اسلك  في  الواحد5  للحصة  درهم 

الشريك الوحيدى السيد هيثم ميور: 

000) حصة اجتلاعية.

الشركة  بتسيير  يعهد   : التسيير 
ملد5 غير محدد5 إلى السيد هيثم ميور 

للتعريف  الوطيية  للبطاقة  الحامل 
.M688976 رقم

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

 2122 دجيبر   (9 بتاريخ  بالجديد5 

تحت رقم 2 295.
جالصة وبيان

7 C
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LA TABLE DE MAZAGAN
حل شركـة

شركـة محدود5 املسؤولية 
رأسلالها 00.000.00)   درهم

املقر االجتلاعي: محل تجاري، ارض« 
الكدية » ، شارع طيط، الجلاعة 

القروية موالي عبد هللا، إقليم 
الجديد5.

رقم التقييد في السجل التجاري:
)676)/ الجديد5

العام  الجلع  محضر  بلقت�ضى 
 ،2122 شتيبر   22 االستثيائي بتاريخ 
قرر الشريكان السيد عادل صعصع 

والسيد العيا�ضي علير5 ما يلي :
حل مبكر للشركة املعيية.

تعيين الشريكين املذكورين اعاله 
مكلفين بإجراءات حل الشركة.

تعيين محل حل الشركة بالعيوان 
الكدية  ارض«  تجاري،  محل  التالي: 
القروية  الجلاعة  شارع طيط،   ، «

موالي عبد هللا، إقليم الجديد5.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 

12 دجيبر 2122 تحت رقم 29499.
جالصة وبيان

8 C

PHYTO EL JADIDA
تأسيس شركـة

شركـة محدود5 املسؤولية 
رأسلالها 00.000.00)   درهم

املقر االجتلاعي: تجزئة غزالن، رقم 
 1، الشقة  ، الطابق الثاني، طريق 

مراكش، الجديد5. 
 رقم التقييد في السجل التجاري:

الجديد5/ 9 211
بلقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 
مسجل بتاريخ  2   ،2122 نونبر   21
القانون  إعداد  تم   ،2122 نونبر 
األسا�ضي لشركة محدود5 املسؤولية 

باملليزات التالية:
محدود5  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 

 PHYTO EL  : الشركة  تسلية 

.JADIDA SARL

غـرض الشركة :

تسويق املبيدات الحشرية.

واملعدات  التجهيزات،  تسويق 
الفالحية والبذور واالسلد5.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الطابق  الشقة  ،  رقم  1،  غزالن، 

الثاني، طريق مراكش، الجديد5.
املبلغ محدد في   : رأسلال الشركة 
00.000.00) درهم مقسم إلى 000)   
 (00.00 بقيلة  اجتلاعية  حصة 
الواحد5 موزعة على  للحصة  درهم 

الشريكين كالتالي :
- السيد بدر الدين الفوزاوي: 511 

حصة اجتلاعية.
السيد حلز5 الركي: 511 حصة   -

اجتلاعية.
التسيير : يعهد بتسيير الشركة إلى 
السيد بدر الدين الفوزاوي الحامل 
رقم  للتعريف  الوطيية  للبطاقة 

.GB218789
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
 2122 دجيبر   (9 بتاريخ  بالجديد5 

تحت رقم   295.
جالصة وبيان

9 C

LAMLIH AUTO
SARL

RC  12745
العيوان : ايت حبيبي تالكانت 

تكزيرت بني مالل
انشاء  تم  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
املجدود5       املسؤولية  ذات  شركة  

تحلل  الخصائص التالية :
LAMLIH AUTO SARL :التسلية
تالكانت  حبيبي  ايت   : العيوان 

تكزيرت    بني مالل.
واصالح  غسل    : الغــرض 

السيارات.
درهم    (00.000  : املــال  رأس 

مقسم إلى 00) حصة اجتلاعية.
السية املـالية : السية امليالدية.

مد5 الشركة : 99 سية.
ومحلد بن  محلد ملليح    : املسير 

ابريك.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  تحت رقم 576.
10 C

 LES PROFS DU PAIN شركة
SARL AU

العيوان : مركز داي للخدمات 

املتعدد5 الحي اإلداري بني مالل 

انشاء  تم  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

شركة ذات املسؤولية دات الشريك 

الوحيد  تحلل الخصائص التالية :

 LES PROFS DUالتسلية : شركة

.PAIN SARL AU

للخدمات  داي  مركز   : العيوان 

املتعدد5 بني مالل.

-التجار5  مخبز5 ومقهى   : الغــرض 

واالعلال.
رأس املــال : 00000.00)درهم.

السية املـالية : السية امليالدية.

مد5 الشركة : 99 سية.

فرع  الوحيد  الشريك  و  املسير 

الطرح كلال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم      تحت  مالل   بني  االبتدائية 

.1159

11 C

 ESSENTIEL CLEAN شركة

SERVICES
SARL AU

العيوان : حي ملصلى  بلوك 6 رقم 6) 

القصيبة 

انشاء  تم  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

شركة  ذات املسؤولية دات الشريك 

الوحيد  تحلل  الخصائص التالية :

 ESSENTIEL شركة    : التسلية 

.CLEAN SERVICES    SARL AU
6 رقم  العيوان : حي ملصلى  بلوك 

6) القصيبة.

العامة  االشغال   : الغــرض 

وتيظيف السيارات.
درهم    (00000.00  : املــال  رأس 

مقسم إلى 000) حصة اجتلاعية 

السية املـالية: السية امليالدية.

مد5 الشركة : 99 سية.

املسير و الشريك الوحيد  :  جلال 

باحفيظ.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية قصبة تادلة ل  تحت رقم 

.211

12 C

BUON VIAGGIO CAR
 SARLAU

8) بلوك ) حي الصفا  بني مالل 

السجل التجاري رقم 9227

االستثيائي  القرار  بلقت�ضى 

بتاريخ        الشركة  للشركاء 

28/9/2122 تم ما يلي :

- قفل التصفية.

- املصادقة على حساب التصفية  

و تقرير املصفي.

- اعالن نهاية تصفية الشركة 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   -

عدد  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

.1121

13 C

TRAFATIH
SARL AU

العيوان : مركز داي للخدمات 

املتعدد5 الحي اإلداري بني مالل 

انشاء  تم  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

شركة  ذات املسؤولية دات الشريك 

الوحيد  تحلل  الخصائص التالية :

    TRAFATIH شركة  التسلية: 

.SARL AU

للخدمات  داي  مركز   : العيوان 

املتعدد5 بني مالل.

: االشغال العامة والبياء  الغــرض 

كراء   - االشغال الفالحية و السقي   -

االليات واملعدات املختلفة.
رأس املــال : 00000.00)درهم.

السية املـالية : السية امليالدية.

مد5 الشركة : 99 سية.

الفتحي  الوحيد  والشريك  املسير 

املصطفى 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت رقم 1261.

14 C
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MAISON TENDANCE

MAISON TENDANCE
إعالن متعدد القرارات

MAISON TENDANCE

) زنقة اإلمام الغزالي ، 90000، 

طيجة املغرب

MAISON TENDANCE »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: ) زنقة 

اإلمام الغزالي - 90000 طيجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.85287

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 

نصيب من أصل   (00 تفويت  مايلي: 

درهم   (00 فئة  من  نصيب   (00

اجلالية  بقيلة  الواحد،  لليصيب 

واملكتتبة  درهم،   11.111,11 قدرها 

السيد5  الوحيد5  للشريكة  سلفا 
 MAISON« زينب العسري في شركة 

لصالح   ،»TENDANCE SARL-AU

مغربية  العسري،  إبتسام  السيد5 
زنقة  بطيجة،  والساكية  الجنسية، 

أمريكا.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
قبول استقالة السيد5 زينب العسري 

من ميصبها كلسير5 وحيد5 لشركة 

MAISON TENDANCE SARL-«

الذمة  مع ميحها شهاد5 إبراء   ،»AU

من أجل فتر5 تسييرها للشركة. 

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

العسري،  إبتسام  السيد5  تعيين 

 MAISON« كلسير5 وحيد5 لشركة 

وذلك   ،  »TENDANCE SARL-AU

في  الشركة  تلزم  محدود5.  غير  ملد5 

الوحيد  بالتوقيع  معامالتها  جليع 

إبتسام  السيد5  الشريكة  لللسير5 

العسري.

على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعاد5 صياغة القانون 
مجلوع  ليشلل  للشركة  األسا�ضي 

التغييرات الجديد5. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 
القانون  صياغة  وإعاد5  تحيين 
مجلوع  ليشلل  للشركة  األسا�ضي 

التغييرات الجديد5.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261118.

(I

FLASH ECONOMIE

FIT 4 YOU
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

FIT 4 YOU »شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: الطابق 
السفلي مجلع سييك 2 علار5 ب 6 - 

50000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8 1 7

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 5) شتيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
 (000 تفويت السيد حسين الحربي 
حصة من الشركة إلى السيد الزبيرى 

املهدي 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تعيين السيد الزبيري املهدي كلسير 

جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 
اليظام  من   7 و   6 الفصول  تعديل 

األسا�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   15 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 9 4 1.
2I

LAHO SKILLS

نعمة تمور
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

LAHO SKILLS
تجزئة موالي علي الشريف ، 

52111، الرشيدية املغرب
نعلة تلور شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر والد 
براهيم جلاعة تلكروت زاكور5 - 

111 5 زاكور5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
نعلة   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

تلور.
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
توزيع  و  التلور-زراعة  تعليب  مواد 

وبيع التلور-.
عيوان املقر االجتلاعي : قصر والد 
 - زاكور5  تلكروت  جلاعة  براهيم 

111 5 زاكور5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : بلفقير  نعيلة  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 السيد عبد الرحلان أيت الشيخ :
511 حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بيلفقير عيوانه(ا)  السيد5 نعيلة 

اليواصر 1111  زاكور5 املغرب.

شيخ  ايت  عبدالرحلان  السيد 

زاكور5    1111 اليواصر  عيوانه(ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

بيلفقير عيوانه(ا)  السيد5 نعيلة 

اليواصر 1111  زاكور5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 االبتدائية بزاكور5 بتاريخ 

2122 تحت رقم 295.

 I

شركة مستأمية الحيصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

EL MANNI IKHOUANE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

شركة مستأمية الحيصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

21 شارع املتيبي الطابق االول بني 
مالل 21 شارع املتيبي الطتبق االول 

بني مالل، 111 2، بني مالل املغرب

EL MANNI IKHOUANE شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تغزوت 

ادوز مراب على اليسار جلاعة فم 

العيصر بني مالل - 111 2 بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 51 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MANNI IKHOUANE
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في  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البياء+ عقاقير+تصنيع الياجور

 MD DE MATERIAUX  

 DE CONSTRUCTION ET

 DROGUISTE+FABRICT° DES

.AGGLOMERES DE CIMENT

تغزوت   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

فم  جلاعة  اليسار  على  مراب  ادوز 

العيصر بني مالل - 111 2 بني مالل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : املني  اسلاعيل  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

حصة   511  : املني  احلد  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  املني  اسلاعيل  السيد 

مالل  بني  العيصر  فم  احبارن  دوار 

111 2 بني مالل املغرب.

السيد احلد املني عيوانه(ا) محل 

بني  غشت   21 شارع  االجور  صيع 

مالل 111 2 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  املني  اسلاعيل  السيد 

مالل  بني  العيصر  فم  احبارن  دوار 

111 2 بني مالل املغرب

السيد احلد املني عيوانه(ا) محل 

بني  غشت   21 شارع  االجور  صيع 

مالل 111 2 بني مالل املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 5) دجيبر 

2122 تحت رقم 1262.

5I

GESTION ALJANOUB

 ETABLISSEMENT
 LA PERLE BLEUE DE

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعاد5 علار5 رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
 ETABLISSEMENT LA PERLE

 BLEUE DE L›ENSEIGNEMENT
PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الحسن الثاني رقم 65 املر�ضى 
العيون - 70050 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 ETABLISSEMENT LA PERLE
 BLEUE DE L’ENSEIGNEMENT

.PRIVE
التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االولي , االبتدائي , االعدادي , الثانوي 

و العالي.....
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الحسن الثاني رقم 65 املر�ضى العيون 

- 70050 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : ندور  الحسين  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  ندور  الحسين  السيد 
حي النهضة شارع الحسن الثاني رقم 
العيون   70050 املر�ضى العيون   ((0

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ندور  الحسين  السيد 
حي النهضة شارع الحسن الثاني رقم 
العيون   70050 املر�ضى العيون   ((0

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم 656/2122 .
5I

FINANCES.NET

- CEPAGE PRIVE - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT ((9

 FOUTOUHI TEMARA ، 12111،
TEMARA MAROC

CEPAGE PRIVE - SARL - شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 51 شارع 

الكابتن سيدي علر العيساوي 
السوي�ضي الرباط - 0000) الرباط 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11 591

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   09 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   -  CEPAGE PRIVE - SARL
وعيوان  درهم   (98.000 رأسلالها 
الكابتن  شارع   51 اإلجتلاعي  مقرها 
السوي�ضي  العيساوي  علر  سيدي 
املغرب  الرباط   (0000  - الرباط 

نتيجة ل : اكراهات مالية.

وحدد مقر التصفية ب 51 شارع 
العيساوي  علر  سيدي  الكابتن 
الرباط   (0000  - الرباط  السوي�ضي 

املغرب. 
و عين:

 Roland Guillaume السيد(5) 
تراكو�ضى   /  TRAGUS روالن كيوم   /
 6 إقامة ميشليفن شقة  و عيوانه(ا) 
تلار5   12111 تلار5   12141 هرهور5 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 41 1 1.
6I

AL HISBA FISC

EL BAZ FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC
EL BAZ FOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 274 شارع 

ابا شعيب الدكالي الطابق االول 
حي الفرح - 70000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 59777

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
)0 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   EL BAZ FOOD
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
شعيب  ابا  شارع   274 اإلجتلاعي 
 - الفرح  حي  االول  الطابق  الدكالي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   70000

ل : توقف نشاط الشركة..
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 274 ب  التصفية  مقر  وحدد 
شارع ابا شعيب الدكالي الطابق االول 
البيضاء  الدار   70000  - الفرح.  حي 

املغرب. 
و عين:

و  محلد  اسعيدي  السيد(5) 
الكبير  الحزام  محج   217 عيوانه(ا) 
البيضاء  الدار   70000 الفرح  حي 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 1  852.

7I

asy accounting

HR ONE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

asy accounting
 No 1 IMM 29 ERREDA HAJ
 FATEH, El Oulfa ، 21111،

casablanca maroc
HR ONE شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7 اقامة 

اليعيم طابق 2 شقة 5 سيدي 
معروف الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 88449

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
06 شتيبر 2121 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 مبلغ رأسلالها   HR ONE
 7 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
اقامة اليعيم طابق 2 شقة 5 سيدي 
معروف الدار البيضاء - 21111 الدار 
صعوبة   : نتيجة ل  املغرب  البيضاء 
املكلف  وهجر5  املشروع  تدبير  في 

باالنجاز.

اقامة   7 وحدد مقر التصفية ب 
سيدي   5 شقة   2 طابق  اليعيم 
معروف الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  جابو  بلقاسم  السيد(5) 
ليساسفة تجزئة الخزامى  عيوانه(ا) 
طابق   5 شقة  ب  درج   5 ج  ح  ح 
املغرب  البيضاء  الدار   21111  (

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2122 تحت رقم 2158 8.
8I

ائتلائية املحاسبة

MAX EDITION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتلائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط رقم 5) ، 90000، طيجة 

املغرب
MAX EDITION شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع أبي 
الحسن الشادلي اقامة شبوط رقم 

5) - 90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((7(97

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في  2 شتيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 MAX EDITION الوحيد  الشريك 
درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 
أبي  اإلجتلاعي شارع  وعيوان مقرها 
رقم  شبوط  اقامة  الشادلي  الحسن 
5) - 90000 طيجة املغرب نتيجة ل : 

قرار الشريك الوحيد.

وحدد مقر التصفية ب شارع أبي 
رقم  شبوط  اقامة  الشادلي  الحسن 

5) - 90000 طيجة املغرب. 
و عين:

السيد(5) علي عيساتي و عيوانه(ا) 
حومة املطار قرب دار العلوم 62111 
ناضور املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   09 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 11 259.

9I

STE FIDMEK

ADINAMIKIYAT
إعالن متعدد القرارات

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°2  Appt14 ،
51151، Meknes Maroc

ADINAMIKIYAT »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: شقة رقم 
415 الطابق الثاني تجزىة الزهو5 - 

51111 مكياس املللكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51267

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
حصص:  -1تفويت  رقم  قرار 
مايلي:  على  ييص  الذي 
تفويت  تم  -1بتاريخ21/11/2122 
511 حصة من طرف السيد 5 الهام 

عرباوي إلى السيد نجيب حلدي 
قرار رقم -2تغيير الشكل القانوني 
مايلي:  على  ييص  الذي  للشركة: 
-2تغيير الشكل القانوني للشركة من 
إلى  محدود5  مسؤولية  دات  شركة 
شركة دات مسؤولية محدود5 دات 

الشريك وحيد

تعديل  و  - تحيين  رقم  قرار 
مايلي:  على  ييص  الذي   : الفصول 
تغيير  تم  املتخد5  للقرارت  - نتيجة 
القانون  من  الفصول  وتحيين 

األسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

حصص الشركة
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

رأسلال الشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (9 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 1 47.
(0I

zagora consulting sarl

KASBAH OF PEACE
إعالن متعدد القرارات

zagora consulting sarl
رقم9)) شارع محلد الخامس ، 

57900، زاكور5 املغرب
KASBAH OF PEACE »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: قصر 

تسركات ترناثة الطريق الوطيية رقم 
9 زاكور5 - - زاكور5 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 141

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
بوتدغارت  محسن  السيد  تعيين 
زاكور5  عيوانه حي املسير5 الخضراء 
و السيد5 الهام بوتدغارت عيوانها حي 
كلسيرين  زاكور5  الخضراء  املسير5 

للشركة ملد5 غير محدود5
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليطام األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
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على  ييص  الذي   :(0 رقم  بيد 
مايلي: تعيين مسيري الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 االبتدائية بزاكور5 بتاريخ 

2122 تحت رقم 64 .
((I

WORLD CONSEIL ET AUDIT

LI TAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

WORLD CONSEIL ET AUDIT
 RUE OURGHA APPT2 12

 AGDAL RABAT، 11181، RABAT
MAROC

LI TAAMIR شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية فال 
ولد علير و زنقة بهت ب2  الطابق  

اكدال الرباط - 0080) الرباط 
املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((008
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 22 يوليوز 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»زاوية فال ولد علير و زنقة بهت ب2  
 (0080  - الرباط  اكدال  الطابق  
اتين  »شارع  إلى  املغرب«  الرباط 
علار75و8  الطابق5  الرياض  محاج 
00)0) الرباط   - حي الرياض الرباط 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1844 1.
12I

WORLD CONSEIL ET AUDIT

LI TAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

توسيع نشاط الشركة 

WORLD CONSEIL ET AUDIT
 RUE OURGHA APPT2 12

 AGDAL RABAT، 11181، RABAT
MAROC

LI TAAMIR شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها االجتلاعي شارع اتين 

محاج الرياض الطابق5 علار75و8 

حي الرياض الرباط الرباط 00)0) 

الرباط املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((008

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 يوليوز   22 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اإلنعاش العقاري بجليع أشكاله 

جليع  وباقي أنواع التهيئة العلرانية، 

العلومية  واألشغال  البياء  اشغال 

وجليع األشغال املختلفة علوما.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

دجيبر   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1844 1.

1 I

FLASH ECONOMIE

ملسكالي
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

ديوان األستاذ5 كنز5 مسفر

موثقة

شركة محدود5 املسؤولية (ش.م.م) 

» ملسكالي « 

الرأسلال ااٍلجتلاعي :0.000) درهم

املقر االجتلاعي : تجزئة اوكوك زنقة 

) رقم 0) 

الدار البيضاء

تلقاه  موثق  عقد  بلقت�ضى   1-

موثقة  ديوان األستاذ5 كنز5 مسفر، 

بتاريخ 22 و29 يونيو  بالدار البيضاء 

2122 ، مسجل بالدار البيضاء بتاريخ 

عالمات  تحت   2122 يوليوز   28

اإليداع  سجل   : امتية  التسجيل 

سجل   ،2122-1156119-1 61:

عدد  وصل   ،5(700 االستخالص 

2122147711116 يتضلن ما يلي 

- تفويت الحصص االجتلاعية

الحصص  مجلل  تفويت  تم 
ااٍلجتلاعية التي يلتلكها السيد عبد 
 « ملسكالي   « الجليل ملسفر في شركة 
 (22) و هي اثيان و عشرون  ش.م.م، 
سهم لفائد5 السيد5 نادية بورقادي 

سعداني
تلقاه  موثق  عقد  بلقت�ضى   2-
موثقة  ديوان األستاذ5 كنز5 مسفر، 
بتاريخ 22 و29 يونيو  بالدار البيضاء 
2122 ، مسجل بالدار البيضاء بتاريخ 
عالمات  تحت   2122 يوليوز   28
 : اإليداع  سجل   : امتية  التسجيل 
سجل   ،2122-1156127-1 61
عدد  وصل   ،41658 االستخالص 

2122V18686117 يتضلن ما يلي 
- التصدق بالحصص االجتلاعية : 
بالحصص  التصدق  تم 
السيد5  تلتلكها  التي  ااٍلجتلاعية 
 « ملسكالي   « شركة  في  ملسفر  اميية 
اجتلاعية  حصة   12 و هي  ش.م.م، 

لفائد5 السيد عبد الحليد ملسفر ؛
تلقاه  موثق  عقد  بلقت�ضى    -
موثقة  ديوان األستاذ5 كنز5 مسفر، 
بتاريخ 22 و29 يونيو  بالدار البيضاء 
الجلع  محضر  تضلن  الذي   2122
من  تم  للشركة،  االستثيائي  العام 

جالله مايلي: 
- املصادقة على تفويت الحصص 
الجليل  بين السيد عبد  االجتلاعية 
بورقادي  نادية  السيد5  و  ملسفر 

سعداني.
التصدق  على  املصادقة   -
تلتلكها  التي  االجتلاعية  بالحصص 
السيد  لفائد5  ملسفر  اميية  السيد5 

عبد الحليد ملسفر ؛
املشترك  التسيير  على  الحفاظ   -
الجليل  عبد  السيد  بين  للشركة 

ملسفر و السيد عبد الحليد ملسفر.
7 من القانون  - تعديل البيد رقم 

األسا�ضي للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   4-
البيضاء  للدار  التجارية  املحكلة 
الرقم  تحت   ،11/18/2122 بتاريخ 

8 4171

(5I

FLASH ECONOMIE

PRODIMEDIC 
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

 PRODIMEDIC »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 8  تجزئة 

روسادا شارع بوطالب - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.471585

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 12 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

األسهم.مع  بيع  باستكلال  إقرار 

اندماج مساهم جديد

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

إستقالة السيد5 مالك املسعودي -و 

تعيين السيد هشام غازي مسعودي و 

السيد علر مسعودي ،السيد5 نادية 

فارس و الشركة »سوطيلا« و السيد 

أحلد شوقي 

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

مجلس اإلدار5  -إقرار بتعيين أعضاء 

مالك  السيد5  استقالة  و  الجدد 

املسعودي من ميصبها إدارًيا

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

 
ً
نائبا حاريتان  ميير  السيد  تعيين 

لللدير العام

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  بيد 

القيام  قصد  مايلي:  الصالحيات 

باالجراءات

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 5 8517.

15I
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Transatlantic CPA Group

فريش كورپوريشن
شركة ذات املسؤولية املحدود5

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

Transatlantic CPA Group

 Angle Blvd. ,(((

 ABDELMOUMEN & Rue Van

 Zeeland ،  1442، Casablanca

Maroc

فريش كورپوريشن »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 2 شارع 

الصيوبر الطابق 05 شقة 12 - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.551781

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 9) نونبر 2122

األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

الشركاء  جليع  حصص  ).تفويت 

للحصة)  درهم   (00 حصة،   511(

االمريكية  جروب  تيرا  الشركة  إلى 

شارع  شرق  في:  تقع  التي  الجنسية 

دي  دوفر،   ،121 جياح  لوكيرمان 

)990) الواليات املتحد5 االمريكية.

2.تحویل الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات املسؤولیة املحدود5 

إلى شركة ذات مسؤلیة محدود5 ذات 

الشریك الوحید

 .التأكيد على وظيفة املدير ملد5 

عير محدود5 ل:

القاطن ب06  بيكيران  يوسف   •

باريس   75115 الكوليجيال  شارع 

فرنسا

القاطن  دوفين  پ  جون  •بييوا 
رقم   2 ب اقامة ادن طلاريس طابق 

2س  دار بوعز5 البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 41965.

(6I

محلد الحيودي موثق

طرانس.ديكوفيرط
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

محلد الحيودي موثق

  شارع األندلس ط ) ، 2111 ، 

الحسيلة املغرب

طرانس.ديكوفيرط شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي شارع 

أسيوط الحي 5 إمزورن - 2111  

الحسيلة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 867

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تغيير  املؤرخ في 26 دجيبر 2122 

»نقل املسافرين  نشاط الشركة من 

» إلى »نقل األشخاص لصالح الغير«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالحسيلة  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 65 .

(7I

CARRE METAL

CARRE METAL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARRE METAL

تجزئة املسار رقم 785 املسار ، 

50000، مراكش املغرب

CARRE METAL شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املسار رقم 785 الطابق االول شقة 

) - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 2167

في  2  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 دجيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CARRE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.METAL
صياعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملييوم.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الطابق االول شقة   785 املسار رقم 

) - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
000.) حصة   : السيد عزيز باحو 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز باحو عيوانه(ا) تجزئة 
سيبع   421 رقم   (7 بلوك   2 اليخيل 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز باحو عيوانه(ا) تجزئة 
سيبع   421 رقم   (7 بلوك   2 اليخيل 

50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 199 14.

(8I

ADVISORIS

AFRICA SURF TRADING
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux, N°5

avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT
 B1, Casablanca ، 21111،
CASABLANCA MAROC

AFRICA SURF TRADING شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
))) ، بوليفارد ب ، QI شرق ، 

عين السبع - 21251 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89121
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 AFRICA SURF الوحيد  الشريك 
TRADING مبلغ رأسلالها 511.111 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
، QI شرق  بوليفارد ب   ،  ((( طريق 
، عين السبع - 21251 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.
وحدد مقر التصفية ب طريق ))) 
، بوليفارد ب ، QI شرق ، عين السبع 

- 21251 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

حلادي  الدين  نور  السيد(5) 
سكن طريق   (0 شياف و عيوانه(ا) 
الدوحة أزمور 1 212 الدار البيضاء 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851549.

(9I

ADVISORIS

MR INVEST
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ADVISORIS
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 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 21111،

CASABLANCA MAROC

MR INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 5) شارع 

لوسيرن ريزيدنس لطيفة الطابق 

األول ،مكتب رقم  مكتب رقم   - 

 2151 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 8951 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية   MR INVEST

محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

شارع لوسيرن   (5 مقرها اإلجتلاعي 

األول  الطابق  لطيفة  ريزيدنس 

،مكتب رقم  مكتب رقم   -  2151 

املغرب نتيجة لتوقف  الدار البيضاء 

النشاط.

و عين:

حلادي  نورالدين  السيد(5) 

شياف و عيوانه(ا) 0) طريق الدوحة 

دازمور 1 212 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 12 دجيبر 2122 وفي 5) شارع 

مكتب  األول  الدور  سكن  لوسيرن 

الدار   2151  - املستشفيات  حي    

البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851551.

21I

Transatlantic CPA Group

تسبيق

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

Transatlantic CPA Group

 Angle Blvd. ,(((

 ABDELMOUMEN & Rue Van

 Zeeland ،  1442، Casablanca

Maroc

تسبيق »شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 2 شارع 

الصيوبر الطابق 05 شقة 12 - - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.521851

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 9) نونبر 2122

األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

الشركاء  جليع  حصص  تفويت   .(

درهم للحصة)   (00 حصة،   (000(

أي  إس  يو  تسبيق  الشركة  إلى 

االمريكية الجنسية التي تقع في: شرق 

 ،121 جياح   555 لوكيرمان  شارع 

دوفر، دي )990) الواليات املتحد5

االمريكية.

التأكيد على وظيفة املدير ملد5   .2

عير محدود5 ل:

عثلان بياني السلرس القاطن   •

عين  ش  علار5    فيو  باي  باقامة 

الذئاب الدار البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 98))5.

21I

Transatlantic CPA Group

سمارت بروف بريفي

شركة ذات املسؤولية املحدود5

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

Transatlantic CPA Group

 Angle Blvd. ,(((

 ABDELMOUMEN & Rue Van

 Zeeland ،  1442، Casablanca

Maroc

سلارت بروف بريفي »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 2 شارع 

الصيوبر الطابق 05 شقة 12 - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.48919 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 أكتوبر 2122

األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

الشركاء  جليع  حصص  ).تفويت 

درهم للحصة)   (00 حصة،   2111(

إلى الشركة سلارت بروف االمريكية 

الجنسية التي تقع في:555 شرق شارع 

دي  دوفر،   ،121 جياح  لوكيرمان 

)990) الواليات املتحد5 االمريكية.

.2تحویل الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات املسؤولیة املحدود5 

إلى شركة ذات مسؤلیة محدود5 ذات 

الشریك الوحید

. التأكيد على وظيفة املدير ملد5 

غير محدود5 ل:

شارع  القاطن ب9)  فايز  •حلز5 

غين 751119باريس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 6216 .

22I

TAX MOROCCO CONSULTING

OUZID STAR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR BUILD  eme ETG

 N°  PLACE PASTEUR ، 21 61،

CASABLANCA MAOC

OUZID STAR شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

نايت رقم 82 الطابق األول الشقة 

  الدرو5 برشيد 26212 الدرو5 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14715

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   21 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 OUZID STAR الوحيد  الشريك 

درهم   (00.000.000 مبلغ رأسلالها 

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة نايت 
رقم 82 الطابق األول الشقة   الدرو5 

برشيد 26212 الدرو5 املغرب نتيجة 

لتغطية  املبيعات  تحقيق  عدم   : ل 

املصاريف الثابتة - عدم القدر5 على 

سير مستوى امليافسة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  وحدد 

الشقة  األول  الطابق   82 رقم  نايت 

الدرو5   26212 برشيد  الدرو5    

املغرب. 

و عين:

و  عدي  ايت  امبارك  السيد(5) 

بوسكور5  الجلاعة  حي  عيوانه(ا) 

املغرب  بوسكور5   27182 البيضاء 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 45 1.
2 I

cabinet comptable aziz

AFRIWORKS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 5 العهد الجديد ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب
AFRIWORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 11  

تجزئة األمان م س )5 ش ) عين 
السبع - 21251 الدارلبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.264771

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تعيين   2122 نونبر   0( املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد(5) أحلد 

األزرق كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 212 4.
24I

FIDUBAC SARL

BELAHSEN TRANSSITER
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم )) الياضور ، 62111، 

الياضور املغرب
BELAHSEN TRANSSITER شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار اوالد 
علرو جويلية بني شيكر الياظور - 

62111 الياظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21 97
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تلت   2122 نونبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (5) ميلون بلحسن 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   (.000
000.) حصة لفائد5 السيد (5) عبد 

هللا وزارف بتاريخ 28 نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالياضور بتاريخ 15 دجيبر 

2122 تحت رقم 5950.

25I

cabinet comptable aziz

JS ALLIANCE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 5 العهد الجديد ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب
JS ALLIANCE شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 

شارع عبداملومن و زنقة سلية إقامة 
شهرزاد   ط 5 رقم 21 حي اليخيل - 

41 21 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 961 5

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 7) أكتوبر 2122 تقرر حل 
 JS املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
ALLIANCE مبلغ رأسلالها 00.000) 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 
شارع عبداملومن و زنقة سلية إقامة 
حي اليخيل   21 رقم   5 ط  شهرزاد   
- 41 21 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : الحل مبكر.
زاوية  ب  التصفية  مقر  وحدد 
شارع عبداملومن و زنقة سلية إقامة 
شهرزاد   ط 5 رقم 21 حي اليخيل - 

41 21 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
و  جاكلان  شفيق  السيد(5) 
عيوانه(ا) حي موالي رشيد مجلوعة 5 
الطريق الثانوي 06) رقم 24  2171 
 (5) كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  21 4.

26I

FIDUBAC SARL

AHAMIANE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم )) الياضور ، 62111، 

الياضور املغرب
AHAMIANE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 581 شارع 
املسير5 الطابق الثاني شقة رقم  1 
الياظور. - 62111 الياظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AHAMIANE TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة غير املصاحبة.

الصعيدين  على  البضائع  نقل 

الوطني والدولي لآلجرين.

ميتجات  وتصدير  استيراد 

استهالكية واسعة..

عيوان املقر االجتلاعي : 581 شارع 

املسير5 الطابق الثاني شقة رقم  1 

الياظور. - 62111 الياظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : احليان  كريم  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  احليان  كريم  السيد 

اوتريخت    526  279 كولومبوسالن 

هوليدا 526  اوتريخت هوليدا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  احليان  كريم  السيد 

اوتريخت    526  279 كولومبوسالن 

هوليدا 526  اوتريخت هوليدا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 5) دجيبر 

2122 تحت رقم 5111.

27I

TC

SBAYCON
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

TAWTIN CENTER

 N°78 RUE 5 9 EL JADIDA ،

24111، EL JADIDA MAROC

SBAYCON شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

تيكني موالي عبد هللا اوالد بوعزيز 

الشلالية الجديد5 - 24111 

الجديد5 املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.7821

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
SBAYCON مبلغ رأسلالها 00.000) 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
بوعزيز  اوالد  تيكني موالي عبد هللا 
الشلالية الجديد5 - 24111 الجديد5 

املغرب نتيجة ل : غياب النشاط.
وحدد مقر التصفية ب دوار تيكني 
موالي عبد هللا اوالد بوعزيز الشلالية 
الجديد5 - 24111 الجديد5 املغرب. 

و عين:
و  بيضور  بوشعيب  السيد(5) 
عبد  موالي  تيكني  دوار  عيوانه(ا) 
هللا اوالد بوعزيز الشلالية الجديد5 
24111 الجديد5 املغرب كلصفي (5) 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 22 دجيبر 

2122 تحت رقم 29549.
28I

FIDUBAC SARL

ALLAINCE AMOUSSAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم )) الياضور ، 62111، 

الياضور املغرب
ALLAINCE AMOUSSAOUI شركة 

ذات املسؤولية املحدود5(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
اجشاب امغار بودييار الدريوش دوار 

اجشاب امغار بودييار الدريوش 
 6225 الدريوش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 1

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ALLAINCE AMOUSSAOUI
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي دوار اجشاب امغار 
بودييار الدريوش دوار اجشاب امغار 
الدريوش  الدريوش  6225  بودييار 
املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ األهداف.
دوار  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 - الدريوش  بودييار  امغار  اجشاب 

 6225 الدريوش املغرب. 
و عين:

و  اموساوي  محفوظ  السيد(5) 
عيوانه(ا) دوار اجشاب امغار بودييار 
املغرب  الدريوش  الدريوش  6225 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 216.
29I

trainning office and accounting advice

SAGHRO AROMES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt   tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

21611، casablanca maroc
SAGHRO AROMES شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 45 زنقة 
) الطابق 2 الشقة   طريق الخير 
سيدي البرنو�ضي الدار البيضاء - 

21611 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.528159

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تلت   2122 أكتوبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جويا  فاطلة   (5) السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   (.000

 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000

أكتوبر   07 بتاريخ  بييهيش  ابراهيم 

.2122

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 74 845.

 1I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

 CUISINE DU NORD SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 91111، TANGER

MAROC

 CUISINE DU NORD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 

الروداني، زنقة السييا، إقامة بتهوفن 

2، الطابق الثالث، رقم 82 طيجة 

90060 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1  56 

في  2  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 دجيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CUISINE DU NORD SARL AU

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب  وتجليع  وتوزيع  اإلنهاء 

املطابخ املجهز5.

ساحة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الروداني، زنقة السييا، إقامة بتهوفن 
طيجة   82 رقم  الثالث،  الطابق   ،2

90060 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : املغرب سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (00  : التلسلاني  معاذ  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد معاذ التلسلاني عيوانه(ا) 

املصلى زنقة كلومبيا رقم  5 90000 

طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معاذ التلسلاني عيوانه(ا) 

املصلى زنقة كلومبيا رقم  5 90000 

طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 15784.

 1I

trainning office and accounting advice

SAGHRO AROMES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

 trainning office and accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt   tarik ,45

 alkheir bernoussi casablanca،

21611، casablanca maroc

SAGHRO AROMES شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
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وعيوان مقرها االجتلاعي 45 زنقة 
) الطابق 2 الشقة   طريق الخير 
سيدي البرنو�ضي الدار البيضاء - 

21611 الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
528159

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
07 أكتوبر 2122 تم تغيير  املؤرخ في 
 SAGHRO« من  الشركة  تسلية 
 BENIAICH« إلى   »AROMES

.»CONSULTING INVEST
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 74 845.

 2I

FIDUCIAIRE

MEDIA PROSPECT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ،  1111، FES

MAROC
MEDIA PROSPECT شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
الخامس إقامة فضاء رياض فاس 
2 زنقة اللة فاطلة الزهراء ملعب 
الخيل فاس - 1111  فاس املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51769
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 06 دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»الطابق الخامس إقامة فضاء رياض 
الزهراء  فاطلة  اللة  زنقة   2 فاس 
فاس    1111  - فاس  الخيل  ملعب 
الطابق   29 »مكتب رقم  إلى  املغرب« 
فاس  رياض  فضاء  إقامة  الخامس 
ملعب  الزهراء  فاطلة  اللة  زنقة   2
الخيل فاس - 1111  فاس املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم  727.
  I

FIDUCIAIRE PASSION

الجزيرة الفنية
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة
FIDUCIAIRE PASSION

 AMAL   RUE 21 N° 1 
 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC
الجزير5 الفيية شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7ملر ببليي 
عين السبع الصخور السوداء الدار 
البيضاء - 5 211 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21177 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ  الفيية  الجزير5 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
السبع  عين  ببليي  7ملر  اإلجتلاعي 
 - البيضاء  الدار  السوداء  الصخور 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   211 5
ل : عدم قيام الشركة بأي نشاط ميذ 

التأسيس.
وحدد مقر التصفية ب زنقة بني 
علار شقة 5 لفيليت رقم  1 الطابق 

2 - 1 211 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  لخواتري  زبيد5  السيد(5) 
السبع  عين  ببليي  7ملر  عيوانه(ا) 
البيضاء  الدار  السوداء  الصخور 
املغرب  البيضاء  الدار   211 5

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
رقم  1  لفيليت   5 شقة  علار  بني 

الطابق2 الدار البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 71 851.

 4I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

SALON DE THE MARHABA
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري 
املوقع  العرفي  العقد  بلقت�ضى 
باكادير بتاريخ 17/11/2122 واملسجل 
اعطى   ,17/11/2122 باكادير بتاريخ 
السيد الوافي رشيد الحامل لبطاقة 
 JB111457 رقم  الوطيية  التعريف 
املسجل بالسجل التجاري باملحكلة 
 ,76 46 بأكادير تحت رقم  التجارية 
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
الكائن ب : تجزئة تكمي اولحيان رقم 
اكادير,  تيكوين  انزران  بئر  حي   28
لفائد5 السيد اكوري البشير الحامل 
 JB رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 
سنتين  الحر  التسيير  مد5   ,47124
07 نونبر 2122 وتنتهي في  تبتدئ من 
مبلغ شهري  مقابل   2124 نونبر   06

قيلته 6 600 درهم.

 5I

NEW-ALLIANCE BIJOUTERIE

 NEW-ALLIANCE
BIJOUTERIE نيوـ أليانس 

بيجوتري
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

NEW-ALLIANCE BIJOUTERIE
 LOT MOUNA ETG 125
   AIN CHOCK ، 21461،
CASABLANCA MAROC

 NEW-ALLIANCE BIJOUTERIE
نيوـ أليانس بيجوتري شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الديارالجديد5 زنقة  1 رقم 9  

عين الشق - 21461 الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.492619
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 09 شتيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
زنقة  1  الديارالجديد5  »تجزئة 
الدار   21461  - عين الشق    9 رقم 
البيضاء املغرب« إلى »125 تجزئة منى 
الطابق   عين الشق - 21461 الدار 

البيضاء املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  85186.

 6I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PEREGRINE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صيدوق البريد 
2619 ، 50000، مراكش املغرب

PEREGRINE MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 57 شارع 
موريتانيا صيدوق البريد 2619 - 

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 215 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PEREGRINE MAROC
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غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 
تصدير وتسويق مشروبات الطاقة.

عيوان املقر االجتلاعي : 57 شارع 
 -  2619 البريد  صيدوق  موريتانيا 

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 HAJJI HOLDING الشركة 
 (00 حصة بقيلة   (SARL( : (.000

درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 HAJJI HOLDING الشركة 
SARL)) عيوانه(ا) 57 شارع موريتانيا 
صيدوق البريد 2619 50000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  القادري  ريم  السيد5 
رقم  روسورت  كولف  اركان  تجزئة 
مراكش   50000 تسلطانت    5 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 192 14.
 7I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

RE-THINK MEDIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc  eme etg N°11
 CASABLANCA، 21 61،
CASABLANCA MAROC

 RE-THINK MEDIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجيش امللكي زنقة الرشيد ايلان 
مركز رقم 5 الطابق 2. 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 76855

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   06 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 

 RE-THINK الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ   MEDIA SARL AU

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

اإلجتلاعي شارع الجيش امللكي زنقة 

الرشيد ايلان مركز رقم 5 الطابق 2. 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   21111

ل : لغياب النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 

ايلان  الرشيد  زنقة  امللكي  الجيش 

 21111  -  2 الطابق   5 رقم  مركز 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

محلد املير و عيوانه(ا)  السيد(5) 
 211 رقم  زنقة    الشلس  تجزئة 

كلصفي  املغرب  املحلدية   28811

(5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : --

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 76855 .

 8I

trainning office and accounting advice

SAGHRO AROMES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 trainning office and accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt   tarik ,45

 alkheir bernoussi casablanca،

21611، casablanca maroc

SAGHRO AROMES شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي 45 زنقة 
) الطابق 2 الشقة   طريق الخير 
سيدي البرنو�ضي الدار البيضاء - 

21611 الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.528159

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
07 أكتوبر 2122 تم تغيير  املؤرخ في 
»االستغالل  من  الشركة  نشاط 
واإلنتاج الزراعي: التشجير ، املشاتل 

، التربية ، تربية اليحل ؛
(حياز5  النهوض بالقطاع الزراعي 

واستئجار وتشغيل املزارع).
أعلال التيلية املائية والزراعية.

التجار5.
االستيراد والتصدير.

تقديم الخدمة.
إنتاج مستحضرات التجليل.

نقل البضائع.
إلى  الزراعي.«  التجليع 

»الالستشار5 القانونية
الدعم واملساعد5 القانونية

التكوين
تسهيل املشروع

علرانية  مشاريع  جدوى  درأسة 
وعقارية....

تدريب املجالي
التاطير القانوني

االستشار5 في التقا�ضي اإلداري
وساطة و التحكيم والتفاوض

االستشار5 االنتخابيية
والسياسة  املالية  االستشارات 

العامة«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 74 845.
 9I

trainning office and accounting advice

SAGHRO AROMES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt   tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

21611، casablanca maroc
SAGHRO AROMES شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 45 زنقة 
) الطابق 2 الشقة   طريق الخير 
سيدي البرنو�ضي الدار البيضاء - 

21611 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.528159

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 07 أكتوبر 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

بييهيش ابراهيم كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 74 845.
50I

trainning office and accounting advice

super marche al kima
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt   tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

21611، casablanca maroc
super marche al kima شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
 DIYAR : وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 EL QIMMA IMM D  MAG
 11 , 11 , 12 SIDI MOUMEN
CASABLANCA - 21412 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52214 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 26 شتيبر 2122 تقرر حل 
super marche al kima شركة ذات 
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
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مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

 DIYAR EL QIMMA اإلجتلاعي 

 IMM D  MAG 11 , 11 , 12 SIDI

 MOUMEN CASABLANCA -

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21412

لتصفية مسبقة.

و عين:

و  الزهراء  ايت  هيد  السيد(5) 

 ( السالم  السالم  اقامة  عيوانه(ا) 

الشقة رقم 12 الطابق 5 طريق اوالد 

املغرب  البيضاء  الدار   21671 زيان 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 DIYAR وفي   2122 شتيبر   26 بتاريخ 

 EL QIMMA IMM D  MAG

 11 , 11 , 12 SIDI MOUMEN

 CASABLANCA - 21412

الدارالبيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 11847151.

5(I

CABINET FICOR

JAWSEM PROM
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR

12 زنقة األقحوان إقامة الياس 

بوسجور ، 21211، الدار البيضاء 

املغرب

JAWSEM PROM شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 57) شارع 

املقاومة اقامة آفة الطابق التاني 

رقم 22 - 21211 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JAWSEM PROM

غرض الشركة بإيجاز : * اإلنعاش 

العقاري بلختلف أشكاله إلى جانب 

أشغال التجهيز و تهييئ األرا�ضي املعد5 

للبياء 

األشغال  و  البياء  أشغال   *  

العلومية املختلفة.

و  األرا�ضي  كراء  بيع،  شراء،   *

البيايات.

توزيع،  و  تلثيل  شراء،  بيع،   *

استيراد و تصدير السلع و امليات و 
مواد أجرى

األجرى  األنشطة  جانب  *إلى 

بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غير مباشر،.

عيوان املقر االجتلاعي : 57) شارع 

املقاومة اقامة آفة الطابق التاني رقم 

22 - 21211 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

مبلغ رأسلال الشركة: 5.111.111 

درهم، مقسم كالتالي:

 51.111  : السيد السلاللي جواد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السلاللي جواد عيوانه(ا) 

تجزئة مبركة علار5 أ ر قم 24 الطابق 

2 50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السلاللي جواد عيوانه(ا) 

تجزئة مبركة علار5 أ ر قم 24 الطابق 

2 50000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852591.

42I

GESTION

ALL IN TASTE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N° 6 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 21811، MOHAMMEDIA

MAROC
ALL IN TASTE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 5 تجزئة 
الحرية الطابق األول رقم ) شارع 

فلسطين املحلدية - 28111 
املحلدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ALL IN : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TASTE
الصياعة   : غرض الشركة بإيجاز 

وبيع الحلويات.
 5  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 ( رقم  األول  الطابق  الحرية  تجزئة 
 28111  - املحلدية  فلسطين  شارع 

املحلدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   511  : السيد5 أمال براد5 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : الزيت  أبو  جواد  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  براد5  أمال  السيد5 
لساسفة إقامة رياض صوفيا م س 
الدارالبيضاء   (0 شقة   ( علار5   5

28111 الدارالبيضاء املغرب.
السيد جواد أبو الزيت عيوانه(ا) 
دار   45 فيال  إقامة طلاريس آنفا   
بوعز5 اليواصر 28111 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  براد5  أمال  السيد5 
لساسفة إقامة رياض صوفيا م س 
الدارالبيضاء   (0 شقة   ( علار5   5

28111 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحلدية  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2516.
4 I

GESTION

HAS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N° 6 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 21811، MOHAMMEDIA

MAROC
HAS CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
املسير5 رقم 87) شارع الرياض 
الطابق األول رقم ) - 28111 

املحلدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HAS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

التسيرالشركات.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الرياض  شارع   (87 رقم  املسير5 
 28111  -  ( رقم  األول  الطابق 

املحلدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : أتخربين  السيد5 حسياء 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد5 حسياء أتخربين عيوانه(ا) 
 5 أ شقة رقم   6 حي اليصر علار5 د 

28111 املحلدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 حسياء أتخربين عيوانه(ا) 
 5 أ شقة رقم   6 حي اليصر علار5 د 

28111 املحلدية املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحلدية  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2515.

55I

cabinet idrissi

STE 2KB
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 1 

 1111، fes maroc
STE 2KB شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 
92 1 حي جديد زواغة - 1111  

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.55(7(

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة   STE 2KB
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
  1111  - زواغة  جديد  حي   1 92
تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

الهدف االجتلاعي.
و عين:

و  الكتاني  املالك  عبد  السيد(5) 
شداد  بن  عيتر  زنقة   22 عيوانه(ا) 
شقة 7 اقامة ريجين�ضي 1111  فاس 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
رقم  وفي   2122 دجيبر   21 بتاريخ 
  1111  - زواغة  جديد  حي   1 92

فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5426/2122.
45I

TR-GESTION

 SOCIETE “MASONRY TRAV
‘’ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12111، RABAT

MAROC
 SOCIETE “MASONRY TRAV
SARL ’‘ شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

اليصر املستقبل شارع طارق بن زياد 
بياية رقم ب - 12111 تلار5 املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 81  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE “MASONRY TRAV ‘’

.SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعلال متيوعة أو اعلال بياء..

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

اليصر املستقبل شارع طارق بن زياد 

بياية رقم ب - 12111 تلار5 املغرب..

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : ابراهيم  مسكور  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : بنشراقة  أحلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مسكور ابراهيم عيوانه(ا) 

تيغير  إقدارن اكييون تيغير. 45811 

املغرب.

السيد أحلد بنشراقة عيوانه(ا) 

دوار لخطاطبة سهب قصبة طروش 

السلاعلة 51 25 وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مسكور ابراهيم عيوانه(ا) 

تيغير  إقدارن اكييون تيغير. 45811 

املغرب

السيد أحلد بنشراقة عيوانه(ا) 

دوار لخطاطبة سهب قصبة طروش 

السلاعلة 51 25 وادي زم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بتلار5  االبتدائية 

2122 تحت رقم 9)96.

56I

FIDCOM SAHARA

KALI CM
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع الطبراني حي الوحد5 )0 رقم 

21 العيون ، 70000، العيون 
املغرب

KALI CM شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الوفاق بلوك و رقم 5 8 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(8(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 KALI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CM
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنشأت املعدنية والبياء.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - العيون   8 5 رقم  و  بلوك  الوفاق 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الخرص  علي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي الخرص عيوانه(ا) حي 
اكادير   8(000 أكادير  اورير  تقراط 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي الخرص عيوانه(ا) حي 
اكادير   8(000 أكادير  اورير  تقراط 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم 671/2122 .
57I

STE FIACCOF 

ste your invest
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ،  1181، fes maroc
ste your invest شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

))زنقة 12 حي طارق ) دكارات - 
1111  فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57545
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 29 دجيبر 2122 تقرر حل 
 ste شركة ذات املسؤولية املحدود5 
your invest مبلغ رأسلالها 00.000) 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
 - دكارات   ( طارق  حي   12 ))زنقة 
1111  فاس املغرب نتيجة ل : لعدم 

تحقيق ربح.
رقم  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 - دكارات   ( طارق  حي   12 ))زنقة 

1111  فاس املغرب. 
و عين:

و  شلشام  يونس  السيد(5) 
))زنقة 12 حي طارق  رقم  عيوانه(ا) 
املغرب  فاس    1111 دكارات   (

كلصفي (5) للشركة.
السيد(5) رشيد العلراني الزريفي 
زنقة عبد العزيز لحبابي  و عيوانه(ا) 
فاس    1111  ( طارق  حي   62 رقم 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر    1 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5548.

58I

FLASH ECONOMIE

BISQL
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

BISQL »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: مركب 

املجد بلوك 6 رقم 9) - 90080 

طيجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62165

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 يوليوز 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 

من  اإلجتلاعي  املقر  تحويل  مايلي: 

9) طيجة  رقم   6 مركب املجد بلوك 

 5 إلى مركب رياض طيجة مجلوعة 

علار5   الطابق ) رقم  6 طيجة 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

 ZIKOMA تغيير اسم الشركة إلى

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

اليظام  من   5 و   2 الفصل  تعديل 

األسا�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  بتاريخ  2  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 256777.

59I

FLASH ECONOMIE

Lloyd›s Maritime Group
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

Lloyd›s Maritime Group شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 5  
علار5 الشروق 2 شارع محلد 5 
املديية الجديد5 - 56000 اسفي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6579

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في  1 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 Lloyd’s Maritime الشريك الوحيد 
  11.111 رأسلالها  مبلغ   Group
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
محلد  شارع   2 الشروق  علار5    5
اسفي   56000  - املديية الجديد5   5
أي  وجود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري..
  5 التصفية ب رقم  وحدد مقر 
 5 محلد  شارع   2 الشروق  علار5 
اسفي   56000  - الجديد5  املديية 

املغرب. 
و عين:

و  حاكمي  نادية  السيد(5) 
عيوانه(ا) فيال 1  سكتور 12 اليجاح 
 (5) تامسيا املغرب كلصفي   211 4

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1212.
51I

FLASH ECONOMIE

ECONSIT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

ECONSIT شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مارييا دور 

ديامانت   بلوك ب رقم 12 - 12211 

تامسيا املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9916 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

0) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

مبلغ   ECONSIT الوحيد  الشريك 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي مارييا دور ديامانت 

  بلوك ب رقم 12 - 12211 تامسيا 

أي  وجود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري.
وحدد مقر التصفية ب مارييا دور 

ديامانت   بلوك ب رقم 12 - 12211 

تامسيا املغرب. 

و عين:

و  فرساوي  جليل  السيد(5) 
الخروب  زنقة   (6 قطاع  عيوانه(ا) 

الرياض  حي   ( الشقة  تادر  اقامة 

 (5) الرباط املغرب كلصفي   (0000

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 9 18 1.

51I
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FLASH ECONOMIE

 BENOMAR METAL
COMPANY SA
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

 BENOMAR METAL COMPANY
SA

املقر االجتلاعي: دوار العطايا 
بليد »بولعروج«، بوزنيقة اقليم 

بنسليلان
جلع عام استثيائي

بدعو5  و   12/14/2121 بتاريخ 
من مجلس اإلدار5 تم عقد جلع عام 
املساهلون  فيه  اجتلع  استثيائي 
 BENOMAR METAL بشركة 
قدره  مال  برأس   COMPANY SA
ومقرها  درهم،   (0.000.000.00
دوار العطاية، بالد بوالروج، صيدوق 
بوزنيقة واملسجلة   ،  BP 271 البريد 
لللحكلة  التجاري  بالسجل 
االبتدائية بنسليلان تحت رقم  96  

، تقرر ما يلي :
الزياد5 في رأس مال الشركة:

الزياد5 في رأس مال الشركة من 
املديية  الذمم  بعض  دمج  جالل 
من  الدفع  واملستحقة  السائلة 
الحسابات الجارية لللساهلين بلبلغ 
11111.11 9 درهم ومساهلة عينية 
من طرف السيد عبد املجيد قدوري 
ملثلة في أرض دات الرسم العقاري 
من العقار   TF N ° 25/1499  رقم
 (BOULLAROUJ) باسم  املعروف 
69 سيتيار  آر   78 ) هكتار  بلساحة 
قبل  من  املالية  قيلتها  على  صودق 
بتاريخ  االستثيائي  العام  الجلع 
 5711111.11 بلبلغ   21/14/2121
سهم   151111 إصدار  أي  درهم 
وعشرين  جلسة  إلى  لتصل  جديد 

مليون (25111111.11) درهم.
 21 يومه  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  مكتب  لدى   2121 ماي 
لللحكلة االبتدائية بنسليلان تحت 
عدد  التجاري  السجل   285 رقم 

. 96 

52I

FLASH ECONOMIE

 BENOMAR METAL
COMPANY
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

 BENOMAR METAL COMPANY«
« SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5
درهم 511 111,11 برأس مال
املقر االجتلاعي: دوار العطايا 

بليد »بولعروج«، بوزنيقة اقليم 
بنسليلان

للشركاء  استثيائي  قرار  بلوجب 
مؤرخ 12/15/2116، تقرر ما يلي:

طريق  عن  املال  رأس  زياد5   *
املساهلة اليقدية

رأس  زياد5  العام  االجتلاع  يقرر 
املساهلة  جالل  من  الشركة  مال 
درهم اي   2511.111.11 نقًدا بلبلغ 

إصدار 25111 سهم جديد.
 12 يوم  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  مكتب  لدى   2116 ماي 
لللحكلة االبتدائية بنسليلان تحت 
عدد  التجاري  السجل   269 رقم 

. 96 

5 I

INFOPLUME

ATLAS FINISHING
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

INFOPLUME
59) شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا ) رقم 7) ، 90000، طيجة 
املغرب

ATLAS FINISHING شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
غيتة 2 زنقة الفرزدق الطابق 

التاسع رقم 8  - 90000 طيجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  54 

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ATLAS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FINISHING
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء.
اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
غيتة 2 زنقة الفرزدق الطابق التاسع 

رقم 8  - 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 600  : تيطامبو  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد ياسر فائق مطال�ضي : 500 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد تيطامبو عيوانه(ا) 
مجاط      7 فيال  النرجس  زنقة 
مراكش   50000 الشلالي  اليخيل 

املغرب.
مطال�ضي  فائق  ياسر  السيد 
علار5  الغزالي  امام  زنقة  عيوانه(ا) 
طيجة   90000  7( شقة   7 كريبلر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد تيطامبو عيوانه(ا) 
مجاط      7 فيال  النرجس  زنقة 
مراكش   50000 الشلالي  اليخيل 

املغرب
مطال�ضي  فائق  ياسر  السيد 
علار5  الغزالي  امام  زنقة  عيوانه(ا) 
طيجة   90000  7( شقة   7 كريبلر 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 5 261146-157.
54I

AL HISBA FISC

ميكافريك
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC
ميكافريك شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة زين 
السالم   الرقم 7  الطابق األر�ضي 
سيدي البرنو�ضي - 21611 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2558 5

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   28 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   2.111.111«
»111.111.  درهم« إلى »5.111.111 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852214.
55I

STE FIACCOF 

STE DRAMA FER
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ،  1181، fes maroc
STE DRAMA FER شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : إقامة 

رقم 67 زنقة   حي سيدي إبراهيم - 
1111  فاس املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5552

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   29 في  املؤرخ 

STE DRAMA FER شركة ذات  حل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 1.111  درهم 

إقامة  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
 - 67 زنقة   حي سيدي إبراهيم  رقم 

للعدم  نتيجة  املغرب  فاس    1111

تحقيق ربح.

و عين:

السيد(5) الدر5 كلال و عيوانه(ا) 

ايطاليا  بريشيا   25121 ايطاليا 

كلصفي (5) للشركة.

عيوانه(ا)  و  بدر  الدر5  السيد(5) 
 0( طابق  امللوكي  تجزئة  رقم  1 

فاس    1111 فاس  براهيم  سيدي 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

إقامة  وفي   2122 دجيبر   29 بتاريخ 
 - 67 زنقة   حي سيدي إبراهيم  رقم 

1111  فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر    1 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5552/2122.

56I

STE FIACCOF 

 STE IMPRIMERIE
 PHOTOCOPIE
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ،  1181، fes maroc

 STE IMPRIMERIE PHOTOCOPIE

MULTISERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الكوفة زنقة اسفي علار5 0) الشقة 

6 الزهور 2 فاس - 1111  فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.516  
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 29 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 STE IMPRIMERIE الشريك الوحيد
 PHOTOCOPIE MULTISERVICES
درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 
شارع  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
0) الشقة  الكوفة زنقة اسفي علار5 
فاس    1111  - فاس   2 الزهور   6

املغرب نتيجة ل : لعدم تحقيق ربح.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
0) الشقة  الكوفة زنقة اسفي علار5 
فاس    1111  - فاس   2 الزهور   6

املغرب. 
و عين:

و  اليزامي  نعيلة  السيد(5) 
اسفي  زنقة  الكوفة  شارع  عيوانه(ا) 
فاس   2 الزهور  الشقة   (0 علار5 
 (5) كلصفي  املغرب  فاس    1111

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5549.

57I

الركيبي

 STE KINÉSITHÉRAPIE
KAMOUM

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

الركيبي
كلليم ، 000)8، كلليم املغرب

STE KINÉSITHÉRAPIE

KAMOUM شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 

الصفا الطابق   الشقة 12 ساحة 
بئر انزران كلليم - 000)8 كلليم 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 51

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   (6 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 STE الوحيد  الشريك  ذات 
 KINÉSITHÉRAPIE KAMOUM
درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 
علار5  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
الصفا الطابق   الشقة 12 ساحة بئر 
انزران كلليم - 000)8 كلليم املغرب 

نتيجة ل : مشاكل مالية.
علار5  ب  التصفية  مقر  وحدد 
ساحة   12 الشقة  الطابق    الصفا 
كلليم   8(000  - كلليم  انزران  بئر 

املغرب. 
و عين:

و  كلوم  املهدي   - السيد(5) 
حي  قر5  بن  ثابت  زنقة  عيوانه(ا) 
الزيتون كلليم 000)8 كلليم املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

2122 تحت رقم 481/2122.
58I

FIDUROC SARL AU

ALMMO SUD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUROC SARL AU
رقم 5 الطابق االول علارD 5 املركب 
التجاري كارفور ، 45111، ورزازات 

املغرب

ALMMO SUD SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دوار غليل 

تاغزوت - 45652 تيغير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2867

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في  1 دجيبر 2121 تقرر حل 
شركة   ALMMO SUD SARL AU
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
 251.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
غليل تاغزوت - 45652 تيغير املغرب 
تحقيق  من  التلكن  لعدم  نتيجة 

الهدف االجتلاعي للشركة.
و عين:

و  لحسن  امليتصر  السيد(5) 
عيوانه(ا) دوار غليل تاغزوت 45652 

تيغير املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ )0 دجيبر 2122 وفي دوار غليل 

تاغزوت - 45652 تيغير املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بتيغير  االبتدائية 

2122 تحت رقم 427/2122.

59I

FIDUCIAIRE LAMIN

STE BARAKA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ،  1111، FES MAROC
STE BARAKA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار والد 
األجضر والد الطيب - 1111  فاس 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41727
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بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 28 يوليوز 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

اليوسفي جواد كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  بتاريخ  2  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 78 4.
60I

FIDUCIAIRE LAMIN

KOURIAT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ،  1111، FES MAROC
KOURIAT TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الوحد5 بلوك E رقم 282 - 70000 
العيون الصحراءاملغربية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4 279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KOURIAT TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأعلال  الغير  لحساب  البضائع 

مختلفة أو البياء.
حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 70000  -  282 رقم   E الوحد5 بلوك 

العيون الصحراءاملغربية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

  11  : نورالدين  كوريات  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

  11  : ميية  املحوجب  السيد5 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

  11  : زكرياء  كوريات  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

  11  : مريم  كوريات  السيد5 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

نورالدين  كوريات  السيد 
شارع  رزق  تجزئة  رقم    عيوانه(ا) 
جبران جليل جبران 24111 الجديد5 

املغرب.
السيد5 املحوجب ميية عيوانه(ا) 
رقم   تجزئة رزق شارع جبران جليل 

جبران 24111 الجديد5 املغرب.
عيوانه(ا)  زكرياء  كوريات  السيد 
رقم   تجزئة رزق شارع جبران جليل 

جبران 24111 الجديد5 املغرب.
عيوانه(ا)  مريم  كوريات  السيد5 
رقم   تجزئة رزق شارع جبران جليل 

جبران 24111 الجديد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
نورالدين  كوريات  السيد 
شارع  رزق  تجزئة  رقم    عيوانه(ا) 
جبران جليل جبران 24111 الجديد5 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أكتوبر  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم 2974.
6(I

Outougane

ماسيستار
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

Outougane
 Dr ait massaoud ait ouallal

zagora ، 47911، Zagora Maroc
ماسيستار شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحسنى2 

رقم  117 املحاميد مراكش - 
50000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17175
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 (0.000 رأسلالها  مبلغ  ماسيستار 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
املحاميد  رقم  117  الحسنى2 
املغرب  مراكش   50000  - مراكش 
نتيجة ل : التوقف التام عن النشاط.

وحدد مقر التصفية ب الحسنى2 
رقم  117 املحاميد مراكش - 50000 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  العبا�ضي  حسن  السيد(5) 
رقم  117  الحسنى2  عيوانه(ا) 
مراكش   50000 مراكش  املحاميد 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 195 14.

62I

zagora consulting sarl

DAR NAGHLA
إعالن متعدد القرارات

zagora consulting sarl
رقم9)) شارع محلد 

الخامس ، 57900، زاكور5 
املغرب--------------------

DAR NAGHLA »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: ملكية 
باكر امزرو زاكور5 - - زاكور5 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.297
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في  1 نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  مايلي: 
أي  درهم«   12.111,11« قدره 
إلى  درهم«   144.111,11« من 
طريق  عن  درهم   156.111,11«

تقديم حصص نقدية جديد5 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تعيين السيد PUJAU LEON عيوانه 
العبدالوي  ابراهيم  السيد  و  فرنسا 
زاكور5  الذهبي  امليصور  حي  عيوانه 
كلسيرين للشركة ملد5 جلس سيوات
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليطام األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
تم  بها  املكتتب  الحصص  جليع 

تحريرها بالكامل
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 االبتدائية بزاكور5 بتاريخ 

2122 تحت رقم  6 .
6 I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

BIP CHALANGE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41111،
chichaoua MAROC

BIP CHALANGE TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 68  
كراج رقم ) تجزئة العهد الجديد 
سيدي املختار شيشاو5 - 000)5 

شيشاو5 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(559

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 نونبر   (5 في  املؤرخ 
 BIP CHALANGE TRAVAUX حل 
شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 
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وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي رقم 68  كراج رقم 
) تجزئة العهد الجديد سيدي املختار 
املغرب  شيشاو5   5(000  - شيشاو5 

نتيجة النقطاع مزاولة النشاط.
و عين:

و  امشكور  حليد  السيد(5) 
سعاد5   05 رقم   2 االفاق  عيوانه(ا) 
املغرب  شيشاو5   5(000 مراكش 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 12 دجيبر 2122 وفي رقم 68  
الجديد  العهد  تجزئة   ( رقم  كراج 
 5(000  - شيشاو5  املختار  سيدي 

شيشاو5 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  باميتانوت  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 718/2122.
65I

STE DAK IFNI

 STE BENYAMIN PECHE SUD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 7 111

maroc الداجلة
 STE BENYAMIN PECHE SUD
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي االمل 

12 بلوك 07 رقم 0) الداجلة 
الداجلة املغرب 111 7 الداجلة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 2 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 BENYAMIN PECHE SUD SARL

.AU

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسلاك بالجللة والتقسييط

تجار5 عامة 

نيابة  البضائع  وتصدير  استيراد 

وتسويق  تجليد  ثالثة  أطراف  عن 

األسلاك  ميتجات  أنواع  جليع 

ونقل  تحليل  البحرية  واملأكوالت 

جليع أنواع األسلاك.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الداجلة   (0 رقم   07 بلوك  االمل 12 

الداجلة   7 111 املغرب  الداجلة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : عاطف  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عاطف  الرحيم  عبد  السيد 

رقم   (7 زنقة  السالم  حي  عيوانه(ا) 

9) الداجلة 111 7 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عاطف  الرحيم  عبد  السيد 

رقم   (7 زنقة  السالم  حي  عيوانه(ا) 

9) الداجلة 111 7 الداجلة املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

نونبر 2122 تحت رقم 1986/2122.

65I

الشـركـة الصـحراويـة لللحـاسبة واالستشـارات 

القـانـونيـة

DAH TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

الشـركـة الصـحراويـة لللحـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

221 شـارع مكـة علـار5 صـومأصيـل 
الطـابق األول ص,ب 8 5 العيـون ، 

70000، العيـون املغـرب
DAH TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 
الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقـم 05) 
حـي األمـل )0 العيـون - - العيــون 

املغـرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 6179

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 26 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 
الشركة  نشاط  •توسيع  مايلي: 
إنشاء   : التـاليـة  األنشطـة  باضافة 
وقـاعـات  املقاهي  وتشغيل  وإدار5 
الشـاي ؛إنشاء وإدار5 وتشغيل املخابز 
وتوزيع  وتسليم  واملطاعم؛تجهيز 
تقديم  البارد5؛جدمات  الوجبات 
الصلة؛  ذات  واألنشطة  الطعام 
جليع  وبيع  تأجير  الحفـالت؛  ملـون 
أنواع املعدات ومواد الحفالت؛اقتياء 
معدات  وجليع  املباني  وتأجير 
الحفـالت؛ زجرفة أي مكان يستخدم 
الترفيهية  الحفالت  أو  للعروض 
أو  توفير متعهدو طعام  والسياحية؛ 
عرض أو زجرفة ضوئية؛ تيظيم كافة 
والفعاليات  الفني  االتصال  أنشطة 
والوطيية  واإلقليلية  املحلية 
 ، التظـاهـرات  تيظيم  والدولية؛ 
حفالت   ، االحتفاالت   ، الحفالت 
املؤتلرات   ، االستقبال والكوكتيالت 
اإلقليلية  أو  املحلية  االحتفاالت   ،
إلخ.... مع أو   ، أو الوطيية أو الدولية 
•تعييـن  الطعام.......  تقديم  بدون 
الـداودي  السـاملـة  مبـاركـة  السيـد5 

كلسيـر5 للشـركـة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 12 غـرض الشـركـة: الذي 
في  الشركة  غرض  مايلي:  على  ييص 
الغيـر:  لفـائـد5  أو  لفـائـدتهـا  املغرب 
وإدار5  •إنشاء   ........................•
الشـاي؛  وقـاعـات  املقاهي  وتشغيل 
املخابز  وتشغيل  وإدار5  •إنشاء 
وتوزيع  وتسليم  •تجهيز  واملطاعم؛ 
تقديم  جدمات  البارد5؛  الوجبات 
الصلة؛  ذات  واألنشطة  الطعام 
تأجير وبيع جليع  •ملـون الحفـالت؛ 
الحفالت؛  ومواد  املعدات  أنواع 
وتأجير املباني وجليع معدات  اقتياء 
الحفـالت؛ •زجرفة أي مكان يستخدم 
الترفيهية  الحفالت  أو  للعروض 

والسياحية؛ •الــخ....
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم 5962.
66I

TARRAS IMAD

STE GREEN EARTH
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16211، OUAZZANE MAROC
STE GREEN EARTH شركة 

ذات املسؤولية املحدود5(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65) شارع 
عبد هللا بيللليح رقم 28 وزان - 

16211 وزان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.585

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
0) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
 STE 5شركة ذات املسؤولية املحدود
رأسلالها  مبلغ   GREEN EARTH
مقرها  وعيوان  درهم   21.111
هللا  عبد  شارع   (65 اإلجتلاعي 
بيللليح رقم 28 وزان - 16211 وزان 
النشاط  ايقاف   : ل  نتيجة  املغرب 

املزاول.
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وحدد مقر التصفية ب 65) شارع 

 16211  -  28 عبد هللا بيللليح رقم 

وزان املغرب. 

و عين:

و  جالد  شركوك  السيد(5) 

ساحة   2 العدير  حي  عيوانه(ا) 

الفرابي رقم 27 16211 وزان املغرب 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

 (65  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

شارع عبد هللا بيللليح رقم 28 وزان

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1 8 .

67I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

صوفيكونت
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZERROUKI

  6RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،

61111، OUJDA MAROC

صوفيكونت شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 6  شارع 

الدار البيضاء شقة 2 - 60000 

وجد5 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1861 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

8) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  صوفيكونت 

محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 

الدار  شارع    6 اإلجتلاعي  مقرها 

وجد5   60000  -  2 شقة  البيضاء 

املغرب نتيجة لتوقف عن العلل.

و عين:

و  بالحفرت  حسياء  السيد(5) 

عيوانه(ا) حي املحلدي علار5 البعث 

االسالمي بلوك أ رقم7 60000 وجد5 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 8) دجيبر 2122 وفي 6  شارع 

الدار البيضاء شقة 2 - 60000 وجد5 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2158.

68I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

TRANS BENI DRAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZERROUKI

  6RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،

61111، OUJDA MAROC

TRANS BENI DRAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة أو5 

على شارع الحسن الثاني بني ادرار - 

60000 وجد5 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28 71

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 دجيبر   (8 في  املؤرخ 

شركة   TRANS BENI DRAR حل 

مبلغ  املحدود5  املسؤولية  ذات 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي زنقة أو5 على شارع 

 60000  - ادرار  بني  الثاني  الحسن 

عن  لتوقف  نتيجة  املغرب  وجد5 

العلل.

و عين:

السيد(5) محلد زروقي و عيوانه(ا) 

السالم  حي  الثاني  الحسن  شارع 

 (5) كلصفي  املغرب  وجد5   60000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 8) دجيبر 2122 وفي زنقة أو5 
 - على شارع الحسن الثاني بني ادرار 

60000 وجد5 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2171.

69I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

RANA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZERROUKI
  6RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
61111، OUJDA MAROC
RANA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 
محلد الخامس رقم )9) بداوي 0) 

الطابق 5 - 60000 وجد5 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 841 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 
ذات  شركة   RANA TRANS حل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
 (0 بداوي   (9( محلد الخامس رقم 
املغرب  وجد5   60000  -  5 الطابق 

نتيجة لتوقف عن العلل.
و عين:

و  ناصح  ادريس  السيد(5) 
بن  تجزئة  العونية  شارع  عيوانه(ا) 
احليد5 رقم 6 60000 وجد5 املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
شارع  وفي   2122 دجيبر   08 بتاريخ 
 (0 بداوي   (9( محلد الخامس رقم 

الطابق 5 - 60000 وجد5 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر  بتاريخ  2  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2169.

70I

MENARA PROJECT SERVICES

ITROC
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

MENARA PROJECT SERVICES

 HAY TARGA ، 41111، 570

MARRAKECH MAROC

ITROC شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 612 

 ETAGE 1 APPT 1 LOT MASSAR

 ROUTE SAFI MARRAKECH -

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 1699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.ITROC : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

التجار5   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الحر5 و العامة

املواقع  على  االشتغال   -

االلكترونية 

- تجار5 االالت املكتبية و املعدات 

الحاسوبية..

 612  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 ETAGE 1 APPT 1 LOT MASSAR

 ROUTE SAFI MARRAKECH -

50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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حصة   511  : السيد باعبو يسير 
بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : صالح  بوجريص  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد باعبو يسير عيوانه(ا)  11 
 50000 مبروكة  حي  بسلة  اقامة 

مراكش املغرب.
السيد بوجريص صالح عيوانه(ا) 
) رقم 1 1  ) د قصور اسني  املسير5 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد باعبو يسير عيوانه(ا)  11 
 50000 مبروكة  حي  بسلة  اقامة 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (6 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 9 1426.

7(I

EXPERTISE GTI

رياض األلفة GH6 E11A196 الدار 
البيضاء املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

EN.A.COB
شركة ذات املسؤولية املحدود5

(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رياض 
 GH6 E11A196 - 21251 األلفة

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4648 9

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  1 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
EN.A.COB مبلغ رأسلالها 00.000) 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
 GH6 E11A196 - األلفة  رياض 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21251
لعدم تلكن الشركة من حجز مكان 

لها بالسوق.

رياض  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 GH6 E11A196 - 21251 األلفة 

الدار البيضاء املغرب.

و عين:

و   AYOUB HABCHI السيد(5) 
عيوانه(ا) حي السالم ياسلين 2 رقم 

بن   21151 املغرب  سليلان  ابن   5

سليلان املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابر5 و محل تبليغ العقود و الوثائق 
األلفة  رياض   : بالتصفية  املتعلقة 

GH6 E11A196 الدار البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852511.

72I

FISCAFOR

FISCAFOR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCAFOR

 LOTISSEMENT NASSIM LOT

 N°292   EME ETAGE LISSASFA

 CASABLANACA، 212 2،

CASABALANCA MAROC

FISCAFOR شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

 LOTISSEMENT NASSIM

 LOT N°292   EME ETAGE

 LISSASFA CASABLANCA 212 2

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566617

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FISCAFOR
 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION
 : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 LOTISSEMENT NASSIM
 LOT N°292   EME ETAGE
 LISSASFA CASABLANCA 212 2

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 EZZIANI EL MOSTAFA السيد
درهم   (.000 بقيلة  حصة   : (00

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 EZZIANI EL MOSTAFA السيد
 DR OLD AMRI K B عيوانه(ا) 
 MCHICH 26111 BERRCHID

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 EZZIANI EL MOSTAFA السيد
 DR OLD AMRI K B عيوانه(ا) 
 MCHICH 26111 BERRCHID

MAROC
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 274 4.
7 I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

KMGIF
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

 STE T.P.E SAGE CONSULTING
SARL

 IMM. 57 RUE IBN MAJA
 L›HABITAT ،  1111، FES

MAROC

KMGIF شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : مكاتب 
املديية شارع محلد الخامس رقم57 

- 1111  فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.51 67

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 دجيبر   (9 في  املؤرخ 
شركة ذات املسؤولية   KMGIF حل 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
مكاتب املديية شارع محلد الخامس 
رقم57 - 1111  فاس املغرب نتيجة 

لتصفية الشركة انهاء اعلالها.
و عين:

و  جوجا  املصطفى  السيد(5) 
 (5 زنقة البوعيانية شقة  عيوانه(ا) 
  1111 ايلوزار  طريق  الطابق   

فاس املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
وفي مكاتب   2122 دجيبر   (9 بتاريخ 
املديية شارع محلد الخامس رقم 57 

- 1111  فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 2122/ 552.

75I

LGR CONSEILLE SARL AU

 MORTASIM TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

LGR CONSEILLE SARL AU
 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA
 IMINTANOUTE ، 41151،
IMINTANOUTE MAROC

 MORTASIM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

سيدي بوبكر ايت هادي شيشاو5 - 
41151 شيشاو5 املغرب 
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MORTASIM TRAVAUX SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ليقل البضائع نيابة عن الغير
مفاوض

مقاول  أو  متيوعة  أعلال  مقاول 
البياء.

دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - ايت هادي شيشاو5  سيدي بوبكر 

41151 شيشاو5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : الحياني  هشام  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 511  : السيد املصطفى وقروش 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  الحياني  هشام  السيد 
دوار سيدي بوبكر ايت هادي شيشاو5 

41151 شيشاو5 املغرب.
وقروش  املصطفى  السيد 
دميات  البيكيت  حي  عيوانه(ا) 

11 22 دميات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الحياني  هشام  السيد 
دوار سيدي بوبكر ايت هادي شيشاو5 

41151 شيشاو5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  باميتانوت  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 714/2122.
75I

OPUS COMPTA

OZAK
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

OPUS COMPTA
 MANSOUR   RUE 51 N° 12
 BERNOUSSI CASABLANCA،

21611، CASABLANCA MAROC
OZAK شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي )6 ملتقى 
شارع اللة ياقوت وشارع مصطفى 
املعاني رقم 56 طابق ) - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.215861

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   (0 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ   OZAK
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
ملتقى شارع اللة ياقوت وشارع   6(
 -  ( طابق   56 مصطفى املعاني رقم 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

ل : عدم اإلتفاق بين الشركاء.
وحدد مقر التصفية ب )6 ملتقى 
مصطفى  وشارع  ياقوت  اللة  شارع 
 21111  -  ( طابق   56 رقم  املعاني 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(5) موالي الحسن الحسني 
و عيوانه(ا) إقامة حدائق عين السبع 
علار5 5 شقة 0) عين السبع 21111 
 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر5 و محل تبليغ العقود و الوثائق 
)6 ملتقى شارع   : املتعلقة بالتصفية 
اللة ياقوت وشارع مصطفى املعاني 

رقم 56 طابق )
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 78 852.
76I

cabinet comptable aziz

GLASSE WORKS FINISH
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 5 العهد الجديد ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب

GLASSE WORKS FINISH شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي حي 

بوركون زنقة ركراكة إقامة 

الكورنيش شقة رقم ) علار5 2 - 

21141 الدارالبيضاء املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

597579

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم تغيير  املؤرخ في 15 دجيبر 2122 

 GLASSE« من  الشركة  تسلية 

 BIG« إلى   »WORKS FINISH

.»GLASS

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 997 4.

77I

cabinet comptable aziz

GLASSE WORKS FINISH
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 5 العهد الجديد ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب

GLASSE WORKS FINISH شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

بوركون زنقة ركراكة إقامة 

الكورنيش شقة رقم ) علار5 2 - 

21141 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.597579

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

إقامة  ركراكة  زنقة  بوركون  »حي 

 -  2 علار5   ( رقم  شقة  الكورنيش 

إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   21141

»ليساسف تجزئة الخزامة و 5 متجر 

1/2 - 2 212 الدارالبيضاء املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 997 4.

78I

cabinet comptable aziz

HBS SECURITY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 5 العهد الجديد ابن امسيك 

، 21451، الدارالبيضاء املغرب

HBS SECURITY شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8 زنقة 

أبو علر العالء بلفيدير - 11 21 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.218945

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 15 

املقر االجتلاعي الحالي للشركة من »8 
زنقة أبو علر العالء بلفيدير - 11 21 
الدارالبيضاء املغرب« إلى »08) زنقة 
رحال بن احلد طابق ) شقة 5 إقامة 
رداد بلفيدير - 11 21 الدارالبيضاء 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 996 4.

79I
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centre d’étude de gestion et d’organisation

ICONIC TENCHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 21161 Casablanca ، 21161،

casablanca maroc

 ICONIC TENCHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

سلية مبنى 2 طابق 82 رقم 5 حي 

اليخيل الدار البيضاء 41 21 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5568 7

 (0 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ICONIC TENCHNOLOGIE

•تصليم   : غرض الشركة بإيجاز 

الالزمة  الكلبيوتر  برامج  وتطوير 

واألنظلة  البرامج  وتيفيذ  إلنشاء 

والشبكات وتطبيقات البرامج وقواعد 

البيانات واملواقع اإللكترونية.

أنشأته  أي موقع ويب  تشغيل   •

الشركة.

 ، الشراء   ، التجار5 اإللكترونية   •

لجليع  بالجللة  التوزيع   ، االستيراد 

املواد وامليتجات االستهالكية.

•جدمات ؛

واملعدات  املواد  جليع  اقتياء   •
غرض  لتحقيق  الالزمة  وامليتجات 

الشركة محليا أو مستورد5.
املشاركة  أو  املصالح  اكتساب   •
عن طريق املساهلة أو االندماج أو 
األوراق املالية في  االكتتاب أو شراء 
جليع الشركات القائلة أو التي سيتم 
إنشاؤها لغرض ملاثل أو ذي صلة ؛.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
حي   5 رقم   82 طابق   2 سلية مبنى 
الدار   21 41 اليخيل الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   (00  : السيد أنس أبروك 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أنس أبروك عيوانه(ا) 5  
الوازيس  جرو  جول  شاسور  زنقة 

21411 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنس أبروك عيوانه(ا) 5  
الوازيس  جرو  جول  شاسور  زنقة 

21411 الدار البيضاء املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتيبر 2122 تحت رقم 9411 8.
80I

Finconseil

Eliosoft
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 21211، (50

casablanca maroc
Eliosoft شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56 

زركتوني طابق 5 رقم 7) - 21211 
الدار البيضاء املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
566659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Eliosoft
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخدمات واملشور5 ودرأسة وتصليم 
واستخدام  وإدار5  وتركيب  وتجهيز 
وتحسين أنظلة وشبكات الكلبيوتر 

؛.
 56  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 21211  -  (7 رقم   5 زركتوني طابق 

الدار البيضاء املللكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : صبار  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  صبار  محلد  السيد 
 (56 فيال  سيتي  جولف  بوسكور5 
مديية جضراء 21211 الدار البيضاء 

املللكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  صبار  محلد  السيد 
 (56 فيال  سيتي  جولف  بوسكور5 
مديية جضراء 21211 الدار البيضاء 

املللكة املغربية
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 11  4.

8(I

EL ADARISSA CONSEILS

 ASWAR ASSAADA
LISSAKAN

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL ADARISSA CONSEILS
 BD HASSAN 2 IMM SALWA

 N4 2EME ETAGE BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 2 111، BENI

MELLAL MAROC
 ASWAR ASSAADA LISSAKAN

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
اميية علار5 )6 الشقة 8 الطابق   
بني مالل 111 2 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASWAR ASSAADA LISSAKAN
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 
غيرها  أو  املباني  وبيع  عقارات,شراء 
من العلليات العقارية,مقاول أعلال 

أو إنشاءات مختلفة..
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الطابق     8 الشقة   6( اميية علار5 

بني مالل 111 2 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : مراحة  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد مراحة عيوانه(ا) حي 

االطلس بلوك   الرقم 62 1 1 2 بني 

مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد5 دنيا جالد عيوانه(ا) 

 2 1 1  62 الرقم  بلوك    االطلس 

بني مالل املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 5) دجيبر 

2122 تحت رقم 1261.

82I

NOTAIRE

AYOS CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

NOTAIRE

 BD BIR ANZARANE 11 

 RESIDENCE RAMZI ETAGE

   CASABLANCA ، 21 71،

CASABLANCA MAROC

AYOS CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الدار 

البيضاء 26 محج مرس السلطان 

الطابق االول الشقة   سيدي 

بليوط 26 محج مرس السلطان 

الطابق االول الشقة   21116 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41629

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم   2122 غشت    1 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»1.211.111 درهم« أي من »0.000) 

درهم«   1.211.111« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851161.

8 I

AKWAMEK CONSEIL

CALVATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

AKWAMEK CONSEIL
 RUE AL MAARI N°6 VILLE

 NOUVELLE ، 51111، MEKNES
MAROC

CALVATRAV شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 5 زنقة 
الرازي السعاد5 - 51111 مكياس 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26765

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
رفع  تم   2122 ماي   09 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال 
»511.111 درهم« أي من »511.111 
عن  درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 التجارية بلكياس بتاريخ 

2122 تحت رقم 2678.

85I

FLASH ECONOMIE

 BENOMAR METAL
COMPANY SA
إعالن متعدد القرارات

 BENOMAR METAL COMPANY
SA

 رأس مال 0000000.00) درهم 
املقر االجتلاعي : دوار لعطايا 

بليد »بولعروج«، بوزنيقة اقليم 
بنسليلان

للشركاء  استثيائي  قرار  بلوجب 
مؤرخ 12/2121/ 1، تقرر ما يلي:

رأس  زياد5  الشركة  شركاء  يقرر 
ماليين  سبعة  البالغ  الشركة  مال 
ثالثة  من  درهم   (7.000.000.00(
عشر5  إلى   ( .111.111.11) ماليين 
درهم من   ((0.000.000.00) ماليين 
 (70.000) سبعين ألف  جالل إنشاء 
سهم جديد بقيلة مائة (00)) درهم 

لكل منها ; مكتتب ومدفوع بالكامل.
بيع 1511 سهم من طرف السيد 
لفائد5  محلود  محلد  فال  ألمين 

السيد. كركوب محلد.
استقالة السيد أمين فال محلد 
العام  األمين  ميصب  من  محلود 
 BENOMAR METAL لشركة 

.COMPANY
ونتيجة لهذا القرار، يصبح الفرع 

املتعلق برأس مال األسهم كلا يلي:
ويحلل السيد قدوري عبد املجيد 
إلى الشركة مبلغ اربعة ماليين درهم 

.(5000000.00(
محلد  كركوب  السيد  ويحلل 
ماليين  ثالث  مبلغ  الشركة  إلى 

درهم(111111.11 ).
للشركة  إبيو  إبيو  السيد  ويحلل 

مبلغ مليوني درهم (2111111.11).
يجلب السيد إبيو طالب للشركة 

مبلغ مليون درهم (000000.00))
 09 يوم  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  مكتب  لدى   2121 مارس 
لللحكلة االبتدائية بنسليلان تحت 
 94/2121 رقم  و   9 /2121 رقم 

السجل التجاري عدد  96 .

85I

FLASH ECONOMIE

 BENOMAR METAL
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
, تم تأسيس شركة  )) دجيير 2114 
باملواصفات  املسؤولية  محدود5 

التالية:

 BENOMAR METAL ».:التسلية 
 .COMPANY » S.A.R.L

العطايا  دوار   : االجتلاعي  املقر 
اقليم  بوزنيقة  »بولعروج«،  بليد 

بنسليلان
الهدف التجاري:

املركبات  غيار  قطع  صيع   -
والطائرات.

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد   -
السلع  جليع  وتجهيز  واستكشاف 

وامليتجات املعدنية.
وميتجات  املياجم  استغالل   -
التعدين والتيقيب عنها واستكشافها 

وبيعها وشرائها.
وجليع  البياء،  أعلال  جليع   -
أو  العامة  الحكومية  الهيئات 
الترابية،  األعلال  وجليع  الخاصة، 
والصرف الصحي، والطرق، ومختلف 

الشبكات.
 511.111 في  محدد  الرأسلال: 
درهم مقسلة إلى 5111 حصة ,00) 

درهم للحصة الواحد5 كلا يلي: 
املجيد  عبد  قدوري  السيد   -

111  حصة.
 2111 محلد  كركوب  السيد   -

حصة.
املد5: 99 سية من تاريخ تأسيسها 
عبد  قدوري  السيد  التسيير: 

املجيد.
 25 يوم  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  لدى مكتب   2115 فبرابر 
لللحكلة االبتدائية بنسليلان تحت 

رقم55 السجل التجاري رقم  96 .
86I

YG ET ASSOCIES

FABRILEC
إعالن متعدد القرارات

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

العلارB 5 الطابق   ، 21111، 
CASABLANCA MAROC

FABRILEC »شركة املساهلة«
وعيوان مقرها االجتلاعي: )8 زنقة 
البيفسج مرس السلطان - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 665 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

تغيير الغرض االجتلاعي للشركة على 

اليحو التالي

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

للشركة  األسا�ضي  القانون  تحديث 

 19-21 في انسجام مع القانون رقم 

 (5 في  الصادر بالظهير رقم 1-21-75 

يوليوز 2121

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

و  األسا�ضي  القانون  صياغة  اعاد5 

تحديثه

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

ييص  الذي   :2 املاد5  رقم  بيد 

الشركة  هدف  الغرض:  مايلي:  على 

 - مباشر:  غير  أو  مباشر  بشكل 
مقاول  واإلنشاءات:  الدرأسات 

املعادن,  مدنية،مقاول  هيدسة 

مقاول كهربائي و مقاول متيوع; - تاجر 

جليع  -درأسات  وتصدير;  استيراد 

املنشآت املعدنية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 68 852.

87I

CABINET FICOR

ZINEB OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET FICOR

12 زنقة األقحوان إقامة الياس 

بوسجور ، 21211، الدار البيضاء 

املغرب

ZINEB OPTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56) اقامة 
البركة الحي الحسني - 21211 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6167

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 7) أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 ZINEB OPTIQUE الشريك الوحيد
مبلغ رأسلالها 0.000) درهم وعيوان 
البركة  اقامة   (56 مقرها اإلجتلاعي 
الحي الحسني - 21211 الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : * قلة املوارد املالية 

* حد5 امليافسة 
.

 (56 ب  التصفية  مقر  وحدد 
اقامة البركة الحي الحسني - 21211 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(5) زينب فكري و عيوانه(ا) 
زنقة ابو حسن الصغير درج أوه طابق 
املعاريف  اقامة البيضاء   52 5 شقة 
املغرب  البيضاء  الدار   21211

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 844185.
88I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

DOMOLINK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
45 شارع أنفا الطابق 7، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
DOMOLINK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 45 شارع 
أنفا - 21111 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.111427

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 يونيو    1 املؤرخ في 

ذات  شركة   DOMOLINK SARL

رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   (.000.000

 21111  - أنفا  شارع   45 اإلجتلاعي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ملواجهة 

غير  القطاع  من  ميافسة  الشركة 

الرسمي الذي يبيع امليتجات بأقل من 

نتيجة  من سعر تكلفة شركتيا.   21٪

الشركة أصبحت غير  الوضع،  لهذا 

ملا  سوقها  في  امليافسة  على  قادر5 

أدى إليقاف أنشطتها بسرعة وذلك 

بسبب عدم العثور على علالء.

و عين:

و  فاطمي  ر�ضى  مهدي  السيد(5) 
طابق  موليير  زنقة   2 رقم  عيوانه(ا) 

الدار   21111 حي رأسين   9 شقة   5

البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 1  يونيو 2122 وفي 45 شارع 

أنفا - 21111 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851215.

89I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

HKR PROPERTIES SASU
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

45 شارع أنفا الطابق 7، 21111، 

الدار البيضاء املغرب

 HKR PROPERTIES SASU شركة 

أسهم مبسطة ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 

 Le شارع موزارت و شارع أنفا إقامة

Petit Paradis الطابق 7 - 21151 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة أسهم مبسطة ذات 

الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

566947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   29

األسا�ضي لشركة أسهم مبسطة ذات 

الشريك الوحيد باملليزات التالية:

أسهم  شركة   : الشركة  شكل 

مبسطة ذات الشريك الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HKR  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.PROPERTIES SASU

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات القابضة.

تقاطع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 Le شارع موزارت و شارع أنفا إقامة 

 21151  -  7 الطابق   Petit Paradis

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 51.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 PARROT الشركة 

 : INVESTMENTS SARLAU

درهم   (00 بقيلة  حصة   511

للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 PARROT الشركة 

 INVESTMENTS SARLAU

و  موزارت  شارع  تقاطع  عيوانه(ا) 

 Le Petit Paradis إقامة  أنفا  شارع 

البيضاء  الدار   21151  7 الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

 RAMNANI Haresh السيد 

 P -2 عيوانه(ا)   Kishinchand

 Binary by Omniyat Business Bay

 126111 Dubai Emirat Arabes

Unis

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852416.

90I
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

ELECTRIMAROC SA
إعالن متعدد القرارات

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
45 شارع أنفا الطابق 7، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
ELECTRIMAROC SA »شركة 

املساهلة«
وعيوان مقرها االجتلاعي: امليطقة 
الصياعية اوالد صالح مجلوعة  2 
بوسكور5 إقليم اليواصر - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58627

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تخفيض رأس املال بلبلغ 5.111.111 
درهم بتخفيض 51.111 سهم بيفس 
النسبة لجليع املساهلين المتصاص 
 5.111.111 يساوي  جسار5  مبلغ 
املال  رأس  يصبح  وبذلك  درهم 

5.211.111  درهم
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
االسلية  بالقيلة  املال  رأس  زياد5 
دفع بالكامل 

ُ
ت وبدون عالو5 إصدار، 

 5.111.111 بلبلغ  االكتتاب  عيد 
في  الدين  مقاصة  طريق  عن  درهم 
الشركة  بحوز5  الجاري  الحساب 
عن طريق إنشاء   Tanmia Holding
يصبح  وبذلك  جديد  سهم   51.111

رأس املال 41.211.111 درهم
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
اليظام  من   6 باملاد5  تعديل مرتبط 
األسا�ضي لتدوين املبلغ الجديد لرأس 
املال  رأس  مبلغ  يظهر  بحيث  املال 

البالغ 41.211.111 درهم
على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: إدراج احتياطيات أجرى بلبلغ 
درهم في حساب األرباح   2.111.111

املحتجز5
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :6 رقم  بيد 

تم تحديد رأس مال الشركة  مايلي: 

بلبلغ 41.211.111 درهم مقسم إلى 

 (00 اسلية  بقيلة  سهم   412.111

وجليعها من نفس  درهم لكل منها، 

الفئة ومدفوعة بالكامل

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852448.

9(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 JPC COURTAGE
SUCCURSAL SARL
شركة التوصية باألسهم 

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC

 JPC COURTAGE SUCCURSAL

SARL شركة التوصية باألسهم 

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

القصبة القديلة مدغر5 الراشيدية 

الراشيدية 52111 الراشيدية 

املغرب

تأسيس شركة التوصية باألسهم 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   0(

باألسهم  التوصية  لشركة  األسا�ضي 

باملليزات التالية:

التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

باألسهم.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JPC  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COURTAGE SUCCURSAL SARL

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تامييات.

قصر   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

القصبة القديلة مدغر5 الراشيدية 

الراشيدية   52111 الراشيدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 27.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  امليتصر  طارق  السيد 

فرنسا 69000 فرنسا فرنسا.

هيرزلي  فان  :ريستسن  السيد 

بلجيكا   7712 بلجيكا  عيوانه(ا) 

بلجيكا.

كوشونو  بول  جون  السيد 

بلجيكا   7712 بلجيكا  عيوانه(ا) 

بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  امليتصر  طارق  السيد 

فرنسا 69000 فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

رقم -.

92I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE NASR DES

CARBURANTS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52111،

ERRACHIDIA MAROC

 STE NASR DES CARBURANTS

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

بودنيب واد اليعام بودنيب 

الراشيدية - 52111 الراشيدية 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 27 دجيبر 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

بوتديلين مصطفى كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 5)0).
9 I

KYM DECOR

KYM DECOR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KYM DECOR
شارع الجيروند اقامة 2111 السلم 
أ الطابق 2 شقة   الدار البيضاء ، 

2111، الدار البيضاء املغرب
KYM DECOR شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الجيروند علار5 2111 سلم أ الطابق 
2 الشقة   الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56674 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 KYM  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DECOR
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والفلين  الخشب  من  الديكور 
وتسويق  وشراء   ، وغيرها  والقصب 
والحرف  الديكورات  أنواع  جليع 
جليع  عامة  وبصفة   ، اليدوية 



1083 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

والصياعية  التجارية  العلليات 
واملالية وامليقولة والعقارية املرتبطة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة 

املذكور5 أعاله..
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الجيروند علار5 2111 سلم أ الطابق 
 21111  - الدار البيضاء  الشقة     2

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : املزوق  ياسين  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  املزوق  ياسين  السيد 
الدار  املعاريف  ابن سريج  زنقة   1 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  املزوق  ياسين  السيد 
الدار  املعاريف  ابن سريج  زنقة   1 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 588 4.
95I

 Majalat Consulting SARL مجاالت لالستشارات

AU

OPALITE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 Majalat مجاالت لالستشارات
Consulting SARL AU

رقم 24 الطابق الثاني، علار5 7)، 
تجزئة املسير5، شارع الرياض، 
املحلدية ، 28811، املحلدية 

املغرب
OPALITE شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 24,الطابق 
التاني,علار5 ف ب 7) تجزئة مسير5 

,شارع رياض 28821 املحلدية 
املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OPALITE
القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والترويج ألعلال اإلنشاءات العقارية 
بياء  و  شراء  بيع,  املختلفة.  واملباني 
وكافة  ,مباني  ,أرا�ضي  فيالت  شقق, 

األعلال العقارية املختلفة..
 : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 (7 ب  ف  التاني,علار5  24,الطابق 
 28821 رياض  ,شارع  مسير5  تجزئة 

املحلدية املللكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 251  : حيين  املصطفى  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد5 فايز5 املرابط : 251 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
 251  : حيين  ياسلين  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
251 حصة   : السيد وسيم حيين 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى حيين عيوانه(ا) 
 28821 رقم 7  الشلس  تجزئة 

املحلدية املللكة املغربية.
عيوانه(ا)  املرابط  فايز5  السيد5 
 28821 رقم 7  الشلس  تجزئة 

املحلدية املللكة املغربية.
السيد5 املللكة املغربية عيوانه(ا) 
املحلدية   28821 املغربية  املللكة 

املللكة املغربية.
عيوانه(ا)  حيين  وسيم  السيد 
 28821 رقم 7  الشلس  تجزئة 

املحلدية املللكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  حيين  وسيم  السيد 
 28821 رقم 7  الشلس  تجزئة 

املحلدية املللكة املغربية
السيد5 ياسلين حيين عيوانه(ا) 
 28821 رقم 7  الشلس  تجزئة 

املحلدية املللكة املغربية
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  باملحلدية  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2 24.

95I

STE ANGLE DE GESTION SARL

QAT JE EST
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسلاني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 111 9، تطوان املغرب

QAT JE EST شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي اغرأس 
بايييرا مرتيل - 111 9 تطوان مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 QAT  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JE EST

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DIVERS TRAVAUX DE

.CONSTRUCTION

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

اغرأس بايييرا مرتيل - 111 9 تطوان 

مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 51.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

: 511 حصة  السيد نبيل سالوتي 

بقيلة 00) درهم للحصة.

: 511 بقيلة  السيد نبيل سالوتي 

00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نبيل سالوتي عيوانه(ا) حي 

تطوان   9 111 اغرأس بايييرا مرتيل 

مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نبيل سالوتي عيوانه(ا) حي 

تطوان   9 111 اغرأس بايييرا مرتيل 

مغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   27 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2581.

96I

BHL ADVISORS

BHL ADVISORS
إعالن متعدد القرارات

BHL ADVISORS

 1 زنقة آيت آورير شارع موالي 

يوسف ، 28811، الدار البيضاء 

املغرب

BHL ADVISORS »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي:  1 زنقة 

آيت آورير شارع موالي يوسف - 

28811 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.457529
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بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تفويت ثالثلائة وثالثة وثالثين (   ) 
 BHL ADVISORS شركة  في  سهًلا 
:السيد  من السيد ابراهيم أزدود إلى 
لحبيب شفوعي (66) سهًلا) ، السيد 

هشام اإلدري�ضي (67) سهًلا).
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
بلبلغ  نقدا  املال  رأس  زياد5  مايلي: 
111،111.11 درهم ليصبح من مبلغ 
111،111.11 درهم إلى 211،111.11 

درهم ؛
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
السيد   : الوحيد  املسير  استقالة 

ابراهيم أزدود ؛ 
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
السيد لحبيب  تعيين مسيرين جدد: 

شفوعي و السيد هشام اإلدري�ضي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
املساهلات  بتقديم  الشركاء  يقوم 
السيد لحبيب شفوعي   • وهي:   

ً
نقدا

بلبلغ 111،111.11 درهم • و السيد 
هشام اإلدري�ضي بلبلغ 111،111.11 
درهم  ألف  مائتا  هو  املجلوع  درهم 

211،111.11 درهم.
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
 211.111 الشركة  مال  رأس  يبلغ 
سهم   2111 إلى  وهي مقسلة  درهم. 
مكتتبة   ، للسهم  درهم   (00 بقيلة 
ومخصصة   ، بالكامل  ومدفوعة 
بلا يتياسب مع مساهلاتهم  للشركاء 
 (000 ، وهي: السيد لحبيب شفوعي 
سهم و السيد هشام اإلدري�ضي 000) 

سهم أي ما مجلوعه 2111 سهم.
على  ييص  الذي  رقم  4:  بيد 
أو  واحد  مسير  الشركة  يسير  مايلي: 
أكثر يختاره الشركاء ، ويلكن اجتيار 
ومد5   ، الشركاء  جارج  املسيرين 
تعيين  تم  محدود5.  غير  تفويضهم 
السيد لحبيب شفوعي والسيد هشام 
اإلدري�ضي مسيرين لفتر5 غير محدود5. 
قانون  من   24 املاد5  ألحكام  وفًقا 

املسيرون  يتلتع   ،  1926 شتيبر   (
باسم  للتصرف  صالحيات  بأوسع 
الشركة على اليحو املحدد في املاد5 2 
أعاله. ستلتزم الشركة بشكل صحيح 
لحبيب  للسيد  امليفصل  بالتوقيع 

شفوعي أو السيد هشام اإلدري�ضي.
على  ييص  الذي   :56 رقم  بيد 
الصالحيات  جليع  ليح 

ُ
ت مايلي: 

النسخ األصلية   ، لحاملي االرساليات 
، النسخ أو مقتطفات من املستيدات 
من أجل تيفيذ جليع   ، التأسيسية 
اإلجراءات الشكلية التي ييص عليها 
فإن   ، ذلك  إلى  باإلضافة  القانون. 
بالتوقيع   

ً
صراحة مخولة  اإلدار5 

على اإلشعار ليتم نشره في صحيفة 
القانونية  اإلعالنات  لتلقي  مرجصة 

وفي الجريد5 الرسلية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852661.
97I

THE RIGHT POINT

MOGAN
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
   BUREAU N° 5 ، 21111،

CASABLANCA MAROC
MOGAN شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7 إقامة 
سكوير بالص زاوية زنقة نورموندي 
أميية بنت وهب و ابن يحيى افراني 
معاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.454279

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.900.000«

 2.111.111« إلى  درهم«   (00.000«
درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 981 4.

98I

YG ET ASSOCIES

KOHEN›S AND CO TRADE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

العلارB 5 الطابق   ، 21111، 
CASABLANCA MAROC

 KOHEN›S AND CO TRADE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 1 1 
شارع انفا، اقامة ازور ، مكتب 

رقم )) ب - 21111 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 27425
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
KOHEN’S AND CO TRADE شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 1 
مكتب رقم   ، اقامة ازور  شارع انفا، 
)) ب - 21111 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:

و  الكوهن  غيثة  السيد(5) 
 ( طابق  بوسانغ  زنقة   6 عيوانه(ا) 
شقة 2 معاريف 21111 الدارالبيضاء 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 1  نونبر 2122 وفي 1 1 شارع 
انفا، اقامة ازور ، مكتب رقم )) ب - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 67 852.

99I

THE RIGHT POINT

 HOME INE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
   BUREAU N° 5 ، 21111،

CASABLANCA MAROC
 HOME INE DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 195 إقامة 
زينب شارع غاندي - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 5719

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2121 دجيبر   (8 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.900.000«
»11.111 .7 درهم« إلى »9.211.111 
درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 61  4.

(00I

CABINET BEN MOKHTAR

AL BANAFSAJ BUILDING
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 41 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

91141، TANGER MAROC
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AL BANAFSAJ BUILDING »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: مركز 
األعلال نوفا أفريكا. 50 زنقة 

البيفسج الجبل الكبير - 90050 
طيجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81 21
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 26 دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تفويت  على  املوافقة  و  التصديق 
الحصص بين الشركاء لفائد5 شركاء 
من   7 جدد و عليه تم تغيير الفصل 

القانون األسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي   :7 رقم  بيد 
تم تحديد رأسلال الشركة في  مايلي: 
000.000.) درهم مقسلة إلى 000.) 
000.) درهم للحصة  حصة من فئة 
مقسلة بين الشركاء على اليحو التالي 
 998 املختار  ابن  محلد  السيد   :
حصة و السيد5 نجالء ابن املختار ) 
حصة و السيد بدر الدين ابن املختار 

)حصة 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261171.

(0(I

STE FIDMEK

MATI BRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°2  Appt14 ،
51151، Meknes Maroc

MATI BRIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 2 
الطابق الثاني علار5 )) مرجان 2 - 

51111 مكياس املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5771 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MATI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.BRIQUE
-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متخصصة في البياء
-بائع االت البياء

-شراء بيع.
 2 شقة   : عيوان املقر االجتلاعي 
 -  2 مرجان   (( الطابق الثاني علار5 

51111 مكياس املللكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الوارثي  عبداللطيف  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوارثي  عبداللطيف  السيد 
 70 رقم  الرياض  تجزئة  عيوانه(ا) 
املللكة  طيجة   90000 طيجة 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوارثي  عبداللطيف  السيد 
 70 رقم  الرياض  تجزئة  عيوانه(ا) 
طيجة 90000 طيجة املللكة املغربية
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   21 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 17 4.
112I

IB PARTNERS

SOPRAGA
إعالن متعدد القرارات

IB PARTNERS
 1 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

21451، الدار البيضاء املغرب
SOPRAGA »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: علار5 8 
إقامة جليج اليخيل فونتي الطابق   

اكادير 0)800 اكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2855 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 22 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
بعد وفا5 املدير املساعد السيد بيريك 
، قرر الشريك الوحيد  فيليب بويش 
السيد  أصبح   ، بهذا  و  مهامه.  إنهاء 
لويك بويتش املسير الوحيد للشركة 
بتارخ  املزداد   ، الجنسية  (فرن�ضي 
لبطاقة  الحامل  و   19/12/1976

.( J11 469Y اإلقامة رقم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي   : 1 رقم  بيد 
مايلي: تم تعيين السيد لويك بويتش 
بتارخ  املزداد   ، الجنسية  (فرن�ضي 
لبطاقة  الحامل  و   19/12/1976
مسيرا   (  J11 469Y رقم  اإلقامة 

وحيدا للشركة ملد5 غير محدود5.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 5174.
11 I

مستأمية سامي لللحاسبة

OUM EL QOURA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

مستأمية سامي لللحاسبة
حي ميلونة رقم 55 بلوك 5 الطابق 
األول بني مالل ، 114 2، بني مالل 

املغرب

OUM EL QOURA CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

الثاني شارع عالل بن عبدهللا رقم  1 

-  21 2 الفقيه بن صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 79

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 نونبر  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

الدهبي  جواد   (5) السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   511

511 حصة لفائد5 السيد (5) العربي 

ازروري بتاريخ  2 نونبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2122 دجيبر   06 بتاريخ 

.299/2122

(05I

THE RIGHT POINT

 HOME LINE

DEVELOPPEMENT
إعالن متعدد القرارات

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE

   BUREAU N° 5 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

 HOME LINE DEVELOPPEMENT

»شركة ذات املسؤولية املحدود5 

ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 195 

إقامة زينب شارع غاندي - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 5719

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 5) دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: جفض رأسلال الشركة بلبلغ 
من  أي  درهم   8416111,11 قدره 
9211111,11 درهم إلى 784111,11 
درهم عن طريق إمتصاص الخسائر

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
مجلوعة  من  حصة   7850 تفويت 

الماكوم إلى السيد جالد السقاط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
بلبلغ  الشركة  مال  رأس  في  يساهم 

قدره 785000 درهم
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
يتم تخصيص رأس املال على اليحو 
التالي : السيد جالد السقاط : 7850 

حصة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 4 441.
115I

COMPTASIG

IDEA DEALER
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASIG
حي السالم بلوك 5) رقم 2 سيدي 
سليلان ، 14211، سيدي سليلان 

املغرب
IDEA DEALER شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 
رقم 58) شقة 12 الطابق األول 

شارع محلد الخامس سيدي قاسم 
6000) سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 IDEA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.DEALER
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات اإلدارية.
علار5   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
األول  الطابق   12 شقة   (58 رقم 
شارع محلد الخامس سيدي قاسم 

6000) سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : سالك  جلال  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  سالك  جلال  السيد 
14211 سيدي   72 رقم   2 حي امليار5 

سليللان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  سالك  جلال  السيد 
14211 سيدي   72 رقم   2 حي امليار5 

سليلان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

دجيبر 2122 تحت رقم )67.
(06I

MCH CONSULTING

 HOLY LOVE
 PHOTOELECTRIC

TECHNOLOGY CO.LTD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCH CONSULTING
 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA CASABLANCA 126
 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA CASABLANCA، 21111،
CASABLANCA MAROC

 HOLY LOVE PHOTOELECTRIC

TECHNOLOGY CO.LTD شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7)) زنقة 

ابن ميير اقامة الزرقة الطابق 2 رقم 

8) املعاريف الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566241

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 دجيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 HOLY LOVE PHOTOELECTRIC

.TECHNOLOGY CO.LTD

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.
عيوان املقر االجتلاعي : 7)) زنقة 
ابن ميير اقامة الزرقة الطابق 2 رقم 

8) املعاريف الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 WANG LICAI : 1.111 السيد 

درهم   (00.000 بقيلة  حصة 

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)   WANG LICAI السيد 

تشيجيانغ 21111 تشيجيانغ الصين.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)   WANG LICAI السيد 
تشيجيانغ 21111 تشيجيانغ الصين

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
(07I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

EL GUERCHE DESIGN 
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ،  1111، FES

MAROC
 EL GUERCHE DESIGN شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي القسط 
1  لوت زهرت مدائن مديية عين 
الشقيف فاس - 1111  فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65419

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 شتيبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جرش  فايزه   (5) السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   (.000
 (5) السيد  لفائد5  حصة   2.111
شتيبر   28 محلد أنس جرش بتاريخ 

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5819.
(08I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

EL KHARRAJE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الييل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب
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EL KHARRAJE CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مديية 

الوحد5 الشطر الثاني بلوك H رقم 

65 - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KHARRAJE CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

مديية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم   H الثاني بلوك  الوحد5 الشطر 

65 - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الخراج  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الخراج  رشيد  السيد 
الوحد5  مديية  ه  بلوك   65 رقم 

العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الخراج  رشيد  السيد 
الوحد5  مديية  ه  بلوك   65 رقم 

العيون 70000 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (9 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم 554 .

(09I

FIDUCIAIRE TRAIT D’UNION

 SOCIETE DE SERVICE ET
FORMATION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE TRAIT D›UNION
 BD ABA CHOUAIB 247

 DOUKKALI HAY EL FARAH
 CASABLANCA ، 21551،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE SERVICE ET
FORMATION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الوفاق 
  زنقة 65 رقم 85  حي الولفة - 

21212 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 62481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2116 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE DE SERVICE ET

.FORMATION SARL AU
تكوين في   : غرض الشركة بإيجاز 
األصياف،  ،بجليع  التعليم  سيار5 
تقديم  األموال،  تحويل  جدمة 

جدمات.
الوفاق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - الولفة  حي    85 رقم   65 زنقة    

21212 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مراد املر�ضي : 000.) حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد مراد املر�ضي عيوانه(ا) 
األسر5 2 زنقة 52 رقم 42 عين الشق 
الدارالبيضاء   21471 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد مراد املر�ضي عيوانه(ا) 
األسر5 2 زنقة 52 رقم 42 عين الشق 
الدارالبيضاء   21471 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2116 تحت رقم 7008)6.
((0I

HUMASYS

هيماسيس
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

HUMASYS
 Bd Mohamed Zerktouni ، 265

21111، Casablanca Maroc
هيلاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
566615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

هيلاسيس.
غرض الشركة بإيجاز : بيع األجهز5 

املعلوماتية.

 265  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 رشدي فاطلة عيوانه(ا) 

 1 زنقة لسبار 11 21 الدارالبيضاء 

املغرب.

 9( السيد كلال بنزرو عيوانه(ا) 

سيدي  الدومة  حي  النهضة  شارع 

مومن 21411 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

 9( السيد كلال بنزرو عيوانه(ا) 

سيدي  الدومة  حي  النهضة  شارع 

مومن 21411 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851919.

(((I

SOFICOF

QUINCOP SARL
إعالن متعدد القرارات

SOFICOF

 rue ghazali apt 2 les orangers (

 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،11111 املغرب

QUINCOP SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 6 زنقة 

ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم 

6) اكدال - 0000) الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15 111

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 21 شتيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تفويت الحصص السيد الغزال علي 
 (00 محلد  ادري�ضي  للسيد  يفوت 

حصة
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
كلايلي  املال  رأس  تقسيم  فأصبح 

السيد ادري�ضي محلد 000) حصة
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

إعتراف شركاء بهذا التفويت
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 
القانوني للشركة من«  تغيير الشكل 
إلى  (ش.م.م)   »QUINCOP SARL
 »QUINCOP SARL.AU  « شركة 

للشريك الوحيد
على  ييص  الذي   :2 رقم  بيد 
مايلي: تسير الشركة من طرف السيد 

ادري�ضي محلد
بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 
ادري�ضي  السيد  طرف  من  إمضاء 

محلد
بيد رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

وبيود أجرى
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1442 1.

112I

SOFICOF

 BI SOLUTION ET NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
قفل التصفية

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers (
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،11111 املغرب
 BI SOLUTION ET NEGOCE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

الوحد5 رقم 5 الطابق األول - 
0000) تلار5 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1 4 9 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
07 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
 BI SOLUTION ET NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 
رأسلالها 111.111,11 درهم وعيوان 
الوحد5  تجزئة  اإلجتلاعي  مقرها 
تلار5   (0000  - الطابق األول   5 رقم 
النهائي  اإليقاف  ل-  نتيجة  املغرب 
مقرها  و  للشركة  التجاري  للنشاط 
5 طابق األول  في تجزئة الوحد5 رقم 

تلار5.
زرهوني  إيلان  السيد5  تبرئة   -
والسيد الولي بدر من اإليقاف النهائي 

للنشاط التجاري لشركة.
- وبيود أجرى..

و عين:
و  زرهوني  إيلان  السيد(5) 
عيوانه(ا) تجزئة الوحد5 الفتح الخير 
رقم 5 0000) تلار5 املغرب كلصفي 

(5) للشركة.
عيوانه(ا)  و  الولي  بدر  السيد(5) 
 5 رقم  الخير  الفتح  الوحد5  تجزئة 
 (5) كلصفي  املغرب  تلار5   (0000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
تجزئة  وفي   2122 شتيبر   (5 بتاريخ 
الوحد5 رقم 5 الطابق األول - 0000) 

تلار5 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   07 بتاريخ  بتلار5  االبتدائية 

2122 تحت رقم 9585.

11 I

SOFICOF

BATIMOI COMPANY SARL.
AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers (
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،11111 املغرب

 BATIMOI COMPANY SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6 زنقة 

ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم 

6) اكدال - 0000) الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.148285

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر   2122 دجيبر    1 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 

 BATIMOI الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   COMPANY SARL.AU
درهم وعيوان   11.111,11 رأسلالها 
6 زنقة ضاية العوا  مقرها اإلجتلاعي 

اكدال   (6 الرابع شقة رقم  الطابق 

 - : 0000) الرباط املغرب نتيجة ل   -
حل النشاط التجاري للشركة 6 زنقة 

ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم 

6) الرباط.
- تعيين السيد عبد الرزاق جابري 

الحق  وإعطائها  الشركة  حل  قصد 

إلتلام ذلك
- بيود أجرى

.
زنقة   6 ب  التصفية  مقر  وحدد 

ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم 

الرباط   (0000  - اكدال الرباط   (6

املغرب. 

و عين:

و  جابري  الرزاق  عبد  السيد(5) 
زنقة   22 حضاري  شارع  عيوانه(ا) 

املغرب  فاس   (0000 زهور2  رومي 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1792 1.

((5I

FLASH ECONOMIE

DREAM SOFT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

DREAM SOFT شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 151 

الزوبير بن العوام الصخور السوداء 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.188291

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 ماي   (8 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 DREAM SOFT الوحيد  الشريك 

درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 

 151 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

الزوبير بن العوام الصخور السوداء - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

ل : عدم وجود اي نشاط تجاري.

 151 ب  التصفية  مقر  وحدد 

الزوبير بن العوام الصخور السوداء - 

21111 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

عبد الحكيم حكوكي و  السيد(5) 
عيوانه(ا) 151 زنقة الزوبير بن العوام 

 21111 السوداء  الصخور   5 طابق 

 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 8 5 84.

115I
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FLASH ECONOMIE

RIXOS CARPET
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

RIXOS CARPET شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
التقدم مجلوعة   7) -الطابق12 
سيدي البرنو�ضي - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566694
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RIXOS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CARPET
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السجاد واملوكيت.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
-الطابق12   (7 مجلوعة    التقدم 
الدار   21111  - البرنو�ضي  سيدي 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 KAPLAN MUSTAFA السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   : 951

للحصة.
 ABDULKADIR KEMAL السيد 
HEZER : 51 حصة بقيلة 00) درهم 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 KAPLAN MUSTAFA السيد 
 GAZIANTEP – عيوانه(ا) 
 GUVENEVLER MAH 291 4
 NOLU CAD N° 11 KAPLAN SIT
 B –BMOK KAT 4 D :4 – 27161

.SEHITKAMIL TURQUIE
 ABDULKADIR KEMAL السيد 
 GAZIANTEP عيوانه(ا)   HEZER
 TURQUIE – QUARTIER
 CUMHURIYET 1 16  RUE N°
 12 ETAGE 1 - 27111 SAHINBEY

.TURQUIE
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDULKADIR KEMAL السيد 
 GAZIANTEP عيوانه(ا)   HEZER
 TURQUIE – QUARTIER
 CUMHURIYET 1 16  RUE N°
 12 ETAGE 1 - 27111 SAHINBEY

TURQUIE
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851982.
((6I

FLASH ECONOMIE

KNA ELHMAM
إعالن متعدد القرارات

مكتب األستـــاذ امليضري 
 مـــوثق

تطوان، سيدي امليضري، شارع 
الجيش امللكي، إقامة املنزه
 KNA « »5الشركة املسلا

ELHMAM« ش.م 
العام  الجلع  قرار  بلقت�ضى   -I
اعتيادي في 5) نوفلبر2122 بتطوان 
لشركاء الشركة املسلا5 » قياالحلام« 
ش.م شركة مدنية رأسلالها0.000)، 
مقرها االجتلاعي, تجزئة املطار شارع 
)و   محلد بن حسن الوزاني زنقة 

طابق رقم 5 تطوان٬ تقرر مايلي :
-تغير الصيغة القانونية من شركة 
مدنية إلي شركة محدودية املسؤولية 
-تغير اسم الشركة من قياالحلام 
شركة  حلام  قيا  إلي  مدنية  شركة 

محدود5 املسؤولية

-تغير املقر االجتلاعي للشركة:

من تجزئة املطار شارع محلد بن 

حسن الوزاني زنقة )و  الطابق رقم 

5 تطوان

بوجراح  بوغسال  جيان  إلي: 

الطابق االر�ضي رقم ) تطوان 

نظام  تغير  تم  فقد  وعليه   -

قبل  من  وقبوله  للشركة  األسا�ضي 

كافة الشركاء وجاصة الفصل الرابع 

ميه

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد   -

املحكلة التجارية بتطوان بتاريخ 26 

دجيبر 2122 تحت رقم2571.

للخالصة و البيان األستـاذ عـادل 

امليضري.

((7I

FLASH ECONOMIE

DUSIT DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

DUSIT DAKHLA شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي واد 

الشياف رقم 252 - 111 7 الداجلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 611

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DUSIT : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DAKHLA

-اإلقامة   : غرض الشركة بإيجاز 

السياحية وغيرها من أماكن اإلقامة 

قصير5 املدى..

واد  حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الشياف رقم 252 - 111 7 الداجلة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد5 السالكة التروزي : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
التروزي  السالكة  السيد5 

رقم  2  التون�ضي  أم  حي  عيوانه(ا) 

111 7 الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
التروزي  السالكة  السيد5 

رقم  2  التون�ضي  أم  حي  عيوانه(ا) 

111 7 الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم   22.

((8I

FLASH ECONOMIE

FONCIERE TOUBKAL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FONCIERE TOUBKAL

محدود5 املسؤولية ذات شريك 

وحيد

درهم 00.000.000.00) رأسلالها

املقر اإلجتلاعي ، زاوية طريق الرباط 

و محج احلد جلال الدر5 عين 

السبع بالدار البيضاء

 RC N° 44 .651 / IF N° 76684

 7/ ICE N° 112 1111 111177
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-1 بلقت�ضى قرار الشريك الوحيد 

 2122 دجيبر   21 بتاريخ  امليعقد 

للشركة تقرر ما يلي :

بلا  الشركة  رأسلال  في  الزياد5 

درهم   1 1.251.111،11 قدره 

درهم   111.111.111،11 لرفعه من 

درهم و ذلك   2 1.251.111،11 إلى 

جديد5  حصة   1. 12.511 بزياد5 

مدفوعة  درهم للحصة،   (00 بقيلة 

نقدا كاملة.

من   «  7 و   6» رقم  البيد  تغيير 

القانون األسا�ضي للشركة 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   2-

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2122 دجيبر   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم. 852196 

قصد النشر و االعالن

((9I

SERVIAP

PANIER NOUR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVIAP
رقم ) زاوية شارع طارق بن زياد 

بنسليلان ، 111 1، بنسليلان 

املغرب

PANIER NOUR شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
املسير5 اقامة كوسطا ديل صول 

الطابق 2 شقة 21 املحلدية - 

28811 املحلدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 211 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PANIER NOUR
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد وتصدير (تاجر أو وسيط).
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
صول  ديل  كوسطا  اقامة  املسير5 
 - املحلدية   21 شقة   2 الطابق 

28811 املحلدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نور الدين ناجح : 00.000) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد نور الدين ناجح : 00.000) 

بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين ناجح عيوانه(ا) 
حي الوفاء علار5 59 الرقم 7 املحلدية 

28811 املحلدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين ناجح عيوانه(ا) 
حي الوفاء علار5 59 الرقم 7 املحلدية 

28811 املحلدية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  باملحلدية  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2565.

121I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

N Y CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14111، KENITRA MAROC

N Y CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 زنقة 
مارتير عبد السالم بن محلد مكتب 

رقم 2 فال فلوري اقامة رياض 
الزيتون - 5000) القييطر5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 N Y  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION
اعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء او اعلال مختلفة 
االستشار5 و التسيير

التجار5.
1 زنقة   : املقر االجتلاعي  عيوان 
مارتير عبد السالم بن محلد مكتب 
رياض  اقامة  فلوري  فال   2 رقم 

الزيتون - 5000) القييطر5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : بوعلة  غيتة  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  بوعلة  غيتة  السيد5 
 (5000 سعيد حجي سال   126 فيال 

سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بوعلة  غيتة  السيد5 
سال   (5000 سعيد حجي   126 فيال 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ )0 نونبر 

2122 تحت رقم 24 4.

121I

TR-GESTION

MEGA MH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12111، RABAT

MAROC
MEGA MH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

اليصر املستقبل شارع طارق بن زياد 
بياية رقم ب - 12111 تلار5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 8141
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MEGA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MH SARL
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التيظيف , تيظيف و تهيئة الحدائق..
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
اليصر املستقبل شارع طارق بن زياد 

بياية رقم ب - 12111 تلار5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : بورك  الحسين  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 511  : نصري  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عيوانه(ا)  بورك  الحسين  السيد 
علارات مرس الخير الشطر 12 علار5 

7) شقة 09 12111 تلار5 املغرب.
السيد مصطفى نصري عيوانه(ا) 
 1 زنقة عبد الكبير بن عبد الحفيظ 
الفا�ضي الفهري قطاع الوئام العيايد5 

000)) سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بورك  الحسين  السيد 
علارات مرس الخير الشطر 12 علار5 

7) شقة 09 12111 تلار5 املغرب
السيد مصطفى نصري عيوانه(ا) 
 1 زنقة عبد الكبير بن عبد الحفيظ 
الفا�ضي الفهري قطاع الوئام العيايد5 

000)) سال املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بتلار5  االبتدائية 

 212 تحت رقم 4 96.
122I

OSB CONSEIL

HBAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

OSB CONSEIL
 APPT N°2 IMM KARAMI 12 
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8111، AGDIR
MAROC

HBAR شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 15 
شارع أجيوش علار5 اوشن امام 

حديقة لللريم الحي الصياعي اكادير 
اكادير 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
.HBAR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
 15 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
امام  اوشن  علار5  أجيوش  شارع 
حديقة لللريم الحي الصياعي اكادير 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : اشبار  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  اشبار  محلد  السيد 
حي السالم اكادير   9 رقم   966 زنقة 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اشبار  محلد  السيد 
حي السالم اكادير   9 رقم   966 زنقة 

80000 اكادير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  باكادير  التجارية 

 212 تحت رقم 9898)).
12 I

HRO CONSEIL

IB2C
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

HRO CONSEIL
292 شارع محلد الخامس ، 
21911، الدار البيضاء املغرب
IB2C شركة ذات املسؤولية 
املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علاره 1  
شقه 8 شارع موالي احلد لوكيلي 
حسان - 000)) الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.156481
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 غشت   09 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود5 
IB2C مبلغ رأسلالها 00.000) درهم 
  1 وعيوان مقرها اإلجتلاعي علاره 
لوكيلي  احلد  موالي  شارع   8 شقه 
املغرب  الرباط   ((000  - حسان 
الحصيلة  ارباح  ضعف   : ل  نتيجة 

السيوية.
وحدد مقر التصفية ب علاره 1  
لوكيلي  احلد  موالي  شارع   8 شقه 

حسان - 000)) الرباط املغرب. 
و عين:

اإلسلاعلي  أحلد  السيد(5) 
العلوي و عيوانه(ا) رقم  1 علار5 2او 
إقامة رياض البحر الهرهور5 12141 

تلار5 املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   0( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 46 127.
124I

SOCOGENA

بارا االزمي
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

 1111، FES MAROC
بارا االزمي شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة )6 
عين الشقف الدير متجر رقم ) فاس 

1111  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
بارا   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

االزمي.
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

شبه طبية.
عيوان املقر االجتلاعي : تجزئة )6 
عين الشقف الدير متجر رقم ) فاس 

1111  فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد5 ازمي فايز5 : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد5 ازمي فايز5 عيوانه(ا) رقم 
7) تجزئة مربيا بالص الشقة 6 طريق 

عين الشقف 1111  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 ازمي فايز5 عيوانه(ا) رقم 
7) تجزئة مربيا بالص الشقة 6 طريق 

عين الشقف 1111  فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   12 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5421.

125I

bureau tinghir de comtabilite

 STATION SERVICE
MMEHDAOUI ALAOUI

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

bureau tinghir de comtabilite
1511 حي املغرب العربي تلار5 ، 

85111، تلار5 املغرب
 STATION SERVICE

MMEHDAOUI ALAOUI شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
كلليلة الراشيدية - 52111 

الراشيدية املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2885

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   26 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»00.000) درهم« أي من »00.000) 
عن  درهم«   511.111« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 0)0).
126I

Personne physique

قوسطكس ش.د.م.م.
إعالن متعدد القرارات

Personne physique
الجراري 2 الزندقة 51 رقم 6) 
طيجة ، 90000، طيجة املغرب

قوسطكس ش.د.م.م. »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 
موالي اسلاعيل 5) اقامة موالي 
اسلاعيل طابق   رقم 9 طيجة - 

90000 طيجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.129285

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 22 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم بيع االسهم وتحديد مسير 
وحيد جديد بعد االستقالة الطوعية 
لباقي املسيرين: الذي ييص على مايلي: 
بيع ل 660 سهم من قبل السيد قوس 
محلد الحامل للبطاقة الوطيية رقم 
عبد  الفرطاخ   w1 7 7والسيد 
الوطيية  للبطاقة  الحامل  اللطيف 
السيد  لصالح   L 69672 رقم 
للبطاقة  الحامل  بوجلعة  اليون�ضي 
الوطيية رقم L559271 ودلك حسب 

 22/11/2122 بتاريخ  عرفي  عقد 
وحيد  كلسير  االجير  هدا  وتعيين 
طوعية  استقالة  بعد  للشركة 
لللسيرين االجرين ملد5 غير محدود5.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
00) درهم للواحد  بيع 1   سهم ب 
من طرف السيد قوس محلد و 1   
سهم ب 00) درهم للواحد من طرف 
السيد الفرطاخ عبد اللطيف لصالح 
السيد اليون�ضي بوجلعة ملا مجلوعه 

660 سهم ب 00) درهم للواحد
على  ييص  الذي  رقم  1:  بيد 
قوس  املسيرين  استقالة  مايلي: 
اللطيف  عبد  والفرطاخ  محلد 
اليون�ضي  السيد  وتعيين  طواعية 
الوطيية  للبطاقة  الحامل  بوجلعة 
غير  لفتر5  وحيدا  L559271مسيرا 

محدود5
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   22 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 65 15.
127I

محلد بيان

OUBALOGE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

محلد بيان
٦٥ شارع االمير موالي عبد هللا 
الطابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 
أحلد ، 26151، ابن أحلد املغرب

OUBALOGE شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 124 شارع 
الجيش امللكي برشيد - 26111 

برشيد املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.827 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   28 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»800.000 درهم« أي من »211.111 
عن  درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 
عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 4 14.

128I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

CHEMSSE SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ،  1111، FES

MAROC
CHEMSSE SHOES شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة   
شارع قرطبةطريق موزار فاس - 

1111  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHEMSSE SHOES
غرض الشركة بإيجاز : صيع نعال 

األحذية-صياعة األحذية.
شقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - فاس  موزار  قرطبةطريق  شارع    

1111  فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محلد تللساني : 51 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد لطفي تللساني : 51 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد تللساني عيوانه(ا) 
) فاس  9 زهور  شارع نواكشوت رقم 

1111  فاس املغرب.
السيد لطفي تللساني عيوانه(ا) 
) فاس  9 زهور  شارع نواكشوت رقم 

1111  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد تللساني عيوانه(ا) 
) فاس  9 زهور  شارع نواكشوت رقم 

1111  فاس املغرب
السيد لطفي تللساني عيوانه(ا) 
) فاس  9 زهور  شارع نواكشوت رقم 

1111  فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ  1 ماي 2122 

تحت رقم  252 .
129I

7P CONSEIL

ASNTEL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

7P CONSEIL
شقة رقم 05 رقم 75 زاوية شارع 
فرحت حشاد وشارع غاندي حي 
القدس ، 80000، اكادير املغرب
ASNTEL شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار مريم 

تدوارت دراركة - 80000 اكادير 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42167
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مراد البرما�ضي   (5) تفويت السيد 
 50 أصل  من  اجتلاعية  حصة   21
حصة لفائد5 السيد (5) رشيد اوعلي 

بتاريخ 21 دجيبر 2122.
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مراد البرما�ضي   (5) تفويت السيد 

 50 أصل  من  اجتلاعية  حصة   21

محلد   (5) السيد  لفائد5  حصة 

البرما�ضي بتاريخ 21 دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

دجيبر   28 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 9866)).

1 1I

YOUNESS BENMOUSSA

TECHNO M L
إعالن متعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15411

TECHNO M L »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

الرشاد م 0) رقم 11185 تيفلت 

15411 تيفلت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1129

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

من  اجتلاعية  حصة   511 بتفويت 

السيد اشنيول مروان لفائد5 السيد 

بلحسن لحسن

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

إقالة السيد اشنيول مروان وتعيين 

وحيد  مسير  لحسن  بلحسن  السيد 

للشركة مع جليع الصالحيات

على  ييص  الذي  رقم  :  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة: 

شركة ذات مسؤولية محدود5  من: 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  إلى: 

بشريك وحيد

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

تعديل اليظام األسا�ضي ومالئلته

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الشكل القانوني للشركة: شركة ذات 

مسؤولية محدود5 بشريك وحيد
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
حصة الشريك الوحيد السيد لحسن 
بلحسن من رأس مال الشركة: 000) 

حصة اجتلاعية
بيد رقم 8: الذي ييص على مايلي: 
السيد  الوحيد  الشريك  مساهلة 
لحسن بلحسن في رأس مال الشركة 

نقذا : 00000) درهم
على  ييص  الذي   :21 رقم  بيد 
هو  لحسن  بلحسن  السيد  مايلي: 

املسؤول االداري للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

 212 تحت رقم 564.

1 1I

YOUNESS BENMOUSSA

TAZI PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15411
TAZI PRINT شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الرشاد 
رقم 96)0) تيفلت 15411 تيفلت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.629

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
 TAZI 5شركة ذات املسؤولية املحدود
 (00.000 رأسلالها  مبلغ   PRINT
اإلجتلاعي حي  درهم وعيوان مقرها 
 15411 تيفلت   (0(96 الرشاد رقم 
ييجح  لم   : ل  نتيجة  املغرب  تيفلت 

املشروع.
وحدد مقر التصفية ب حي الرشاد 
تيفلت   15411 تيفلت   (0(96 رقم 

املغرب. 

و عين:

و  الفارحي  فاطلة  السيد(5) 

بوسوك  تجزئة   12 شقة  عيوانه(ا) 

سال   ((000 سال  العيايد5  املحيط 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

 212 تحت رقم 562.

1 2I

YOUNESS BENMOUSSA

AUTOECOLE BOUNAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15411

 AUTOECOLE BOUNAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ودادية 

االجو5 رقم 9) تيفلت 15411 

تيفلت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.547

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 AUTOECOLE الوحيد  الشريك 

رأسلالها  مبلغ   BOUNAKHLA

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

 (9 رقم  االجو5  ودادية  اإلجتلاعي 

تيفلت املغرب نتيجة  تيفلت 15411 

ل : لم ييجح املشروع.

ودادية  ب  التصفية  مقر  وحدد 

االجو5 رقم 9) تيفلت 15411 تيفلت 

املغرب. 

و عين:

و  بونخلة  سياء  السيد(5) 

زنقة  الشرقي  الفرح  حي  عيوانه(ا) 

 15411 تيفلت   1 5 رقم  مراكش 

تيفلت املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

 212 تحت رقم  56.

1  I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

COTE ASIA SA

شركة املساهلة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 TANGEXPERT CONSULTING

SARL

9) شارع علر الخيام الطابق 2 رقم 

5, ، 90000، طيجة املغرب

COTE ASIA SA شركة املساهلة

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 9) شارع 

علر الخيام الطابق 2 رقم 5 - 

90000 طيجة املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1151  

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

»9) شارع علر الخيام الطابق 2 رقم 

 (6« إلى  طيجة املغرب«   90000  -  5

 - شارع سيدي بوقوجة حي القصبة 

90000 طيجة املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر  بتاريخ  2  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261976.

1 4I
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iso fidus

YAMO NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

iso fidus

حي األمال 12 رقم 50 مكتب رقم 06 

طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29641، دارالبيضاء املغرب

YAMO NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : محل 

تجاري رقم 2 تجزئة لييا ف ب 8 

تيط مليل - 29641 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.495 9 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   09 املؤرخ في 

ذات  شركة   YAMO NEGOCE

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل 

 8 ب  ف  لييا  تجزئة   2 رقم  تجاري 

البيضاء  الدار   29641  - مليل  تيط 

املغرب نتيجة للظروف االقتصادية 

السيئة. االزمة املالية في التدفق املالي 

للشركة..

و عين:

السيد(5) محلد بويفر و عيوانه(ا) 

 29641 مليل  تيط  املركزي  املسجد 

 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

محل  وفي   2122 نونبر   09 بتاريخ 

تجاري رقم 2 تجزئة لييا ف ب 8 تيط 

مليل - 29641 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852199.

1 5I

iso fidus

 CONSULTING MATERIAL
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تفويت حصص

iso fidus
حي األمال 12 رقم 50 مكتب رقم 06 
طابق الثاني تيط مليل دارالبيضاء ، 

29641، دارالبيضاء املغرب
 CONSULTING MATERIAL

SERVICE شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي االمل 
12 رقم ف ب 50 مكتب رقم 06 

الطابق الثاني تيط مليل - 29641 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.512445
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (5) مروان العبوبي 
511 حصة اجتلاعية من أصل 511 
حصة لفائد5 السيد (5) امين العبوبي 

بتاريخ 08 نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852195.
1 6I

UNION BEST SOLUTIONS

AKMA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 41111
مراكش املغرب

AKMA NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار بال 
فرقة لواتة جلاعة الويدان البور - 

50000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.117591
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   29 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 AKMA NEGOCE الشريك الوحيد 
درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 
بال  دوار  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
البور  الويدان  جلاعة  لواتة  فرقة 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   50000  -

انتهاء مزاولة النشاط التجاري.
بال  دوار  التصفية ب  وحدد مقر 
 - فرقة لواتة جلاعة الويدان البور 

50000 مراكش املغرب. 
و عين:

جودراجي  العالي  عبد  السيد(5) 
رقم  هللا  معطى  تجزئة  عيوانه(ا)  و 
مراكش   50000 املحاميد   1929

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142959.
1 7I

UNION BEST SOLUTIONS

BOUY BUILD
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 41111
مراكش املغرب

BOUY BUILD شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز 
زيييت لألعلال زنقة مسلم تجزئة 
بوكار الطابق الثالث شقة رقم 5) 
باب دكالة - 50000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.127251

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
مسلم  زنقة  لألعلال  زيييت  »مركز 
شقة  الثالث  الطابق  بوكار  تجزئة 
50000 مراكش  5) باب دكالة -  رقم 
»مركز األعلال بيرجيس  إلى  املغرب« 
مكتب رقم 5) شارع األمير موالي عبد 
مراكش   50000  - أسفي  هللا طريق 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142958.

1 8I

UNION BEST SOLUTIONS

KECH WOOL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 41111
مراكش املغرب

KECH WOOL شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار جداد 
جاكلة دائر5 الكار5 - 26111 برشيد 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11587

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد KECH WOOL مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي دوار جداد جاكلة 
دائر5 الكار5 - 26111 برشيد املغرب 
النشاط  مزاولة  انتهاء   : ل  نتيجة 

التجاري.
وحدد مقر التصفية ب دوار جداد 
جاكلة دائر5 الكار5 - 26111 برشيد 

املغرب. 
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و عين:

السيد(5) يوسف اكدر و عيوانه(ا) 

برشيد   26111 جاكلة  اجدد  دوار 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1422.

1 9I

Superpottery

سوبر بوتري
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Superpottery

 Domiciliee chez office

 consulting rue 2  immb 2

 appart n 6 bled el jed safi ،

46121، Safi Maroc

سوبر بوتري شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املوطن 

لديه شركة أفيس كونسيلتييغ زنقة 

 2 حي 2 علار5 رقم 6 بالد الجد 

آسفي - 56000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

سوبر   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

بوتري.

صياعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جلبع انواع الخزف

بيع بالجللة و التقسيط.

املوطن   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

لديه شركة أفيس كونسيلتييغ زنقة 

الجد  بالد   6 رقم  علار5   2 حي   2 

آسفي - 56000 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الزبدي  الياس  السيد 
حي  الجليل  امليضر  زنقة   1 9 رقم 

اشبار اسفي 46121 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الزبدي  الياس  السيد 
حي  الجليل  امليضر  زنقة   1 9 رقم 

اشبار 46121 اسفي املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي بتاريخ - تحت رقم -.

(50I

ESPACE CONSULTING

PASSION COOKING
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH, (0

 BUREAUX MENARA, VN ،

 1111، FES MAROC

PASSION COOKING شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي رقم  1 علار5 الصفريوي، 

شقة 15 درب الحامية. فاس املديية 

- 1111  فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57717

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   (6 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 PASSION الوحيد  الشريك  ذات 
COOKING مبلغ رأسلالها 00.000) 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
علار5  رقم  1  السفلي  الطابق 
درب الحامية.   15 شقة  الصفريوي، 
فاس املغرب    1111  - فاس املديية 
الغرض  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

اإلجتلاعي.
الطابق  ب  التصفية  مقر  وحدد 
الصفريوي،  علار5  رقم  1  السفلي 
شقة 15 درب الحامية. فاس املديية 

- 1111  فاس املغرب. 
و عين:

و  جلدون  كريم  السيد(5) 
عز  حي   7 زنقة  رقم  4  عيوانه(ا) 
املغرب  فاس    1111 الدكارات  هللا 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5541/22.

(5(I

MOUHIDI MOHAMED

STE PARADENT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل الشكل القانوني للشركة

MOUHIDI MOHAMED
 IMM KANDOUCI IMPASS 12

 APPT N°4(V.N) MEKNES ،
51111، MEKNES MAROC
STE PARADENT شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
و عيوان مقرها االجتلاعي 51 تجزئـــة 

ريزانـــا طريـــق أكــــوراي مكيـــــاس - 
51111 مكيـــــاس.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1921 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في  1 أكتوبر 2122 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 6 48.

142I

MOUHIDI MOHAMED

STE PARADENT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

MOUHIDI MOHAMED
 IMM KANDOUCI IMPASS 12

 APPT N°4(V.N) MEKNES ،
51111، MEKNES MAROC
STE PARADENT شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 51 تجزئــة 

ريزانــا طريــق أكـــوراي مكيـــاس - 
51111 مكيـــاس املغـــرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1921 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 أكتوبر  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :
عز  لطيفــة   (5) السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   211 الديـــن 
السيد  لفائد5  حصة   (.000 أصل 
(5) محلــد جربــاش بتاريخ  1 أكتوبر 

.2122
عبيــد  محلــد   (5) السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   (00 جربــاش 
السيد  لفائد5  حصة   (.000 أصل 
(5) محلــد جربــاش بتاريخ  1 أكتوبر 

.2122
كريــــم جربــاش   (5) تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   (00
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
أكتوبر  بتاريخ  1  جربــاش  محلــد 

.2122
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   29 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 6 48.
14 I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

ALNNUR JABAL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

استدراك جطٍإ

استدراك جطٍإ وقع بالجريد5 
الرسلية

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 19 2ème étage Plataux
 Bureau Hatim n°12 rue Melilia
VN SAFI، 46111، SAFI MAROC

ALNNUR JABAL شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

 وعيوان مقرها اإلجتلاعي الـرقم 
21أبن بطوطة اسفي 5600 - 

 1اسفي - 56000 اسفي املغرب.
بالجريد5  وقع  جطٍإ  إستدراك   
 (9 بتاريخ   57 8 عدد  الرسلية 

أكتوبر 2122.
بدال من : بلقت�ضى الجلع العام

اإلستثيائي املؤرخ في 9)أبريل
 2117تلت املصادقة على :

تفويت السيد (5) محلـــــد
الحلام�ضي 511حصة اجتلاعية

من أصل 000.)حصة لفائد5
السيد (5) علــي نصيـــر بتاريخ 9)
أبريل .2117تم اإليداع القانوني

باملحكلة االبتدائية بآسفي بتاريخ
 15ماي 2117تحت رقم.1 

العام  الجلع  بلقت�ضى   : يقرأ 
9)أبريل  في  املؤرخ  اإلستثيائي 

2117تلت املصادقة على: 
ناصـــر  علــي  السيد(5)  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  511حصة 
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
 (9 بتاريخ  الحلــام�ضي  محلـــد 
القانوني  اإليداع  تم  أبريل.2117 
باملحكلة االبتدائية بآسفي بتاريخ 15 

ماي 2117 تحت رقم 11 .
الباقي بدون تغيير.

(55I

AKWAMEK CONSEIL

DYAR TOULAL
إعالن متعدد القرارات

AKWAMEK CONSEIL
 RUE AL MAARI N°6 VILLE

 NOUVELLE ، 51111، MEKNES
MAROC

DYAR TOULAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي:ٌ زنقة 
السواحل رقم 79) سيدي علر - 

51111 مكياس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4 98 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 1  يوليوز 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
مادي  جطأ  وجود  على  الوقوف  تم 
تأسيس  جالل  الحصص  توزيع  في 
الشركة نظرا لعدم احترام مبدأ »عدم 
الشركاء  قرر  الحصص«  تجزيئي 
تصحيح الخطأ وإعاد5 التوزيع على 
الشكل التالي - أحلد العبدالوي 286 
حصة - هاشم العبدالوي 286 حصة 
 - حصة   142 العبدالوي  فاطلة   -
نجية العبدالوي  14 حصة - فتيحة 
املجلوع  حصة  العبدالوي  14 

000) حصة
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
أسلاء  ادراج  بخصوص  مايلي: 
تم  بالحصص  توزيعهم  تم  الورثة 
الجدد  الورثة  ادراج  على  االتفاق 
وهم ورثة العبدالوي هاشم - زوجته 
 gt;&==  4/ 2 بنسبة  تورية  الغراز 
زيدان  العبدالوي  ابيه   - حصة    8
 - حصة   gt; 62&==  7/ 2 بنسبة 
ابيه العبدالوي سفيان بنسبة 2 /7 
ابيه العبدالوي   - حصة   gt; 62&==
 gt; 62&==  7/ 2 بنسبة  محلد 
حصة - ابيه العبدالوي ياسين بنسبة 
gt; 62&== 7/ 2 حصة ورثة أحلد 
فاطلة  العبدالوي  ابنته  العبدالوي 
 gt; 51&==  7/41 بنسبة  الزهراء 
حصة. - زوجته سلير5 الديري بنسبة 

ابيه   - حصة   gt;  6&==  5/41
 14/41 بنسبة  مصطفى  العبدالوي 
==&gt; 111 حصة - ابيه العبدالوي 
 gt; 111&==  14/41 بنسبة  أنس 

حصة
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
تعيين  على  باإلجلاع  االتفاق  تم 
مسير5  فاطلة  العبدالوي  السيد5 

جديد5 للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
ونتيجة ملا سبق تم تعديل املاد5 6 من 
اليظام األسا�ضي للشركة وبالتالي ف 
000) حصة لرأسلال الشركة توزع 
فاطلة العبدالوي  على اليحو التالي: 
==&gt; 142 حصة. نجية العبدالوي 
فتيحة  حصة.   gt; 14 &==
حصة.   gt; 14 &== العبدالوي 
حصة.   gt;  6&== الديري  سلير5 
 gt; 111&== العبدالوي  مصطفى 
 gt; 111&== حصة. أنس العبدالوي
العبدالوي  الزهراء  فاطلة  حصة. 
العراز  ثرية  حصة.   gt;  6&==
==&gt;  8 حصة. زيدان العبدالوي 
==&gt; 62 حصة سفيان العبدالوي 
==&gt; 62 حصة محلد العبدالوي 
==&gt; 62 حصة ياسين العبدالوي 

==&gt; 62 حصة
على  ييص  الذي   :(5 رقم  بيد 
مايلي: تم االتفاق باإلجلاع على تعيين 
مسير5  فاطلة  العبدالوي  السيد5 

جديد5 للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  التجارية بلكياس بتاريخ  1 

2122 تحت رقم 749 .

145I

فاكوجم لعريبي

صونوالب
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

فاكوجم لعريبي
192 شارع محلد الزرقطوني ، 
1  21، الدار البيضاء املغرب

صونوالب شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
ابراهيم اليخعي رقم 2  إقامة 

الحبيب ) الطابق األول شقة رقم 
) املعاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.118 19

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »00.000) 
درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 
الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 6 441.

(56I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

فريميكا اطلنتيك
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2 BD PRINCE MY
 ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

فريليكا اطليتيك شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
يعقوب امليصور قرب محطة افريقيا 
زاوية شارع يعقوب امليصور و شارع 
)) يياير مراكش - 50000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.127775

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الرحيم  عبد   (5) السيد  تفويت 
اجتلاعية  حصة   511 احليطوش 
من أصل 000.) حصة لفائد5 السيد 
نونبر   0( فاطلة العلارتي بتاريخ   (5)

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   22 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 955 1.
(57I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE COSMYDROP
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°617 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC
STE COSMYDROP شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : زاوية 

اكرض قلعة مكونة - 45211 تيغير 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 1 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 1  يوليوز 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   STE COSMYDROP
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   151.111
اإلجتلاعي زاوية اكرض قلعة مكونة 
- 45211 تيغير املغرب نتيجة لتوقف 

نشاط الشركة.
و عين:

�ضي  ايت  اسلاعيل  السيد(5) 
احلاد و عيوانه(ا) بلوك 12 رقم 87  
مراكش   50000 املحاميد  حرف س 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زاوية  وفي   2122 يوليوز    1 بتاريخ 
تيغير   45211  - اكرض قلعة مكونة 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (0 بتاريخ  بتيغير  االبتدائية 

2122 تحت رقم 99/2122 .
(58I

شركة محاسبة صايم

EXLUC IMPEX SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

شركة محاسبة صايم
شارع الدرفوفي علار5 السعاد5 
الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 

وجد5 مغرب
 EXLUC IMPEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي قطعة 90 
تجزئة انكاد السعيدية - 611 6 

بركان املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 511

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»767.000 درهم« أي من »00.000) 
عن  درهم«   867.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 686/2122.
(59I

KDS CONSEILS SARL AU

SABLES DE DESERT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KDS CONSEILS SARL AU
رقم 27 املركب االقتصادي 
و االجتلاعي ، 111 4، قلعة 

السراغية املغرب
SABLES DE DESERT شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار اوالد 
الرغاي جلاعة ميات - 111 4 قلعة 

السراغية ااملغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 199

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
 SABLES DE الوحيد  الشريك  ذات 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ   DESERT
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
اوالد الرغاي جلاعة ميات - 111 4 
 : ل  نتيجة  ااملغرب  السراغية  قلعة 

مياخ االعلال غير املشجع.
وحدد مقر التصفية ب دوار اوالد 
الرغاي جلاعة ميات - 111 4 قلعة 

السراغية ااملغرب. 
و عين:

السيد(5) عبد الحكيم بوعافية و 
دوار اوالد الرغاي جلاعة  عيوانه(ا) 
السراغية  قلعة   4 111 ميات 

ااملغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر5 و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : دوار اوالد الرغاي 

جلاعة ميات قلعة السراغية 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغية بتاريخ 15 

دجيبر 2122 تحت رقم 511/2122.
151I

ASMAA MEDIA GROUP

 ETABLISSEMENT LOULIDI
ABDELOUAHAD

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 9  الرقم 

21 البرنو�ضي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

 ETABLISSEMENT LOULIDI
ABDELOUAHAD شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

كرات�ضي الرقم )0) الدار البيضاء -. 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27 1 1

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   (( املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

 ETABLISSEMENT LOULIDI

رأسلالها  مبلغ   ABDELOUAHAD

مقرها  وعيوان  درهم    .151.111

 (0( اإلجتلاعي زنقة كرات�ضي الرقم 

الدار البيضاء -. الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : عدم االشتغال.

زنقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 

البيضاء  الدار   .-  (0( رقم  كارات�ضي 

املغرب. 

و عين:

السيد(5) نبيل لوليدي و عيوانه(ا) 
21 زنقة موزولي طابق 5 شقة 15 حي 

املغرب  البيضاء  الدار  املستشفيات. 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851247.

151I

ESPERE CONSULTING

FIRST CHOICE TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 81652، AGADIR

MAROC

FIRST CHOICE TRAVEL شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االر�ضي حي الخوزانت املزار - 80000 

ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27611
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FIRST  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.CHOICE TRAVEL

اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

االر�ضي حي الخوزانت املزار - 80000 

ايت ملول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : ناصر  ابو  زهر5  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 511 : السيد اسلاعيل املحلدي 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 زهر5 ابو ناصر عيوانه(ا) 
ازرو  تلرسيط  حي     2 رقم  ب   

80000 ايت ملول املغرب.

املحلدي  اسلاعيل  السيد 
زنقة   0( حي اوجعا بلوك  عيوانه(ا) 
اكادير   80000 تيكوين  رقم  2   08

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 زهر5 ابو ناصر عيوانه(ا) 
ازرو  تلرسيط  حي     2 رقم  ب   

80000 ايت ملول املغرب

املحلدي  اسلاعيل  السيد 
زنقة   0( حي اوجعا بلوك  عيوانه(ا) 
اكادير   80000 تيكوين  رقم  2   08

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   21 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تحت رقم   25.

152I

CABINET OUASSI

RK BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET OUASSI

الحرية  شارع  كومرزيد  علار5 

املديية  رقم    مكتب  االول  طابق 

الجديد5 ، 56000، اسفي املغرب

ذات  شركة   RK BUSINESS

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد(في طور التصفية)

الرقم  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

 - الحلودي  علر  الشهيد  شارع   9 

56000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(06((

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

0) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 RK BUSINESS الوحيد  الشريك 

درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 

الرقم  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

 - الحلودي  علر  الشهيد  شارع   9 

56000 اسفي املغرب نتيجة ل : عجز 

مادي.

الرقم  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 - الحلودي  علر  الشهيد  شارع   9 

56000 اسفي املغرب. 

و عين:

و  اركيزي  جولة  السيد(5) 

الشهيد  شارع  الرقم  9  عيوانه(ا) 

 56000 اناس  خي  الحلودي  علر 

اسفي املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   21 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 79)).

15 I

سل سوليسيون

افريقيا غوكغوطمون
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

سل سوليسيون
شارع االدريسية زنقة طارق زياد 

رقم 65 الطابق ) ، 90000، طيجة 
املغرب

افريقيا غوكغوطلون شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي تجزئة 
البساتين شارع البلح رقم 89) - 

90000 طيجة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((5009

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   06 في  املؤرخ 
»مستشير  الشركة من  نشاط  تغيير 
التوظيف والتدريب« إلى »التوظيف«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261155.

154I

FIDU ALIMTYAZ

 STE GREEN EXPERTEAM
sarl

شركة ذات املسؤولية املحدود5
رفع رأسلال الشركة

FIDU ALIMTYAZ
َ 1 زنقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 5) الطابق 2 
FES MAROC ، 1111 ، فاس

 STE GREEN EXPERTEAM sarl
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  1 
شارع عبد الكريم بيجلون مكاتب 

أشرف مكتب 5 الطابق ) - 1111  
فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47955

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 نونبر   29 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«    .611.111«

 5.000.000« إلى  درهم«   500.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5454/122.

155I

FIDU ALIMTYAZ

GREEN EXPERTEAM sarl
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ

َ 1 زنقة ، عبد الكريم بن جلون 

مكاتب أشرف، مكتب 5) الطابق 2 

FES MAROC ، 1111 ، فاس

GREEN EXPERTEAM sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  1 

شارع عبد الكريم بيجلون مكاتب 

أشرف مكتب 5 الطابق ) - 1111  

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47955

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحي  عبد   (5) السيد  تفويت 

حجيج 0.000) حصة اجتلاعية من 

حصة لفائد5 السيد   21.111 أصل 

نونبر    1 بتاريخ  بويلين  يونس   (5)

.2122

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

دجيبر   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5455/122.

156I
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MY FID SARL

 TILAL TANGER
IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 91111، TANGER

MAROC
 TILAL TANGER IMMOBILIER
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 69، 

تجزئة النسيم، السد5 رقم 5 - 
90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 1517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TILAL  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 
.TANGER IMMOBILIER SARL AU
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 -  5 السد5 رقم  تجزئة النسيم،   ،69

90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : محلد  الوهابي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  محلد  الوهابي  السيد 
الشعبي،  البيك  حي  النسيم  تجزئة 

رقم 69 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  محلد  الوهابي  السيد 
الشعبي،  البيك  حي  النسيم  تجزئة 

رقم 69 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم  1181.

157I

MY FID SARL

 AMG CONTRACTOR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 91111، TANGER

MAROC
 AMG CONTRACTOR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  18، 

شارع ولي العهد، رقم  1، مركز نريا - 
90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 1 1519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AMG  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CONTRACTOR SARL AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البياء وأشغال مختلفة.

 ،18  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
مركز نريا  رقم  1،  شارع ولي العهد، 

- 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : معاد  علامري  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  معاد  علامري  السيد 
حي ابن جلدون الزنقة )6)، رقم  1 

90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  معاد  علامري  السيد 
حي ابن جلدون الزنقة )6)، رقم  1 

90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 11815.
158I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

TANTI SERVIZI
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

99  الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جية 
الزيتون ) بنسود5 فاس ، 1111 ، 

فاس املغرب
TANTI SERVIZI شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل رقم 
5 دوار والد حلو والد طيب فاس - 

1111  فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69 25

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »00.000) 
عن  درهم«   511.111« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5494.

159I

derkaoui ahmed

TRAIDATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 249 hay essalam bloc G
 khenifra، 54111، khenifra

Maroc
TRAIDATRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 27 
زنقة 06 حي الكورس - 54111 

جييفر5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRAIDATRAV
مفاوضة   : غرض الشركة بإيجاز 

-اشغال مختلفة.
رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 54111  - حي الكورس   06 زنقة   27

جييفر5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الريحاني  العالي  عبد  السيد 
املستشفى  حي   15 رقم  عيوانه(ا) 

حلرية 54111 جييفر5 املغرب.

عيوانه(ا)  داسو  محلد  السيد 
)0 زنقة 15 حي اليجاح 54111  رقم 

جييفر5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  داسو  محلد  السيد 
)0 زنقة 15 حي اليجاح 54111  رقم 

جييفر5 املغرب

الريحاني  العالي  عبد  السيد 
املستشفى  حي   15 رقم  عيوانه(ا) 

حلرية 54111 جييفر5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخييفر5 بتاريخ 21 دجيبر 

2122 تحت رقم  54.

(60I

CABINET CBA SARL

LES TROIS AMIS
إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق  ، شارع 

محلد الخامس ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب

LES TROIS AMIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 26، زنقة 

ابن جاليقان، بامليي - 41 21 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.54187

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 
بلبلغ  املال  رأس  زياد5  مايلي: 

بإنشاء  وذلك   ، درهم   466.811٫11

مائة  بقيلة  جديد  سهم   5.668

)111٫11) درهم لكل سهم.

على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 

بلبلغ  املال  رأس  تخفيض  مايلي: 

6.466.811٫11 وذلك بتخفيض عدد 

 (65.668 األسهم التي تيخفض من 

إلى 00.000) سهم.

على  ييص  الذي  رقم  1:  قرار 

استقالة املسير السيد ادريس  مايلي: 

سعيد  السيد  وتعيين  السقاط 

السقاط  ميا  والسيد5  السقاط 

مسيرين ملد5 غير محدود5.

على  ييص  الذي   :05 رقم  قرار 

من:  اإلجتلاعي  املقر  نقل  مايلي: 
ابن  زنقة   ،26  ، البيضاء  الدار 

الدار البيضاء  إلى:   ، بامليي  جاليقان، 

دوار لعلامر5 اوالد عزوز بوسكور5   ،

اليواصر ، ابتداء من هذا اليوم.

على  ييص  الذي   :15 رقم  قرار 

مايلي: تحديث اليظام األسا�ضي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 05: الذي ييص على مايلي: 

لعلامر5  دوار  في:  الشركة حدد  مقر 

اوالد عزوز بوسكور5 اليواصر، الدار 

البيضاء.

على  ييص  الذي   :07 رقم  بيد 

مايلي: السيد سعيدالسقاط مساهم 
مامون  ٬السيد  حصة   25.111 ب 

السقاط مساهم ب 25.111 حصة٬ 

ب  مساهم  السقاط  ميا  السيد5 

سامية  السيد5  و  حصة   25.111

حصة   25.111 السقاط مساهم ب 

هي  الحصة  قيلة  أن  العلم  مع 

)111٫11) درهم.

على  ييص  الذي  رقم  4:  بيد 

مايلي: تعيين مسيرين جديدين السيد 

للبطاقة  الحامل  سعيدالسقاط 

و السيد5   BE418221 الوطيية رقم 

للبطاقة  الحاملة  السقاط  ميا 

.BE54725  الوطيية رقم

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851811.

(6(I

SMIRCOMPTA

 IT OPEN PRIVATE

ACADEMY

إعالن متعدد القرارات

SMIRCOMPTA

 COMPLEXE RÉSIDENTIEL LES

 FLEURES IMM N°24 1ER ETAGE

 N°8 TANGER ، 91111، TANGER

MAROC

 IT OPEN PRIVATE ACADEMY

»شركة ذات املسؤولية املحدود5 

ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 21 

اقامة الشاوية شارع يوسف ابن 

تاشفين حي رشيد رضا - 90000 

طيجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.128761

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في )0 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

تحويل املقر االجتلاعي إلى حي كرنوت 

الشقة  التاسع  الطابق  االقامة  2 

رقم ) طيجة

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

معهد  إلى  الرئي�ضي  النشاط  تغيير 

التدريب املنهي ومركز التدريب

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

املقر االجتلاعي

بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 

النشاط االجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261158.

162I

mohammed boumzebra

 SOCIETE RHO DE TRAVAUX
ET NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 2 211، FKIH

BEN SALAH MAROC
 SOCIETE RHO DE TRAVAUX ET
NEGOCE شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 85 بلوك 
أ نزهة ) - 211 2 الفقيه بن صالح 

املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(907

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»85 بلوك أ نزهة ) - 211 2 الفقيه 
 (0 »مراب  إلى  املغرب«  صالح  بن 
بن  الفقيه   2 211  - املييري  تجزئة 

صالح املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

9) دجيبر 2122 تحت رقم  1 .
16 I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

 STE ELASSAD NEGOCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24111،

Eljadida Maroc
 STE ELASSAD NEGOCE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

األول رقم 6 تجزئة الفتح - 24152 
لبير الجديد املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

21189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ELASSAD NEGOCE SARL AU

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع املواد الغذائية.

أشغال مختلفة.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 24152  - 6 تجزئة الفتح  األول رقم 

لبير الجديد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 -

 (000  : بوتهليل  ابراهيم  السيد 

بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم بوتهليل عيوانه(ا) 

الرقم  1   (9 الزنقة  التقدم  حي 

24152 لبير الجديد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم بوتهليل عيوانه(ا) 

الرقم  1   (9 الزنقة  التقدم  حي 

24152 لبير الجديد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 29581.

(65I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE KABEN
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

 1111، fes MAROC
STE KABEN شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي )5 زنقة 

مصر - 1111  فاس املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21277

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم تحويل  نونبر 2122   (( املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
فاس    1111  - مصر  زنقة   5(«
ك تجزئة االندلس   42« إلى  املغرب« 
فاس    1111  - طريق عين الشقف 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5261.
165I

Soft finances sarl

SALINAS PARA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

Soft finances sarl
شارع بئر أنزران علار5 زينب رقم 5 ، 

6000)، سيدي قاسم الغرب
SALINAS PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )0 
اقامة زينب )0 بشارع بئر انزران 
سيدي قاسم - 6000) سيدي 

قاسم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29151

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (5) سليم الودغيري 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
000.) حصة لفائد5 السيد (5) انس 

بلحاج علر بتاريخ 21 دجيبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

دجيبر 2122 تحت رقم  4 .
(66I

Soft finances sarl

SALINAS PARA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

Soft finances sarl
شارع بئر أنزران علار5 زينب رقم 5 ، 

6000)، سيدي قاسم الغرب
SALINAS PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 
)0 اقامة زينب )0 شارع بئر انزران 

سيدي قاسم - 6000) سيدي 
قاسم املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29151
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد(5) بلحاج 

علر انس كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

دجيبر 2122 تحت رقم  4 .
(67I

ML EXPERTS

ABMAXCO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

21111، CASABLANCA MAROC
ABMAXCO شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 62 ، 
تقاطع شارع أنفا وموالي يوسف 
، فوريم باب عبد العزيز ، الطابق 
السابع الدار البيضاء، املغرب - 

***** الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.521151

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   06 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   45.784.911«
»00.000) درهم« إلى »45.884.911 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852199.
(68I

Soft finances sarl

SALINAS PARA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل الشكل القانوني للشركة

Soft finances sarl
شارع بئر أنزران علار5 زينب رقم 5 ، 

6000)، سيدي قاسم الغرب
SALINAS PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
و عيوان مقرها االجتلاعي محل رقم 
)0 اقامة زينب )0 شارع بئر انزران 

سيدي قاسم - 6000) سيدي 
قاسم.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29151
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5« إلى »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

دجيبر 2122 تحت رقم  4 .
(69I
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LUCA CENTER

PÏRAYA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

PÏRAYA شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي فيال 

السفياني طريق يعقوب املريني الحي 
الشتوي كيليز مراكش - 50000 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12 8  

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.950.000«
 2.141.111« إلى  درهم«   (00.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 1 1 14.
(70I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

EDELBE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

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
EDELBE شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 
الوالء، علار5 مونايا، رقم 12 - 

111 7 الداجلة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1659 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   15 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   EDELBE
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
 12 رقم  علار5 مونايا،  شارع الوالء، 
نتيجة  املغرب  الداجلة   7 111  -

لتوقف نشاط الشركة.
و عين:

و  بكار  األغظف  السيد(5) 
رقم  بلوك أ،  سلن،   (00 عيوانه(ا) 
21 111 7 الداجلة املغرب كلصفي 

(5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
شارع  وفي   2122 نونبر   15 بتاريخ 
 -  12 رقم  مونايا،  علار5  الوالء، 

111 7 الداجلة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2176.
(7(I

LA GENERALE D’EXPERTISE

BAAS IMPORT EXPORT
إعالن متعدد القرارات

LA GENERALE D’EXPERTISE
 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17
TANGER ، 91111، طيجة املغرب
BAAS IMPORT EXPORT »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: حي البحر 
األبيض املتوسط رقم 165 طيجة - 

90000 طيجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.42179

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 شتيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
االله  عبد  السيد  املسير  استقالة 

السهولي

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تفويت حصص الشركة مجانا لفائد5 

السيد بوعرفة سعيد

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تعديل اليظام األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  بيد 

مايلي: تحويل الشركة إلى شركة ذات 

الشريك  دات  املحدود5  املسؤولية 

الوحيد  الشريك  الوحيد وسيسيرها 

الحامل  سعيد  بوعرفة  السيد 

NR816611 للبطاقة الوطيية رقم

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   0( بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261152.

172I

MAROC COMPTA PLUS

OUM EL QORA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 

رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 211 2، 

FKIH BEN SALAH MAROC

OUM EL QORA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عالل بن عبدااله رقم  1 الطابق 

التاني - 211 2 الفقيه بن صالح 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 79

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 دجيبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العربي ازروري   (5) تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   511

000.) حصة لفائد5 السيد (5) عبد 

دجيبر   26 بتاريخ  السريدي  الفتاح 

.2122

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

28 دجيبر 2122 تحت رقم 28 .
17 I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ورثة الحاج مهدي
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N116, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N116،

41111، MARRAKECH MAROC
ورثة الحاج مهدي شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل 

رقم ) محطة إفريقيا املحر5, قائد5 
البحير5 دائر5 سيدي بوعتلان إقليم 

الرحامية - 41121 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 615
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 يوليوز   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
ورثة   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

الحاج مهدي.
غرض الشركة بإيجاز : محطة بيع 

البنزين و
 الخدمات.

محل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
قائد5  محطة إفريقيا املحر5,   ( رقم 
البحير5 دائر5 سيدي بوعتلان إقليم 

الرحامية - 41121 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 90.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  محلد  املاهر  السيد 

سيدي  البحير5  محار5  ابراهيم  ولد 

بن جرير  بوعثلان بن جرير 151 4 

املغرب.

عيوانه(ا)  علر  املاهر  السيد 

 81  1 غ,  ت  ,س   (8 الندسبورغ 

ميونخ أملانيا.

الجليل  عبد  املاهر  السيد 

نويفو فيرون  عيوانه(ا) س ت ج أو, 

بوجير س ن, )0500 امليريا اسبانيا.

الصادق  عبد  املاهر  السيد 

العلار5  الوفاق  تجزئة  عيوانه(ا) 

تلار5   5 هبة الرحلان الشقة   2 8 

12111 الرباط املغرب.

عيوانه(ا)  عبد هللا  املاهر  السيد 
حي موالي رشيد ,تجزئة 26 رقم 115 

151 4 بن جرير املغرب.

عيوانه(ا)  حجيبة  املاهر  السيد5 

اقامة البستان حي   2 العلار5 ب   (6

النهضة ) 0000) الرباط املغرب.

عيوانه(ا)  نورا  املاهر  السيد5 

طريق   ((8 رقم  القصور  تجزئة 

البيضاء - 50000 مراكش املغرب.

عيوانه(ا)  ربيعة  املاهر  السيد5 

 8 الرقم  الساقية  درب  دكالة  باب 

50000 مراكش املغرب.

عيوانه(ا)  أمل  املاهر  السيد5 

 8 رقم  وزان  علار5  الصباح  اقامة 

 (0000 C Y M الرباط   (0 مجلوعة 

الرباط املغرب.

 5 السيد5 املاهر أسلاء عيوانه(ا) 

 42711  , كامليت  البروفيسور  شارع 

فيرميني فرنسا.

عيوانه(ا)  سلية  املاهر  السيد5 
قلعة   4 111  (( رقم   0( حي نخلة 

السراغية املغرب.

عيوانه(ا)  هيد  املاهر  السيد5 

قلعة   4 111   2 رقم  القدس  حي 

السراغية املغرب.

عيوانه(ا)  حليلة  راماما  السيد5 

قلعة   4 111  (5 رقم  امليل  حي 

السراغية املغرب.

عيوانه(ا)  ياسين  املاهر  السيد 

قلعة   4 111   2 رقم  القدس  حي 

السراغية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  عبد هللا  املاهر  السيد 
حي موالي رشيد القطاع 26 رقم 115 

151 4 بن جرير املغرب

عيوانه(ا)  ياسين  املاهر  السيد 

قلعة   4 111   2 رقم  القدس  حي 

السراغية املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير بتاريخ 27 نونبر 

2122 تحت رقم 8)7.

(75I

CDH AUDIT ET CONSEILS

GLASSMETAL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D’AZILAL  4 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

GLASSMETAL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 96 زنقة 

بيير بارانت - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18711 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 نونبر   09 في  املؤرخ 

ذات  شركة   GLASSMETAL حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   511.111
 - بارانت  بيير  زنقة   96 اإلجتلاعي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

لفقدان رأس املال.

و عين:

و  الغرابلي  علرام  السيد(5) 
زنقة طه حسين شقة  عيوانه(ا)  2 
رقم )) 21111 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
96 زنقة  بتاريخ 27 دجيبر 2122 وفي 
الدار البيضاء   21111  - بارانت  بيير 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852592.
175I

مجبر عبدالوحد

 STE MOROCCAN
LAPIDARY ART

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

مجبر عبدالوحد
رقم 2  علار5 االحباس بوتالمين 

 ERRACHIDIA ،52111 ، الرشيدية
املغرب

 STE MOROCCAN LAPIDARY
ART شركة ذات املسؤولية 
املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الريصاني 
دوار كريان مرازان - 52451 

الريصاني املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11457

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 26 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 STE MOROCCAN LAPIDARY
درهم   241.111 مبلغ رأسلالها   ART
الريصاني  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
دوار كريان مرازان - 52451 الريصاني 
املغرب نتيجة ل : جالف بين الشركاء.
وحدد مقر التصفية ب الريصاني 
دوار كريان مرازان - 52451 الريصاني 

املغرب. 
و عين:

و  سكاوي  امحلد  السيد(5) 
 52211 حي السالم ارفود  عيوانه(ا) 

ارفود املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 1111/2122.

(76I

LAFAGA SARL

 BS) ب س كوربورأسيون 
)CORPORATION

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAFAGA SARL

59) شارع لال ياقوت الطابق 6 

مكتب 195 ، 21191، الدارالبيضاء 

املغرب

 BS) ب س كوربورأسيون 

CORPORATION) شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

 ، زنقة حلز5 الزيات - 21111 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 BS) كوربورأسيون  س  ب   :

.(CORPORATION

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدرأسة،  املساعد5،  اإلستشار5، 

التكوين، التدبير،التدريب.

جليع الخدمات بكافة أشكالها   -

الصياعي  املتعلقة باملجال التجاري، 

و البحري.
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العلليات  كل  عامة  بصفة  و   -
املالية،  الصياعية،  التجارية، 
العقارية و امليقولة املرتبطة بطريقة 
من  بأي  مباشر5  غير  أو  مباشر5 
تلكن  التي  و  أعاله  املبيية  األهداف 

من تيلية الشركة.
رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 21111  - الزيات  حلز5  زنقة   ، 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : الباي  سعيد5  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  الباي  سعيد5  السيد5 
 21151 كالفورنيا  ليلفورنيا  تجزئة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الباي  سعيد5  السيد5 
 21151 كالفورنيا  ليلفورنيا  تجزئة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  2 852.
(77I

fiduciairelaperformance

STE M.T ART
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5  EME ETAGE

 IMMEUBLE 1  RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 51111، meknes maroc
STE M.T ART شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مراب 

الكائن ب دوار باعيش رمل دجيسة 
مكياس 51111 مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.M.T ART

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير

صياعة بالط السيراميك.

مراب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الكائن ب دوار باعيش رمل دجيسة 

مكياس 51111 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرفيع الحيوني : 851 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد يونس لخليفي : 00) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 51  : السيد اسامة جلال الدين 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحيوني  الرفيع  عبد  السيد 
درب  بريلة  حي  رقم  9  عيوانه(ا) 

سقاية 51111 مكياس املغرب.

عيوانه(ا)  لخليفي  يونس  السيد 

شارع الجوالن رقم 9 1 ط 2 111 9 

تطوان املغرب.

الدين  جلال  اسامة  السيد 

 (( عيوانه(ا) تجزئة الشرف 2 م س 

حسني  حي   (6 الشقة   ( علار5  ب 

21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحيوني  الرفيع  عبد  السيد 
درب  بريلة  حي  رقم  9  عيوانه(ا) 

سقاية 51111 مكياس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 4845.

(78I

CABINET SALAH AISSE

CAR AUTO PROTECTION
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK IBN

HANAINE ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب.

CAR AUTO PROTECTION شركة 

ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26 زنقة 

محلد القري الطابق 2 مكتب 8 - 

28811 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4166  

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2121 يياير   22 املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   CAR AUTO PROTECTION

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

محلد  زنقة   26 اإلجتلاعي  مقرها 

 28811  -  8 مكتب   2 القري الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

مشاكل إقتصادية.

زنقة   26 وحدد مقر التصفية ب 

 -  8 مكتب   2 الطابق  القري  محلد 

28811 الدار البيضاء املغرب.

و عين:

السيد(5) عادل عبدو و عيوانه(ا) 

الدار   21251 زنقة طه الحسين    7

البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير 2121 تحت رقم 57 2 7.
(79I

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات

ATLANTIC PROPERTIES
إعالن متعدد القرارات

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات
شارع الكورنيش  6 اقامة اليخت 

مدجل ب الطابق الخامس ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

ATLANTIC PROPERTIES »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 5 زنقة 
رأس املاء سييل - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 855 1

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  من  الرفع 
اكتتاب  طريق  عن  درهم   751.111
بقيلة  اجتلاعية  حصة   7511
درهم للحصة ليصبح رأسلال   (00
درهم   6.751.111 بقيلة  الشركة 

مكتتبة ومحرر5 بالكامل 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
الفعلية  املوافقة  العام  الجلع  قرر 

على الرفع من رأسلال الشركة
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
قرر الجلع العام توسيع نطاق نشاط 
الشركة باضافة نشاط املطعلة بلا 
فيها االطباق املطبخية و السريعة و 
و  الكحولية  و  الساجية  املشروبات 

الغير كحولية إلى اجره...
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
امللزمة  التوقيعات  مجلوع  تحديد 
واألطراف،  االبياك  اتجاه  للشركة 
التالية  الثالثة  املوقعين  بتعيين 
 • لزرق  عادل  السيد   • أسلاؤهم: 
 • السيد إسلاعيل ابن عبد الجليل 
توقيع   1- الصفريوي  أنيس  السيد 
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تلتزم الشركة بشكل صحيح  البيك: 
تجاه البيوك في جليع األمور (التوقيع 
سيدات  أو  البيكية  الشيكات  على 
أو  املصرفية  التحويالت  أو  الصرف 
من  أجرى)  مصرفية  مستيدات  أي 
جالل التوقيع املشترك بين اثيين من 
الثالثة  املوقعين  بين  من  املوقعين 
املذكورين -2 توقيع الشركة: ستكون 
الشركة ملتزمة بشكل صحيح تجاه 
األطراف في جليع األمور (املفاوضات، 
العقود،  وتوقيع  االتفاقات،  وتوقيع 
التوقيع  جالل  من  ذلك)  إلى  وما 
املشترك بين اثيين من املوقعين من 

بين املوقعين الثالثة املذكورين.
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
قرر الجلع العام تعديل الفصول   ; 

6 ; 7 ;15 من القانون األسا�ضي
قرار رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

تحديث القانون األسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 

النشاط االجتلاعي للشركة
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي للشركة
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

املساهلات املالية للشركاء
على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 
االمضاءات  و  الشركة  تسيير  مايلي: 

البيكية واالدارية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851864.

(80I

CELYA CONSULTING

GLOW KITCHEN SARL AU
إعالن متعدد القرارات

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt   Tarik Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 21611، Casablanca MAROC
 GLOW KITCHEN SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدود5 
ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 0) 

شارع الحرية طابق   الشقة رقم 5 

الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.556721

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

 تلثيل الشركة في جليع الظروف 
املتعلقة بغرض الشركة أو تعيين أي 

شخص آجر

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

وإدارتها  الدولة  أمام  الشركة  تلثيل 

وجزنتها والجلارك ومحافظة العقارية 

وبوجه أعم مع جليع األطراف الثالثة 

وجليع اإلدارات العامة أو الخاصة في 

جليع الظروف 

على  ييص  الذي  رقم  :  قرار 

مايلي: يلكنهم تفويض كل أو جزء من 

سلطاتهم ،

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

 تعيين وفصل أي وكيل أو موظف أو 
ملثل لهذه الشركة ، وتحديد رواتبهم 

وإكرامياتهم  وجصوماتهم  وأجورهم 

تيفيذ   ، وفصلهم  قبولهم  وشروط 

ضلن  تيدرج  التي  العلليات  جليع 

غرض الشركة ، وإرساء وإنهاء جليع 

العقود ، وتيفيذها ، وتقديم عطاءات 

 ، لجليع املزادات العامة أو الخاصة 

وإغالق جليع الحسابات 

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

سحب ، قبول. مصادقة ، دفع جليع 

الكلبياالت   ، الشيكات   ، امللتلكات 

 ، الكلبياالت   ، اليقدية  األوراق   ،

القيام بجليع االحتجاجات ،

على  ييص  الذي   :6 رقم  قرار 

مايلي: ستالم جليع املبالغ املستحقة 

للشركة ودفع تلك املبالغ التي يجب 

وتحديد   ، أن تعطي لجليع املدييين 

طريقة اإلفراج عنهم ،

على  ييص  الذي   :7 رقم  قرار 

العقاري  الرهن  جليع  قبول  مايلي: 

الرهن  والرفع  األخرى  الضلانات  أو 

عنها.

قرار رقم 8: الذي ييص على مايلي: 

في جليع  إيداع وضلان  بأي  القيام 

اأملوال العامة أو الخاصة وسحبها 

قرار رقم 9: الذي ييص على مايلي: 

عقد جليع القروض عن طريق فتح 

رهن  أو  رهن   ، ذلك  غير  أو  ائتلان 

عقاري على ملتلكات الشركة.

على  ييص  الذي   :(0 رقم  قرار 

عقود  جليع  وقبول  املوافقة  مايلي: 

اإليجار وإنهائها والتعاقد وإنهاء جليع 

التأمين ضد جليع املخاطر ،

على  ييص  الذي   :(( رقم  قرار 

مايلي: في حالة وجود نزاع أو تأجير أو 

أي صعوبات  أو  املدفوعات  في  نزاع 

اتخاذ جليع اإلجراءات االحترازية   ،

جليع  في  التسبب  أو  التسوية  أو 

كان ودياا أو  الخبرات أو النزاع سواء 

قضائياا ، وملارسة جليع اإلجراءات 

أو  بالسؤال  إما  واملثول   ، القانونية 

ٍض أو  بالدفاع والتدجل أمام أي قا 

محكلة في أي مستوى من مستويات 

االختصاص 

على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 

وتقديم  طلب  أي  تقديم  مايلي: 

متهم  أي  وإلغاء  وتشكيل  دفاع  أي 

والحصول على أي حكم أو حكم أو 

أي قرار آجر وإبالغه أو تيفيذه.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 

مايلي: صالحيات اإلدار5

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  75812.

(8(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

TAN TAN FRIGO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

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

TAN TAN FRIGO شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

الصياعي - 111 7 الداجلة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.521

 بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي

تم   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

درهم«   (0.000.000« قدره 

إلى  درهم«    .111.111« من  أي 

طريق  عن  درهم«   1 .111.111«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2218.

182I

مكتـــب حسابــات جنرال اوديتاكس ش. م. م

 STE ALLIANCE PVC SARL

AU
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

مكتـــب حسابــات جنرال اوديتاكس 

ش. م. م

حي تلديد الزيتون رقم 56 تكوين 

اكادير ، 80000، اكادير املغرب

 STE ALLIANCE PVC SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدود5
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة ب 
54 الحي الصياعي تاسيال الدشير5 
الجهادية - 80000 انزكان الدشير5 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11219

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر  في  2  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   2.111.111«
»5.000.000 درهم« إلى »6.000.000 
درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2595.

18 I

CABINET SALAH AISSE

Beard Club Gentlmen’s
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK IBN
HANAINE ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
Beard Club Gentlmen’s شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 28 زنقة 
موليير - 71 21 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.512451

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :
هادي  محلد   (5) السيد  تفويت 
دوي�ضي 51 حصة اجتلاعية من أصل 
(5) حكيم  00) حصة لفائد5 السيد 

العلري بتاريخ  1 دجيبر 2122.

هادي  محلد   (5) السيد  تفويت 
دوي�ضي 51 حصة اجتلاعية من أصل 
أيوب   (5) حصة لفائد5 السيد   (00

زوهيد بتاريخ  1 دجيبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851917

(85I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

ZASH Car
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 19 2ème étage Plataux
 Bureau Hatim n°12 rue Melilia
VN SAFI، 46111، SAFI MAROC
ZASH Car شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : الرقـــم 1  
الــزنقة 24 حي أنس - 56000 اسفي 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12125

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تقرر حل 
مسؤولية  ذات  شركة   ZASH Car
محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
الــزنقة    1 الرقـــم  اإلجتلاعي  مقرها 
56000 اسفي املغرب   - 24 حي أنس 
من  الشركة  تلكن  عدم  ل-  نتيجة 

تحقيق هدفها االجتلاعي.
و عين:

و  الـزوين  الكريم  عبد  السيد(5) 
شارع عالل بن   25 الرقم  عيوانه(ا) 
اسفي   56000 عبد اهللا حي الرباط 

املغـــرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 15 دجيبر 2122 وفي الرقـــم 1  
الــزنقة 24 حي أنس - 56000 ااسفي 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   22 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 212 تحت رقم  119.

185I

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات

CHHIWAT L’KHAYMA
إعالن متعدد القرارات

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات
شارع الكورنيش  6 اقامة اليخت 

مدجل ب الطابق الخامس ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

CHHIWAT L’KHAYMA »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 
ادريس الحارثي بجوار البوابة 

الرئيسية لسوق الجللة سيدي 
عثلان - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54 2 7

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 12 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
حصصه  بيع  الوحيد  الشريك  قرار 
اجتلاعية  حصة   (000 في  املتلثلة 
 IKISAD HOLDING بالكامل لشركة
املسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 
1 4141 و امللثلة في شخص مسيرها 

السيد محلد يوسف صديقي.
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
قرار الشريك الوحيد تعديل الفصل 

6 و7 من القانون األسا�ضي
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
قرار الشريك الوحيد تحديث القانون 

األسا�ضي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
املساهلات اليقدية للشريك الوحيد

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
رأسلال الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  85117..

(86I

HAMZA MKHANTER

DAAIFI PERNOV
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حل شركة
تسلية الشركة: الضعيفي برنوف

 ش. ذ. م. م. ذ. ش. و.
00.000.00) درهم رأسلال الشركة:
 الشكل القانوني للشركة: شركة 
ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الشريك الواحد.
 املقر االجتلاعي: التعاونية الزهراء 
سوق الثالثاء الغرب سوق اربعاء 

الغرب.
رقم السجل التجاري: 2121/ 2669
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
حل  تقرر   2 /12/2122 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
ومقرها  درهم   (00.000.00
سوق  الزهراء  التعاونية  االجتلاعي 
الغرب،  الغرب سوق اربعاء  الثالثاء 
نقص  الهدف:  تحقيق  عدم  نتيجة 

السيولة ومشاكل التسيير.
بالتعاونية  التصفية  مقر  وحدد   
سوق  الغرب  الثالثاء  سوق  الزهراء 
اربعاء الغرب، وعين السيد الضعيفي 
الزهراء  التعاونية  عيوانه  محلد، 
اربعاء  سوق  الغرب  الثالثاء  سوق 

الغرب، كلصفي للشركة.
وعيد االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر5 ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
تحت رقم   ،2122 دجيبر   29 بتاريخ 

117 74

(87I
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SOCIETE SEJD SARL

DAHBI STAR LUXE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 91111،

TANGER MAROC
DAHBI STAR LUXE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
شاوية شارع يوسف ابن تشفين 
زنقة رشيد ر�ضى طابق رقم 5 - 

90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  55 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DAHBI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.STAR LUXE
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء..
إقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شاوية شارع يوسف ابن تشفين زنقة 
 90000  -  5 رقم  رشيد ر�ضى طابق 

طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الدهبي  الحسين  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين الدهبي عيوانه(ا) 
بلوك   9 شطر  كوماريسبا  مجلع 
طيجة   90000  2 رقم   ( أعلار5 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين الدهبي عيوانه(ا) 
بلوك   9 شطر  كوماريسبا  مجلع 
أعلار5 ) رقم 2 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261156.

(88I

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات

 IKISAD
AGROALIMENTAIRE

إعالن متعدد القرارات

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات
شارع الكورنيش  6 اقامة اليخت 

مدجل ب الطابق الخامس ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

 IKISAD AGROALIMENTAIRE
»شركة ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب اقامة 
املشرق 2 الطابق االول الرقم  . - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.55 469

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 12 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الشركين  بيع حصص  املوافقة على 
الساد5 عبد الرحيم صديقي و السيد 
لحصصهلا  صديقي  يوسف  محلد 
 ikisad holding لشركة  بالكامل 
تحت  التجاري  السجل  في  املسجلة 

رقم 1 4141
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات الشريك الوحيد

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
تعديل الفصل ) و 6و7

على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 
قرر الشريك تحديث القانون  مايلي: 

األسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

املساهلة اليقدية للشريك الوحيد
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

رأسلال الشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851168.

(89I

VISION VASTE CONSULTING

LARAYA LOGISTIC
إعالن متعدد القرارات

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 91111، TANGER

MAROC
LARAYA LOGISTIC »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع أبي 
الحسن الشادلي إقامة ورد5 رقم 

2 الطابق السفلي - 90000 طيجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.126795
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ييص على  قرار رقم األول: 
مايلي: بيع حصص اجتلاعية

الذي ييص على  قرار رقم الثاني: 
مايلي: استقالة املسير

الذي ييص على  قرار رقم الثالث: 
مايلي: تعيين مسير جديد

الذي ييص على  قرار رقم الرابع: 
مايلي: تحيين القانون األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
الشعل  السيد  ساهم  املساهلات: 

علاد بقيلة 00.000) درهم
على  ييص  الذي   :12 رقم  بيد 
السيد  تعيين  تم  التسيير:  مايلي: 
الشعل علاد مسيرا للشركة ملد5 غير 

محدد5
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   0( بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261149.
(90I

SOLUCIA EXPERTISE

FAO MAROC
شركة التوصية باألسهم 

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°  RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

21  1، CASABLANCA MAROC
FAO MAROC شركة التوصية 

باألسهم 
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )) 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعاريف - 1  21 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة التوصية باألسهم 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 567157
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15
باألسهم  التوصية  لشركة  األسا�ضي 

باملليزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

باألسهم.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FAO  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAROC
غرض الشركة بإيجاز : االستشار5 
والشبكات  األنظلة  وهيدسة 

املعلوماتية.
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 (( رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 

الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

البيضاء  الدار   21  1  - املعاريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

  9.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 FINANCE AND الشركة 

 ACCOUNTING OPERATIONS

CONSULTING : 261 حصة بقيلة 

00) درهم للحصة.

 1 1  : أريش  ساندي  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 FINANCE AND الشركة 

 ACCOUNTING OPERATIONS

فرنسا  عيوانه(ا)   CONSULTING

75111 فرنسا فرنسا.

عيوانه(ا)  أريش  ساندي  السيد5 

فرنسا 75111 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

 FINANCE AND السيد 

 ACCOUNTING OPERATIONS

فرنسا  عيوانه(ا)   CONSULTING

75111 فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852241.

(9(I

JURISMAG SARL

ANARYS SARL
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL

5، زنقة بلياد ، إقامة علران، 

(مقابل املدرسة االبتدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 91 21، 

الدار البيضاء املغرب

ANARYS SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 1 5، 
زنقة كومليلة، بوركون - الدار 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2  24 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 

املحدد  املال  رأس  تخفيض  مايلي: 

 ، درهم   2.111.111 بلبلغ  حاليا 

بقيلة  سهم   21.111 إلى  مقسم 

بقيلة   ، الواحد  للسهم  درهم   (00

بذلك  لينتقل   ، درهم   1.724.511

إلى  درهم   2.111.111.11 من 

275.511.11 درهم ، بإلغاء 17.245 

سهم

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

اليظام  من   7 و   6 املادتين  تعديل 

األسا�ضي

على  ييص  الذي  رقم  :  قرار 
زياد5 رأس املال املحدد حاليا  مايلي: 

إلى  مقسم  درهم   275،511.11 في 

درهم   (00.00 بقيلة  سهم   2.755

 (.000.000.00 بلبلغ   ، منها  لكل 

درهم لينتقل بذلك من 275.511.11 

من  درهم   1.275.511.11 إلى  درهم 

جديد  سهم   (0.000 إنشاء  جالل 

بقيلة 00.00) درهم للسهم. 

على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 

املوافقة على السيد5 جديجة  مايلي: 

سليلاني كشريك جديد

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

اليظام  من   7 و   6 املادتين  تعديل 

األسا�ضي

قرار رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

تأكيد السيد عبد الواحد سليلاني في 

ميصب مسير الشركة ألجل غير محدد 

قرار رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

ييص على  الذي  و7:   6 رقم  بيد 
رأسلال  في  الجديد  التوزيع  مايلي: 

الشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852584.

192I

AMAL FINANCE

TOMORROW HOME
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAL FINANCE
 n° 5 RUE EL MOUTANABI ،

 1111، FES MAROC
TOMORROW HOME شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 50) م 
قطعة االندلس املركز الحضري عين 

الشقف - 1111  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
745 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TOMORROW HOME
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء و اشغال مختلفة.
االستيراد و التصدير.

م   (50  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
قطعة االندلس املركز الحضري عين 

الشقف - 1111  فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد سيار أحلد : 000.) حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سيار أحلد عيوانه(ا) عين 
الشقف 1111  فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد سيار أحلد عيوانه(ا) عين 
الشقف 1111  فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 6129.

19 I

FIDALIC CONSEIL

 FOR QUATRE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد علار5 رقم 8)) ، 

50000، مراكش املغرب
 FOR QUATRE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

امزوغ كبلي جلاعة لال تاكركوست - 
50000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9  57
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   25 املؤرخ في 
 FOR 5شركة ذات املسؤولية املحدود
مبلغ   QUATRE CONSTRUCTION
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
كبلي  امزوغ  دوار  اإلجتلاعي  مقرها 
 50000  - تاكركوست  لال  جلاعة 

مراكش املغرب نتيجة ل : امليافسة.
وحدد مقر التصفية ب دوار امزوغ 
كبلي جلاعة لال تاكركوست - 50000 

مراكش املغرب. 
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و عين:
و  اوجيك  االاله  عبد  السيد(5) 
رياط  شنتوف  درب   75 عيوانه(ا) 
املغرب  مراكش   50000 العروس 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 262 14.
(95I

UNIE BUSINESS SOLUTIONS 

علمي ميديترانين
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIE BUSINESS SOLUTIONS
 BRAHIM ROUDANI RUE LA

 SENA ERS BEETHOVEN II. EME
 ،ETAGE N°82 tanger، 91111

طيجة املغرب
علمي ميديترانين شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 5 1 
موالي علي الشريف الطباق الثاني 
شقة رقم   طيجة طيجة 90000 

طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
علمي   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ميديترانين.

التلوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العام.

 1 5  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الثاني  الطباق  الشريف  علي  موالي 
 90000 طيجة  طيجة  رقم    شقة 

طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 2122 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  العلمي  نعلان  السيد 
 8 طابق  اليجد  اقامة  مراكش  زنقة 
رقم 56 طيجة 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  العلمي  نعلان  السيد 
 8 طابق  اليجد  اقامة  مراكش  زنقة 
رقم 56 طيجة 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم -.

195I

EL MARSA CONSEIL

V
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار  19 ، 

70000، العيون املغرب
V شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 حم 
مكتب رقم 6 الطابق الثالث الحي 
اإلداري العيون - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(77
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.V : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنترنت  جدمات  وتوريد  وتسويق 

تغطي  التي  اإللكترونية  (التجار5 

والخدمات   ، نوع)  أي  من  السلع 

الرقلية  والخدمات   ، اللوجستية 

جدمات  باستثياء  دفع  جدمة  وأي 

التي تتطلب تصاريح بلوجب  الدفع 

تكيولوجيا  القانونية,تطوير  األحكام 

الويب  مواقع  تصليم  املعلومات, 

املكتب  وسطح  الويب  وتطبيقات 

املواقع,التسويق  والجوال,استضافة 

االستثلارات,  أنواع  الرقمي,جليع 

التجار5 اإللكترونية..

علار5   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

حم مكتب رقم 6 الطابق الثالث الحي 
العيون   70000  - العيون  اإلداري 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   511  : باميدا  نزار  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : الصالحي  نجوى  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد نزار باميدا : 51111 بقيلة 

00) درهم.

السيد5 نجوى الصالحي : 51111 

بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  السيد نزار باميدا عيوانه(ا) 
812 بلوك س مديية الوحد5 العيون 

70000 العيون املغرب.

السيد5 نجوى الصالحي عيوانه(ا) 

حي املسير5 شارع ابن مسعود علار5 
70000 العيون  06 العيون  57 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

رقم  السيد نزار باميدا عيوانه(ا) 
812 بلوك س مديية الوحد5 العيون 

70000 العيون املغرب

السيد5 نجوى الصالحي عيوانه(ا) 

حي املسير5 شارع ابن مسعود علار5 
70000 العيون  06 العيون  57 شقة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر    1 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم 668/2122 .

(96I

ACO CONSULTING

DUNE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

21511، casablanca maroc

DUNE CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59، شارع 

الزرقطوني - إقامة الزهور – الطابق 

الثامن – رقم 24 - 61 21 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56711 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DUNE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CONSULTING

جدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألفراد  والدعم  االستشارات 

أو  العامة  واملؤسسات  والشركات 

الخاصة.
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عيوان املقر االجتلاعي : 59، شارع 
الزرقطوني - إقامة الزهور – الطابق 
الدار   21 61  -  24 رقم   – الثامن 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
: 511 حصة  السيد جليد حاتمي 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد5 نادية لحياني : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  حاتمي  جليد  السيد 
الوازيس   - فوفيت  دي  زنقة   ،2 

21411 الدار البيضاء املغرب.
عيوانه(ا)  لحياني  نادية  السيد5 
الوازيس   - فوفيت  دي  زنقة   ،2 

21411 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  لحياني  نادية  السيد5 
الوازيس   - فوفيت  دي  زنقة   ،2 

21411 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  85261.
(97I

ارنك

ALMANOZI GROUP
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ارنك
شارع يوسف ابن تاشفين رقم 5) 
 LARACHE ،92111 ،العرائش

املغرب
ALMANOZI GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1721 

اقامة فيييسيا مكتب 15 تجزئة 
املغرب الجديد - 92111 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7 11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALMANOZI GROUP

اتكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكلبيوتر  أجهز5  بيع   ، والتوظيف 

الدعم  دورات   ، املكاتب  ومعدات 

واللغة..
رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 15 مكتب  فيييسيا  اقامة   1721

 92111  - الجديد  املغرب  تجزئة 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : احكوك  احلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  احكوك  احلد  السيد 

ايت  شتوكة  ميلك  ايت  الهري  دوار 

باها 00)87 شتوكة ايت باها املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  احكوك  احلد  السيد 

ايت  شتوكة  ميلك  ايت  الهري  دوار 

باها 00)87 شتوكة ايت باها املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالعرائش  االبتدائية 

رقم  تحت   2122 دجيبر   29

.26111122121762

(98I

موروكو كومبتونس اكاونت

 DUNES ET DESERT

EXPLORATION

شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

موروكو كومبتونس اكاونت

شقة 7) الطابق 5 برج ميار5 2 

مدجل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 50000، مراكش املغرب

 DUNES ET DESERT

EXPLORATION شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دوار اوالد 

مسعود البور مراكش - 50000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28 4 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

 2122 أكتوبر   (7 في  املؤرخ 

 DUNES ET DESERT حل  تقرر 

ذات  شركة   EXPLORATION

رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   417.111,11

البور  مسعود  اوالد  دوار  اإلجتلاعي 

املغرب  مراكش   50000  - مراكش 

نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:

السيد(5) علر علراني و عيوانه(ا) 

عرسة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

مراكش   50000  56 رقم  السباعي 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

دوار  وفي   2122 أكتوبر   (7 بتاريخ 

اوالد مسعود البور مراكش - 50000 

مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 218 14.

(99I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ا ي ل،كونستريكسيو
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N116, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N116،

41111، MARRAKECH MAROC
ا ي ل،كونستريكسيو شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : إقامة 
صوفيا باملوري بلوك F الرقم 06) 

شارع عبد الكريم الخطابي - 41121 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.841 9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة  ل،كونستريكسيو  ي  ا 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
 (06 الرقم   F بلوك  باملوري  صوفيا 
شارع عبد الكريم الخطابي - 41121 
مراكش املغرب نتيجة ل قرار الشريك 

الوحيد.
و عين:

عبد الكريم الحافيظي  السيد(5) 
و عيوانه(ا) 527 حي املسير5 ابي جعد 
 (5) 41121 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
إقامة  وفي   2122 أكتوبر    1 بتاريخ 
 (06 الرقم   F بلوك  اليخيل  صوفيا 
شارع عبد الكريم الخطابي - 41121 

مراكش املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 188 14.
211I



1111 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

فاكوجم لعريبي

صونوالب
شركة ذات املسؤولية املحدود5

جفض رأسلال الشركة

فاكوجم لعريبي
192 شارع محلد الزرقطوني ، 
1  21، الدار البيضاء املغرب

صونوالب شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
ابراهيم اليخعي رقم 2  إقامة 

الحبيب ) الطابق األول شقة رقم 
) املعاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
جفض رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.118 19

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 
من  أي  درهم«   900.000« قدره 
 (00.000« إلى  درهم«   (.000.000«
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 6 441.

211I

comptafine

FOODDESING
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

comptafine
تجزئة مزوكة )0 زنقة الفييدق رقم 
)0 انفا الدارالبيضاء 21451 الدار 
البيضاء املغرب. ، 1 212، الدار 

maroc البيضاء
FOODDESING شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  11زنقة 
نورماندي - 71 21 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.265595
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بياني  سعيد   (5) السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   2.511 كريم 
أصل 251.111 حصة لفائد5 السيد 
دجيبر   08 بتاريخ  رياض  علر   (5)

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851867.
212I

FISCOMPTES

APUS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد علار5 لعلج الطابق 
الثاني رقم )) ، 61121، وجد5 

املغرب
APUS شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة ابن 
رشد علار5 ب الطابق الثاني رقم )) 

- 61121 وجد5 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 425 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 
APUS شركة ذات مسؤولية محدود5 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
ب  علار5  رشد  ابن  زنقة  اإلجتلاعي 
 61121  -  (( رقم  الثاني  الطابق 
وجد5 املغرب نتيجة اليقاف النشاط.

و عين:
وركة و عيوانه(ا)  وفاء  السيد(5) 
تجزئة  السراق  عوينت  السالم  حي 
 60000  687 رقم  ب  بلوك  لعلج 

وجد5 املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
وفي زنقة ابن   2122 نونبر   (5 بتاريخ 
رشد علار5 ب الطابق الثاني رقم )) 

- 61121 وجد5 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2111.
21 I

tob travaux divers

STE BRAVE SECURITE 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليلون رقم 

الدار )) العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

 STE BRAVE SECURITE شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الزرقطوني فيال دويهي الحي 
االداري - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BRAVE SECURITE
األمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملراقبة والحرأسة
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الحي  دويهي  فيال  الزرقطوني  محلد 

االداري - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : دويهي  هارون  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  دويهي  هارون  السيد 
شارع محلد الزرقطوني فيال دويهي 
الحي االداري 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  دويهي  هارون  السيد 
شارع محلد الزرقطوني فيال دويهي 
الحي االداري 70000 العيون املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

.-
214I

tob travaux divers

STE AARBSALM NEGOCE 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليلون رقم 

الدار )) العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

 STE AARBSALM NEGOCE 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مديية 

الوحد5 بلوك ب رقم 1 1 - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4417 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AARBSALM NEGOCE

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التكليلية  األعلال   ، العامة  البياء 

 , الباطن  من  العقارية  املقاوالت   ،

وبيع ميتجات  شراء   , املباني  تركيب 

ومواد البياء.

مديية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 70000  - الوحد5 بلوك ب رقم 1 1 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : السيد5 الساملة مجاطي 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 الساملة مجاطي عيوانه(ا) 

شارع القدر   707 حي القدس تجزئة 
رقم 16  70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 الساملة مجاطي عيوانه(ا) 

شارع القدر   707 حي القدس تجزئة 
رقم 16  70000 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

.-

215I

شركة محاسبة صايم

TOUILCHO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة محاسبة صايم

شارع الدرفوفي علار5 السعاد5 

الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 

وجد5 مغرب

TOUILCHO SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 88 
شارع عبد الرحيم بو عبيد الطابق 
األول الشقة رقم 2 - 60000 وجد5 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2814 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   (( املؤرخ في 
TOUILCHO SARL AU شركة ذات 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها 0.000) درهم 
شارع   88 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
األول  الطابق  عبيد  بو  الرحيم  عبد 
الشقة رقم 2 - 60000 وجد5 املغرب 
املسبق  و  اإلرادي  الحل  ل  نتيجة 

للشركة.
و عين:

و  طويل  الرحيم  عبد  السيد(5) 
عيوانه(ا) شارع عبد الرحيم بوعبيد 
88 60000 وجد5  تجزئة الحيلة رقم 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 24 دجيبر 2122 وفي 88 شارع 
األول  الطابق  عبيد  بو  الرحيم  عبد 
الشقة رقم 2 - 60000 وجد5 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2119.

216I

ELITE CONSEILS

 STE BIG BUILDING
PROJECTS

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ELITE CONSEILS
 N°6 4 BUREAU N°4 ETAGE
 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 41111،
MARRAKECH MAROC

 STE BIG BUILDING PROJECTS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 
) مجلوعة رقم 9121 دوار عبد5 
املساحة سعاد5 )5600 مراكش - 

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 185 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BIG BUILDING PROJECTS
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء.
عيوان املقر االجتلاعي : متجر رقم 
عبد5  دوار   9121 رقم  مجلوعة   (
 - مراكش   5600( سعاد5  املساحة 

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : العسري  لبنى  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  العسري  لبنى  السيد5 
 668 اسكجور تخزئة الحسنى 2 رقم 

مراكش 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  العسري  لبنى  السيد5 
 668 اسكجور تخزئة الحسنى 2 رقم 

مراكش 50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 862 1.

217I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

 STE AMITE POUR LES
 SERVICES ET TRAVAUX

PRIVE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI
الشارع الرئي�ضي علار5 بوتكسوست 

الطابق الثالث رقم )) بيوكرى 
اشتوكة ايت بها ، 86000، بيوكرى 

املغرب
 STE AMITE POUR LES SERVICES

 ET TRAVAUX PRIVE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز امي 
مقورن اشتوكة أيت باها - 87211 

امي مقورن املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 AMITE POUR LES SERVICES ET

.TRAVAUX PRIVE SARL AU
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعلال   - الخاص  التدريب  و  الدعم 

مختلفة -تجار5.
عيوان املقر االجتلاعي : مركز امي 
 87211  - مقورن اشتوكة أيت باها 

امي مقورن املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسلال  مبلغ 

111.111,11 درهم، مقسم كالتالي:
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 (.000  : شوكري  علي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  شوكري  علي  السيد 

اقامة السعاد5 2 علار5 )9 شقة 7) 

حي املحلدي 80000 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  أقليل  لحسن  السيد 

دوار أيت بوعين امي مقورن اشتوكة 

أيت باها 87211 امي مقورن املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   (5 االبتدائية بانزكان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2117.

218I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

AGRI COLLECTE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 112 ،  1111،

FES MAROC

AGRI COLLECTE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.516187

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   7.700.000«

 7.800.000« إلى  درهم«   (00.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851517.

219I

sofoget

west fruit
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  7 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc
west fruit شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي القييطر5 

بيليصور - 5000) القييطر5 
بيليصور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 west  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.fruit
غرض الشركة بإيجاز : استيراذ و 

تسويق الفواكه و نباتات.
عيوان املقر االجتلاعي : القييطر5 
القييطر5   (5000  - بيليصور 

بيليصور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوشعيب اإلدري�ضي : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 : اإلدري�ضي  بوشعيب  السيد 
000.) بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اإلدري�ضي  بوشعيب  السيد 
عيوانه(ا) سال ----- سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

اإلدري�ضي  بوشعيب  السيد 
عيوانه(ا) سال ------- سال املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 847 9.
211I

sofoget

grace café
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  7 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc
grace café شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي القييطر5 
ساكيية إقامة معلور5 مكتب   - 

5000) القييطر5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 grace  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.café
غرض الشركة بإيجاز : مقهى 

سياك.

عيوان املقر االجتلاعي : القييطر5 
 - مكتب    معلور5  إقامة  ساكيية 

5000) القييطر5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد موالي علي لكزيز 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 (000  : السيد موالي علي لكزيز 

بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي علي لكزيز عيوانه(ا) 

القييطر5 5000) القييطر5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي علي لكزيز عيوانه(ا) 

القييطر5 5000) القييطر5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 848 9.
211I

CABINET BADREDDINE

MANA›S PARA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسير5 ) اقامة هني الشقة 

رقم ) ، 0، مراكش املغرب
MANA’S PARA شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
اوالد بلعقيد واحة سيدي براهيم - 

50000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.878(9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 MANA’S PARA الوحيد  الشريك 
درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار اوالد 
بلعقيد واحة سيدي براهيم - 50000 
طبقا   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 
للبيدين   -2  من القانون األسا�ضي 

للشركة.
وحدد مقر التصفية ب دوار اوالد 
بلعقيد واحة سيدي براهيم - 50000 

مراكش املغرب. 
و عين:

السيد(5) الهيتمي منى و عيوانه(ا) 
 50000 تاركة    9 رقم  تاركة  رياض 
مراكش املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 159 14.
212I

MY FID SARL

 ELLAHIOUI AUTO
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 91111، TANGER

MAROC
 ELLAHIOUI AUTO SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محج 
الحسن األول شارع قشاف إقامة 

نجا5 الطابق الثالث رقم 21 - 
90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  19 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 
باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ELLAHIOUI AUTO SERVICES
األعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهروميكانيكية.
األعلال امليكانيكية واإلصالحات   

، تاجر قطع غيار.
محج   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
إقامة  قشاف  شارع  األول  الحسن 
نجا5 الطابق الثالث رقم 21 - 90000 

طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : محلد  اللهيوي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  اللهيوي محلد  السيد 
حي الورد5 ) زنقة 07 رقم 06 90000 

طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اللهيوي محلد  السيد 
حي الورد5 ) زنقة 07 رقم 06 90000 

طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (6 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261697.
21 I

sacofi

HAVA HARD TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG   N  9 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 21 11،

CASABLANCA Maroc

HAVA HARD TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 655 ش 

محلد 5 الطابق   رقم 7 الدار 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.296871

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 22 يونيو 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 7 رقم  الطابق     5 »655 ش محلد 

الدار البيضاء - 21111 الدار البيضاء 
العسالي  ابن  زنقة   12« إلى  املغرب« 

الطابق االر�ضي بلفيدير الدار البيضاء 
12 زنقة ابن العسالي الطابق االر�ضي 

الدار  بلفيدير الدار البيضاء 11 21 

البيضاء املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتيبر 2122 تحت رقم 9111 8.

214I

cabinet elouazzani

 STE INSTITUT
 MULTIDISCPLINAIRE DES

SCIENCE DE LA SANTE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الوزاني لللحاسبة 

الشقة رقم  1 علار5 الهالل الطابق 

الرابع 15

 شارع ابن جلدون املديية الجديد5 

اسفي

 STE INSTITUT

 MULTIDISCPLINAIRE DES

SCIENCE DE LA SANTE شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 
رقم 2 زنقة كرات�ضي حي املستشفى 

اسفي 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12699

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 INSTITUT MULTIDISCPLINAIRE

.DES SCIENCE DE LA SANTE
معهد  بإيجاز  الشركة  غرض 
لتكوين املنهي في ميدان شبه الصحي :.
عيوان املقر االجتلاعي الشقة رقم 

2 زنقة كرات�ضي حي املستشفى :.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
-

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الذهبي يوسف عيوانه  1 
زنقة 7) حي الزاوية اسفي.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

لسيد الذهبي يوسف عيوانه  1 
زنقة 7) حي الزاوية اسفي 56000

اسقي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم -.
215I

CABINET CRCOM

YOU›RE SWEET
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
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 MERYEM  eme ETAGE V.N FES
FES ،1111  ، املللكة املغربية
YOU’RE SWEET شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 54 شارع 

عالل بن عبد هللا، ملعب الخيل 
اكدال فاس - 1111  فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6651 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 دجيبر   09 في  املؤرخ 
ذات  شركة   YOU’RE SWEET حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
عبد  بن  عالل  شارع   54 اإلجتلاعي 
 - فاس  اكدال  الخيل  ملعب  هللا، 
لقرار  نتيجة  املغرب  فاس    1111

طوعي من الشركاء.
و عين:

و  الفييقي  غيتة  السيد(5) 
عيوانه(ا) فيال 27 شارع وليلي طريق 
املغرب  فاس    1111 فاس  اموزار 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 09 دجيبر 2122 وفي 54 شارع 
الخيل  ملعب  هللا،  عبد  بن  عالل 

اكدال فاس - 1111  فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5522/2122.

216I

ائتلانية املرجان

HANA JOUR PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتلانية املرجان
ف6 ياسليية ) شارع محلد 

 Khouribga ،25111 ، السادس
املغرب

HANA JOUR PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : الطابق 

االر�ضي رقم 77) زنقة سفيانبن 

اميةو الهياء 2 - 25111 حريبكة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5459

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

6) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

ذات  شركة   HANA JOUR PRIVE

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 21.111 درهم 

الطابق  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
سفيانبن  زنقة   (77 رقم  االر�ضي 

حريبكة   25111  -  2 الهياء  اميةو 

املغرب نتيجة لعدم اشتغال الشركة.

و عين:

و  بورحيم  امين  السيد(5) 
سفيانبن  زنقة   (77 رقم  عيوانه(ا) 

حريبكة   25111  2 الهياء  اميةو 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

رقم  وفي   2122 دجيبر   (6 بتاريخ 
 -  2 زنقة سفيانبن اميةو الهياء   (77

25111 حريبكة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

 212 تحت رقم  1/212.

217I

إئتلانية الواحة

STE ASSURANCES BAAKI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتلانية الواحة

2 زنقة الحرية ، 52111، الرشيدية 

املغرب

 STE ASSURANCES BAAKI

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  11 

شارع موالي علي الشريف - 52111 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 دجيبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASSURANCES BAAKI

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التأمييات.

عيوان املقر االجتلاعي : رقم  11 

 52111 - شارع موالي علي الشريف 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 261.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 -

بقيلة   2611  : السيد علي بعكي 

00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

رقم  عيوانه(ا)  بعكي  علي  السيد 

115 تجزئة األجو5 52111 الرشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

رقم  عيوانه(ا)  بعكي  علي  السيد 

115 تجزئة األجو5 52111 الرشيدية 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 9)7).

218I

IBRYAM

IBRYAM
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBRYAM
12 جالد ابن الوليد الطابق   رقم 8 

طيجة ، 90000، طيجة املغرب
IBRYAM شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 12 جالد 
إبن الوليد الطابق  رقم 8 طيجة - 

90000 طيجة املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IBRYAM
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسيير الشقق وكل أنواع القارات.
عيوان املقر االجتلاعي : 12 جالد 
 - طيجة   8 رقم  إبن الوليد الطابق  

90000 طيجة املغرب..
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
أنيس  لويس  فاني  السيد5 
حصة   (.000  : زاوي  إب  كارداغان 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أنيس  لويس  فاني  السيد5 
كارداغان إب زاوي عيوانه(ا) 7 سكوير 
كاستيليون ديل الغو شقة رقم 912 

90)78 طرابس فرنسا.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

أنيس  لويس  فاني  السيد5 

كارداغان إب زاوي عيوانه(ا) 7 سكوير 

كاستيليون ديل الغو شقة رقم 912 

90)78 طرابس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 0)58).

219I

ALIANZA ADVISORY

JET 5

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

ALIANZA ADVISORY

59، زنقة جون جوريس، الطابق 

رقم 6، حي غوتييه ، 21161، 

الدارالبيضاء املغرب

JET 5 شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 22، زنقة 

سويبس، الباب رقم 7 - 1 211 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 29265

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم   2122 نونبر   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   1.511.111«

 2.111.111« إلى  درهم«   511.111«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851881.

221I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

LES EDITIONS EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

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 املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : محل 

تجاري رقم 4  شارع الحسن الثاني 

فاس - 1111  فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8654

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 28 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة   LES EDITIONS EXPRESS

مبلغ  املحدود5  املسؤولية  ذات 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي محل تجاري رقم 4  

  1111  - شارع الحسن الثاني فاس 

فاس املغرب نتيجة لتشطيب نهائي.

و عين:

و  بياني  الدين  بدر  السيد(5) 

عيوانه(ا) رقم 5 زنقة االمام الشاطبي 

فاس  الدكارات  لبيطا   ( الطابق 

 (5) كلصفي  املغرب  فاس    1111

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

محل  وفي   2122 دجيبر   28 بتاريخ 

شارع الحسن الثاني    4 تجاري رقم 

فاس - 1111  فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 8/122 55.

221I

orient compt

 STE SEMLALI IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدود5
قفل التصفية

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 115

61111، OUJDA MAROC
 STE SEMLALI IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 

59شارع عبدهللا هاشمي - 60000 
وجد5 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 27  

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 
 STE SEMLALI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
59شارع  رقم  اإلجتلاعي  مقرها 
وجد5   60000  - هاشمي  عبدهللا 
تحقق  اللشركةلم  نتيجة  املغرب 

اهدافها.
و عين:

و  السلاللي  محلد  السيد(5) 
عبدهللا  59شارع  رقم  عيوانه(ا) 
املغرب  وجد5   60000 هاشمي 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
رقم  وفي   2122 دجيبر   12 بتاريخ 
 60000  - هاشمي  عبدهللا  59شارع 

وجد5 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2178.

222I

ديوان االستاذ أكرم زهير موثق بلراكش

سابكوتراماغ » » 
» SABCOTRAMAGH

إعالن متعدد القرارات

ديوان االستاذ أكرم زهير موثق 
بلراكش

شارع عبد الكريم الخطابي علار5 
رقم 08 شقة رقم 0) الطابق الثالث 

، 50000، مراكش املغرب

سابكوتراماغ » » 

SABCOTRAMAGH « »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: بفاس، 

شارع القوات املسلحة امللكية ، 

علار5 كارفور ب ، الطابق الرابع - 

1111  فاس مغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.122/5 66

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 09 غشت 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 

بلقت�ضى عقد رسمي تلقاه   .I مايلي: 

موثق بلراكش   ، األستاذ أكرم زهير 

فوت   ،  2122 غشت   09 بتاريخ   ،

املستيصير  الخالق  عبد  السيد 
بشيري  إسلاعيل  السيد  لفائد5 

االجتلاعية  الحصص  من   (51%(

رأسلال  في  املفوت  يلتلكها  التي 

 « ش.م.م   « سابكوتراماغ   « شركة 

 ،  SABCOTRAMAGH « SARL
رأسلالها 11,111.111 درهم، مقرها 

القوات  شارع  بفاس،  االجتلاعي 

 B كارفور  علار5   ، امللكية  املسلحة 

بالسجل  املقيد5  الرابع،  الطابق   ،

  1919 عدد  تحت  بفاس  التجاري 
تعريفها  رقم  التحليلي،  بالسجل 

املوحد هو 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

الحصص  تفويت  على  املصادقة   -

االجتلاعية املشار إليها أعاله

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

و  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

الذي أصبح ش.م.م. 

على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 

الخالق  عبد  السيد  تعيين   - مايلي: 
املستيصير و السيد إسلاعيل بشيري 

غير  ملد5  للشركة  مسيرين  بصفتهلا 

محدود5.
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قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

- اعتلاد نظام أسا�ضي محين للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

االجتلاعية املشار إليها أعاله

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة و الذي 

أصبح ش.م.م. 

بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تعيين السيد عبد الخالق املستيصير 

و السيد إسلاعيل بشيري بصفتهلا 

مسيرين للشركة ملد5 غير محدود5.

بيد رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

اعتلاد نظام أسا�ضي محين للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 66/122 5.

22 I

ASSI FOOD

ASSI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

ASSI FOOD

صيدوق البريد 264 ، 70000، 

العيون املغرب

ASSI FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 299 
تجزئة 25 مارس - 70000 العيون 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 1841

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 نونبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

طالب  زكرياء   (5) السيد  تفويت 

511 حصة اجتلاعية من أصل 511 

ايوب ايت   (5) حصة لفائد5 السيد 

واعراب بتاريخ 28 نونبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   29 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم 654/22 .
224I

اورو افريك إكسبير

TOPRIMARK
إعالن متعدد القرارات

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�ضي، تجزئة 
صوفيا الورد5، تاركة مراكش ، 

50000، مراكش املغرب
TOPRIMARK »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 706 

تجزئة املسار طريق اسفي الحي 
الصياعي - 50000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.84421
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 1  نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تعيين السيد حسن غابة مسير تاني 
للشركة بجانب السيد املهدي الغوات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
ييص  الذي  5)و6):  رقم  بيد 
ملزمة  الشركة  ستكون  مايلي:  على 
قانوًنا باألعلال املتعلقة بها من جالل 
التوقيعات املشتركة لللسيرين السيد 

حسن غابة والسيد املهدي الغوات
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 14115.
225I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

 EB ELECTRONIC MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

9) شارع علر الخيام الطابق 2 رقم 
5, ، 90000، طيجة املغرب

 EB ELECTRONIC MAROC SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي القطعة 
-21 القطعة ))ك امليطقة الحر5 
للتصدير - 90000 طيجة املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.71755

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»القطعة -21 القطعة ))ك امليطقة 
طيجة   90000  - للتصدير  الحر5 
), القطعة رقم  إلى »الطابق  املغرب« 
 - امليطقة الحر5 للتصدير  ب8-   8(

90000 طيجة املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261975.

226I

7P CONSEIL

E&G TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

7P CONSEIL
شقة رقم 05 رقم 75 زاوية شارع 
فرحت حشاد وشارع غاندي حي 
القدس ، 80000، اكادير املغرب
E&G TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي فونتي العليا )-07) - 
80000 اكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 يياير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 E&G  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRADING

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية بالتقسيط والجللة.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

السفلي فونتي العليا 1-117 - 80000 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : الراشدي  اسامة  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد عبد العزيز كوريزيم : 511 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة الراشدي عيوانه(ا) 

)7 تجزئة السعيدية ) افراك 85111 

تيزنيت املغرب.

كوريزيم  العزيز  عبد  السيد 

 7( رقم  امالل  تجزئة  عيوانه(ا) 

ترأست 00)80 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسامة الراشدي عيوانه(ا) 

)7 تجزئة السعيدية ) افراك 85111 

تيزنيت املغرب

كوريزيم  العزيز  عبد  السيد 

 7( رقم  امالل  تجزئة  عيوانه(ا) 

ترأست 00)80 انزكان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  بتاريخ  1  باكادير  التجارية 

2121 تحت رقم 5 894.

227I
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FIDUCIAIRE PASSION

برفكت جنيرال منتننص
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FIDUCIAIRE PASSION

 AMAL   RUE 21 N° 1 

 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC

برفكت جييرال ميتنيص شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امال   
زنقة 21 رقم  1 سيدي البرنو�ضي - 

21611 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 91947

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

06 دجيبر 2121 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ  ميتنيص  جييرال  برفكت 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
 21 زنقة  امال    اإلجتلاعي  مقرها 
 21611  - سيدي البرنو�ضي  رقم  1 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

عدم القيام بأي معاملة تجارية ميد 

التأسيس.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 - الجديد  البئر  رقم  17  مبروكة 

24152 البئر الجديد املغرب. 

و عين:

و  احلويين  محلد  السيد(5) 

رقم  17  مبروكة  تجزئة  عيوانه(ا) 

24152 البئر الجديد املغرب كلصفي 

(5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

مبروكة رقم  17 البئر الجديد

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير 2122 تحت رقم 807885.

228I

HAYTAM CONSEIL

CAFE LES RACINES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسلية تجارية أو شعار 

HAYTAM CONSEIL
 Lotissement Loubna 1 45
 Magasin 2 Sidi Maârouf ،
21281، Casablanca Maroc

CAFE LES RACINES »شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: محل 

رقم 2 تجزئة رقم 59) شارع واد لو 
و شارع واد زيز حي الورد - 21221 

الدارالبيضاء املغرب.
»إضافة تسلية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.519827
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 05 نونبر 2122 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة وهو:
LA TASSE DORÉE

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852686.

229I

 إئتلاني البدر

سندويشغي انتغنسينال ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتلاني البدر
شارع املقاومة علار5 أكايلدن حرف 
أ ) شقة 5) مراكش ، 500000، 

مراكش املغرب
سيدويشغي انتغنسييال ش.م.م 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي البرأسيريز 
  علار5 هارموني محل   شارع عبد 
الكريم الخطابي وميصور الذهبي 
مراكش - 50000 مراكش املللكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 2155

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 دجيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

سيدويشغي انتغنسييال ش.م.م.
مطعم و   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.
عيوان املقر االجتلاعي : البرأسيريز 
  علار5 هارموني محل   شارع عبد 
الذهبي  وميصور  الخطابي  الكريم 
املللكة  مراكش   50000  - مراكش 

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : جيوفاني  أندر  مرييو  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جيوفاني  أندر  مرييو  السيد 
الحسن  كيليز  زاوية  شارع  عيوانه(ا) 
الثاني وشارع أحلد بن مبارك إقامة 
شقة  األول  الطابق    1 رقم  أصفا 
املللكة  مراكش   50000 مراكش   6

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
جيوفاني  أندر  مرييو  السيد 
الحسن  كيليز  زاوية  شارع  عيوانه(ا) 
الثاني وشارع أحلد بن مبارك إقامة 
شقة  األول  الطابق    1 رقم  أصفا 
املللكة  مراكش   50000 مراكش   6

املغربية

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم  19 14.
2 1I

PHOENIX GREENSPACE

BZILIM
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

BZILIM
 imm bouchraya khalil Hay
 Moulay Rachid Dakhla ،
7 111، DAKHLA MAROC

BZILIM شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 
بشرايا جليل حي موالي رشيد 

الداجلة - 111 7 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2  69
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BZILIM
غرض الشركة بإيجاز : 

و  التيظيف  مواد  شراء  و  بيع 
اليظافة  جدمات  تقديم  التطهيرو 

لللؤسسات و الخواص
علار5   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رشيد  موالي  حي  جليل  بشرايا 

الداجلة - 111 7 الداجلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 51  : بزيدي  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
حصة   51  : ليلان  يحي  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى بزيدي عيوانه(ا) 
اقامة جوهر5 م س 15 بلوك )0 شقة 
12 ط  1 الدار البيضاء 21411 الدار 

البيضاء املغرب.
زنقة  السيد يحي ليلان عيوانه(ا) 
14  رقم  1 حي رياض السالم اكادير 

81151 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى بزيدي عيوانه(ا) 
اقامة جوهر5 م س 15 بلوك )0 شقة 
12 ط  1 الدار البيضاء 21411 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
نونبر 2122 تحت رقم 2169/2122.
2 1I

HOWARAFISC

STE SYRWA SABLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

HOWARAFISC
شارع الحسن االول مجلوعة 8 حي 
النهضة الكبرى اوالدتايلة ، 51  8، 

اوالد تايلة املغرب
STE SYRWA SABLE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة غييم 
درب الحلام اوالد تايلة - 51  8 

اوالد تايلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SYRWA SABLE SARL

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
املقالع.

عيوان املقر االجتلاعي : زنقة غييم 
 8  51  - تايلة  اوالد  الحلام  درب 

اوالد تايلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد شباني احلد : 4   حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
     : السيد الحلو عبد الهادي 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
حصة       : انس  املوح  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  احلد  شباني  السيد 
واعلر  احلد  سيدي  الطلبة  دوار 
اوالدتايلة 51  8 اوالد تايلة املغرب.
الهادي  عبد  الحلو  السيد 
سيدي  دوار عين البيضاء  عيوانه(ا) 
احلد واعلر اوالدتايلة 51  8 اوالد 

تايلة املغرب.
رقم  السيد املوح انس عيوانه(ا) 
06 تجزئة رودانة املحايطة تارودانت 

111 8 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  احلد  شباني  السيد 
واعلر  احلد  سيدي  الطلبة  دوار 
اوالدتايلة 51  8 اوالد تايلة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم  .

2 2I

PHOENIX GREENSPACE

PHOENIX GREENSPACE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

PHOENIX GREENSPACE
 imm bouchraya khalil Hay
 Moulay Rachid Dakhla ،
7 111، DAKHLA MAROC

PHOENIX GREENSPACE شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 
بشرايا جليل حي موالي رشيد 

الداجلة - 111 7 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 5 1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHOENIX GREENSPACE
غرض الشركة بإيجاز : 

هيدسة  و  بياء  و  تهيئة  اعاد5 
 ، البيايات و املنشئات و الفضاءات 
البياء بشكل عام و توفير اللوجستيك 

املرتبط بنشاط الشركة
علار5   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رشيد  موالي  حي  جليل  بشرايا 

الداجلة - 111 7 الداجلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   51  : ليلان  يحي  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة.
حصة   51  : ليلان  السيد حليد 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيد يحي ليلان عيوانه(ا) 
14  رقم  1 حي رياض السالم اكادير 

81151 اكادير املغرب.
السيد حليد ليلان عيوانه(ا) 9) 
زنقة القا�ضي عياض اقامة االندلس 
الرباط  الجامع  ديور   9 الشقة 

0060). الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حليد ليلان عيوانه(ا) 9) 
زنقة القا�ضي عياض اقامة االندلس 

الشقة 9 ديور الجامع الرباط 0060) 

الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2711/2122.

2  I

DO CONSULTING

 CLEARIMPULSE
TECHNOLOGIES
إعالن متعدد القرارات

DO CONSULTING

  1bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,

 Quartier Bourgogne، 21111،

CASABLANCA MAROC

 CLEARIMPULSE

TECHNOLOGIES »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 1 1, 

شارع انفا مكتب ريزيدنس أزور 
رقم )) ب - 98)6) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42566

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 5) نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: املوافقة على بيع جليع األسهم 

لصالح  الشركة  مال  لرأس  املكونة 

MKI INVEST

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

ميح صالحيات الستكلال اإلجراءات 

القانونية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

من اليظام   7 تحديث صياغة املاد5 

األسا�ضي
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851926.

2 4I

DO CONSULTING

 CLEARIMPULSE SERVICES
INTERNATIONAL

إعالن متعدد القرارات

DO CONSULTING
  1bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,
 Quartier Bourgogne، 21111،

CASABLANCA MAROC
 CLEARIMPULSE SERVICES

INTERNATIONAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 1 1, 
شارع انفا مكتب ريزيدنس أزور 

رقم )) ب 1 1, شارع انفا مكتب 
ريزيدنس أزور رقم )) ب 98)6) 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.42567

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 5) نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
السيد زيدان  باستقالة  أحاط عللا 
كلديروتعيين  ميصبه  من  رامي 
مديرا  سليريس  بياني  ماجد  السيد 

إداريا جديدا 
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: املوافقة على بيع جليع األسهم 
 MKI لصالح  املال  لرأس  املكونة 

INVEST
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تم تغيير الغرض املؤس�ضي للشركة 
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
ميح صالحيات الستكلال اإلجراءات 

القانونية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

قامت بتحديث صياغة املادتين   و 7 

من اليظام األسا�ضي 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851927.

2 5I

DO CONSULTING

CLEARIMPULSE
إعالن متعدد القرارات

DO CONSULTING

  1bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,

 Quartier Bourgogne، 21111،

CASABLANCA MAROC

CLEARIMPULSE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

 km  .4 :وعيوان مقرها االجتلاعي

شارع محلد السادس – علار5 

سعاد5 – الطابق األول – مكتب 
رقم 5 – السوي�ضي - 70)0) الرباط 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(0967

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 5) نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

املوافقة على MKI INVEST كشريك 

جديد

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

األسهم  جليع  اسهام  على  املوافقة 

ال 8,111 التابعة للسيد ماجد بياني 

MKI INVEST سليرس لصالح

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

اإلجراءات  استكلال  صالحيات 

القانونية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

7 من  التعديل التبعي لصياغة املاد5 

اليظام األسا�ضي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1814 1.

2 6I

CABINET BADREDDINE

CUSTMER CARE CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BADREDDINE

279 أ مسير5 ) اقامة هني الشقة 
رقم ) ، 0، مراكش املغرب

 CUSTMER CARE CENTRE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : كدية 

العبيد طريق الدار البيضاء - 50000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.46 91

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

7) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة   CUSTMER CARE CENTRE

ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي كدية 

العبيد طريق الدار البيضاء - 50000 

مراكش املغرب نتيجة لطبقا للبيدين 

  -2  من القانون األسا�ضي للشركة.

و عين:

السيد(5) بن علر مريم و عيوانه(ا) 

شارع محلد 6 اقامة كاتخيص بالص 
 50000 جليز    4 رقم  الطابق   

مراكش املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

كدية  وفي   2122 دجيبر   (7 بتاريخ 

العبيد طريق الدار البيضاء - 50000 

مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142161.

2 7I

orient compt

STE CHEMS TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 115

61111، OUJDA MAROC

STE CHEMS TRANSFERT شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 26 زنقة 

بوقيادل - 60000 وجد5 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 1851

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   0( املؤرخ في 

شركة   STE CHEMS TRANSFERT

مبلغ  املحدود5  املسؤولية  ذات 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
بوقيادل  زنقة   26 اإلجتلاعي  مقرها 

نتيجة  املغرب  وجد5   60000  -

اللشركةلم تحقق اهدافها.

و عين:

و  اليوسفي  فاروق  السيد(5) 
رقم67  الغزوات  زنقة  عيوانه(ا) 

 (5) كلصفي  املغرب  وجد5   60000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زنقة   26 وفي   2122 نونبر   0( بتاريخ 

بوقيادل - 60000 وجد5 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2168.

2 8I

MA GLOBAL CONSULTING

GreenYellow Morocco
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

0) زاوية شارع ليدن و زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

GreenYellow Morocco »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5«
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وعيوان مقرها االجتلاعي: 59، شارع 
الزرقطوني الطابق السادس رقم 8) 

- - الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 64195

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
ب  الشركة  رأسلال  زياد5  مايلي: 
ليرتفع  درهم   15.511.111,11
إلى  درهم   2.111.111,11 من 
طريق  عن  درهم   17.611.111,11

تعويض الحسابات الجارية للشركاء
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: جفض رأسلال الشركة بلبلغ 
الستيعاب  درهم   8.149.911,11
إلغاء  طريق  عن  املتراكلة  الخسائر 
599.)8 سهًلا بقيلة 00) درهم لكل 
 9.451.111,11 إلى  لينتقل   ، سهم 

درهم.
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

إعاد5 صياغة اليظام األسا�ضي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

رأسلال الشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852414.
2 9I

ACO CONSULTING

KEMIPHARM
شركة املساهلة

توسيع نشاط الشركة 

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

21511، casablanca maroc
KEMIPHARM شركة املساهلة
وعيوان مقرها االجتلاعي محل 

رقم -15 تجزئة رقم 92 - امليطقة 

الصياعية لبسكور5 - 27182 الدار 

البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2616 7

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 أكتوبر   (7 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

بيع،  شراء،  تصدير،  استيراد، 

تأجير وتوزيع األجهز5 الطبية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852248.

241I

RABAT AUTO DESIGN

RABAT AUTO DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

RABAT AUTO DESIGN

25 قيسارية أحلد كريم زنقة علر 

السالوي قبيبات ، 12211، الرباط 

الرباط

RABAT AUTO DESIGN شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 25 

قيسارية أحلد كريم زاوية زنقة علر 

السالوي و عبد الرحلن الشيقيطي 

قبابات 0000) الرباط الرباط.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129 41

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 أكتوبر   07 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود5 

مبلغ   RABAT AUTO DESIGN
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

قيسارية أحلد  مقرها اإلجتلاعي 25 

كريم زاوية زنقة علر السالوي و عبد 

 (0000 قبابات  الشيقيطي  الرحلن 

الرباط الرباط نتيجة ل : تعثر النشاط 

بسبب كورونا.

 25 ب  التصفية  مقر  وحدد 
قيسارية أحلد كريم زاوية زنقة علر 
السالوي و عبد الرحلن الشيقيطي 

قبابات 0000) الرباط الرباط. 
و عين:

عبد اللطيف فحايص  السيد(5) 
زنقة   2 بوشعر5  تجزئة  عيوانه(ا)  و 
سال  سال   (0000  (6 رقم  بوسدر5 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1868 1.
241I

مستأمية عالم األرقام

LAYANAS SMART
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستأمية عالم األرقام
رقم 09) ساحة كيل الحبوب 

الطابق التاني الفقبه بن صالح ، 
211 2، الفقيه بن صالح املغرب
LAYANAS SMART شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 15 
الطابق الثاني اقامة الفونير الرقم 
06 شارع القائد بن علران الفقيه 

بن صالح - 211 2 الفقيه بن صالح 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(0(
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
5) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 LAYANAS SMART الشريك الوحيد
درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 
 15 وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 
الرقم  الفونير  اقامة  الثاني  الطابق 
الفقيه  علران  بن  القائد  شارع   06

بن صالح - 211 2 الفقيه بن صالح 

النشاط  انهاء   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري.

وحدد مقر التصفية ب الرقم 15 

الرقم  الفونير  اقامة  الثاني  الطابق 

الفقيه  علران  بن  القائد  شارع   06

بن صالح - 211 2 الفقيه بن صالح 

املغرب. 

و عين:

السيد(5) علي جراف و عيوانه(ا) 

الشرقيين  شيان  سيدي  اوالد  دوار 

الفقيه بن صالح   2 211 الكريفات 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

9) دجيبر 2122 تحت رقم 758.

242I

مستأمية عالم األرقام

TRAVAUX GOLD LOTUS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مستأمية عالم األرقام
رقم 09) ساحة كيل الحبوب 

الطابق التاني الفقبه بن صالح ، 

211 2، الفقيه بن صالح املغرب

TRAVAUX GOLD LOTUS شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 15 

الطابق الثاني اقامة الفونير الرقم 

06 شارع القائد بن علران الفقيه 

بن صالح - 211 2 الفقيه بن صالح 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4297

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

5) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
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شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 TRAVAUX GOLD الشريك الوحيد
 (00.000 رأسلالها  مبلغ   LOTUS
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
الرقم 15 الطابق الثاني اقامة الفونير 
علران  بن  القائد  شارع   06 الرقم 
الفقيه بن صالح - 211 2 الفقيه بن 
صالح املغرب نتيجة ل : انهاء النشاط 

التجاري.
وحدد مقر التصفية ب الرقم 15 
الرقم  الفونير  اقامة  الثاني  الطابق 
الفقيه  علران  بن  القائد  شارع   06
بن صالح - 211 2 الفقيه بن صالح 

املغرب. 
و عين:

السيد(5) علي جراف و عيوانه(ا) 
الشرقيين  شيان  سيدي  اوالد  دوار 
الفقيه بن صالح   2 211 الكريفات 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

9) دجيبر 2122 تحت رقم 756.
24 I

مستأمية عالم األرقام

AGRO MARMAVOLE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

مستأمية عالم األرقام
رقم 09) ساحة كيل الحبوب 

الطابق التاني الفقبه بن صالح ، 
211 2، الفقيه بن صالح املغرب
AGRO MARMAVOLE شركة 

ذات املسؤولية املحدود5 
(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
املسير5 الخضراء رقم 70 الفقيه بن 
صالح - 211 2 الفقيه بن صالح 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5141

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
)0 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   AGRO MARMAVOLE
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
املسير5  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
الفقيه بن صالح   70 رقم  الخضراء 
املغرب  بن صالح  الفقيه   2 211  -

نتيجة ل : انهاء النشاط التجاري.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
الفقيه بن   70 رقم  املسير5 الخضراء 
صالح  بن  الفقيه   2 211  - صالح 

املغرب. 
و عين:

السيد(5) هيشام لزغل و عيوانه(ا) 
الشرقيين  شيان  سيدي  اوالد  دوار 
الفقيه بن صالح   2 211 الكريفات 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

9) دجيبر 2122 تحت رقم 757.

244I

WORLD CONSULTING SARL.AU

GATO AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

 2 شارع كارنوط الطابق الخامس 
مكتب رقم 12 ، 90000، طيجة 

املغرب
GATO AFRICA شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  2 شارع 
كارنوط الطابق الخامس رقم 2 - 

90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11665 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   GATO AFRICA
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
شارع كارنوط الطابق  اإلجتلاعي  2 
طيجة   90000  -  2 رقم  الخامس 

املغرب نتيجة ل : ازمة كورونا.
وحدد مقر التصفية ب  2 شارع 
 -  2 رقم  الخامس  الطابق  كارنوط 

90000 طيجة املغرب. 
و عين:

و  لوكيلي  القادر  عبد  السيد(5) 
 8 رقم   2 فلورنسيا شارع  عيوانه(ا) 
 (5) املغرب كلصفي  طيجة   90000

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (9 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 15125.
245I

LA GENERALE D’EXPERTISE

HI NETWORK SARL (AU(
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LA GENERALE D’EXPERTISE
 AVENUE MOULAY YOUSSEF

 RES. YASSINE 1 APPT 17
TANGER ، 91111، طيجة املغرب

 (HI NETWORK SARL (AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 21 شارع 
املسير5 الخضراء الطابق   رقم 6 

طيجة - 90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6681 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 HI NETWORK الوحيد  الشريك 
 (0.000 مبلغ رأسلالها   (SARL (AU
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
الطابق  الخضراء  املسير5  شارع   21
طيجة   90000  - طيجة   6 رقم    
املغرب نتيجة ل : عدم تحقق الهدف 

االجتلاعي للشركة.
وحدد مقر التصفية ب 21 شارع 
 6 رقم  الطابق    الخضراء  املسير5 

طيجة - 90000 طيجة املغرب. 
و عين:

و  الحسياوي  حلز5  السيد(5) 
مجلع ابراهيم الخليل ب  عيوانه(ا) 
8 رقم 1 1 90000  9) طابق  علار5 

طيجة املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر    1 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261116.

246I

DO CONSULTING

MKI INVEST
إعالن متعدد القرارات

DO CONSULTING
  1bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,
 Quartier Bourgogne، 21111،

CASABLANCA MAROC
MKI INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 1 1, 
شارع انفا مكتب ريزيدنس أزور 

رقم )) ب 1 1, شارع انفا مكتب 
ريزيدنس أزور رقم )) ب 98)6) 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.42299

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 5) نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
بلقزيز  محلد  السيد  على  املوافقة 

كشريك جديد 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
املوافقة على بيع حصة تابعة لشركة 
محلد  لصالح  سليرس  بياني  ماجد 

بلقزيز
على  ييص  الذي  رقم  :  قرار 
ذات  شركة  اليلوذج  اعتلاد  مايلي: 
مسؤولية محدود5 بدال منشركة ذات 
املساهم  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
املساهلة  معاهد5  على  املوافقة 
العينية، في إطار أحكام الفصل )6) 
العام،  الضرائب  قانون  من  ثالثا 
لشركة  سهم   8000 ب  املتعلقة 
CLEARIMPULSE بلبلغ 12.111 .7 
درهم وإنشاء 121. 7 سهلا جديدا، 
مكتتبا بالكامل ومدفوعا ومخصصا 

ملاجد بياني سليرس 
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
املوافقة على زياد5 رأس املال ليصل 
درهم إلى   1,111,111 رأس املال من 

12,111 ,8 درهم 
قرار رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
الصالحيات املليوحة لغرض القيام 

باإلجراءات القانونية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 
 7 و   6 و   ( تم تحديث صياغة املواد 

من اليظام األسا�ضي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851782.

247I

WORLD CONSULTING SARL.AU

ASEKBOIS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

 2 شارع كارنوط الطابق الخامس 
مكتب رقم 12 ، 90000، طيجة 

املغرب
ASEKBOIS شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  2 شارع 
كارنوط الطابق الخامس رقم 2 - 

90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.115 17

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   (( املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
مبلغ   ASEKBOIS الوحيد  الشريك 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
كارنوط  شارع  اإلجتلاعي  2  مقرها 
 90000  -  2 رقم  الخامس  الطابق 
طيجة املغرب نتيجة ل : ازمة كورونا.

وحدد مقر التصفية ب  2 شارع 
 -  2 رقم  الخامس  الطابق  كارنوط 

90000 طيجة املغرب. 
و عين:

و  اسكور  جالد  السيد(5) 
ابن عبد هللا  شارع عالل  عيوانه(ا) 
كلصفي  املغرب  شفشاون   9(000

(5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (9 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 15121.
248I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

BA STRATEGIE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محلد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 55 ، 

90000، طيجة املغرب

BA STRATEGIE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي موطية 
لدى إيزيدوم بزنيس سيتر 8 زنقة 

الكيدي إقامة سانتا كالرا 2 الطابق 
7 رقم 7) - 90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  51 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.STRATEGIE
غرض الشركة بإيجاز : االستشار5 

في التدبير و مواكبة املقاوالت.
موطية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
زنقة   8 سيتر  بزنيس  إيزيدوم  لدى 
الطابق   2 الكيدي إقامة سانتا كالرا 

7 رقم 7) - 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
ماري  دومييك,  بيرتراند,  السيد 
 (00 بقيلة  حصة   (00  : فافرول 

درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دومييك,  بيرتراند,  السيد 
سيتي   (0 عيوانه(ا)  فافرول  ماري 

روجلونت 75119 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
دومييك,  بيرتراند,  السيد 
سيتي   (0 عيوانه(ا)  فافرول  ماري 

روجلونت 75119 باريس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261119.

249I

سوس لللحاسبة

 SOCIETE BOULANGERIE
PATISSERIE SALAH EDDINE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تفويت حصص

سوس لللحاسبة
رقم 56 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم KENITRA ،14121 ، 2 املغرب

 SOCIETE BOULANGERIE
 PATISSERIE SALAH EDDINE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 216 
رقم 12 عرصة القا�ضي - 14121 

القييطر5 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 41 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أمييك  ياسين   (5) السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
دجيبر   (9 عبدالكريم أمييك بتاريخ 

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 812 9.

251I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

BARAKAPAR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محلد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 55 ، 

90000، طيجة املغرب
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BARAKAPAR شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي موطية 
لدى إيزيدوم بزنيس سيتر 8 زنقة 

الكيدي إقامة سانتا كالرا 2 الطابق 
7 رقم 7) - 90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BARAKAPAR
مساعد5   : غرض الشركة بإيجاز 
الوظائف  ترشيد  على  املقاوالت 

اإلدارية.
موطية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
زنقة   8 سيتر  بزنيس  إيزيدوم  لدى 
الطابق   2 الكيدي إقامة سانتا كالرا 

7 رقم 7) - 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
دومييك,  السيد فافرول بيرتراند, 
00) درهم  00) حصة بقيلة   : ماري 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دومييك,  بيرتراند,  السيد 
سيتي   (0 عيوانه(ا)  فافرول  ماري 

روجلونت 75119 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
دومييك,  بيرتراند,  السيد 
سيتي   (0 عيوانه(ا)  فافرول  ماري 

روجلونت 75119 باريس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261116.

251I

fiduciaire espace conseils

RHS SERVICES SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

fiduciaire espace conseils

 tarik el khair rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi casa ، 21611،

casablanca maroc

RHS SERVICES SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل اقامة االسلاعلية 

  الرقم )0) الطابق ) -  1 21 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5  969

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم   2122 دجيبر   0( في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   (.700.000«

 2. 11.111« إلى  درهم«   600.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852441.

252I

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات

SALLE AYAH GESTION
إعالن متعدد القرارات

الشركة املغربية ملراجعة الحسابات

شارع الكورنيش  6 اقامة اليخت 

مدجل ب الطابق الخامس ، 

21111، الدار البيضاء املغرب

SALLE AYAH GESTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

ادريس الحارثي بجوار البوابة 

الرئيسية لسوق الجللة سيدي 

عثلان - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.54 2 9

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 12 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

حصصه  بيع  الوحيد  الشريك  قرار 

اجتلاعية  حصة   (000 في  املتلثلة 

 IKISAD HOLDING بالكامل لشركة

املسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

1 4141 و امللثلة في شخص مسيرها 

السيد محلد يوسف صديقي.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

القانون  من   7 و   6 البيد  تعديل 

األسا�ضي

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تحديث القانون األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

املساهلة اليقدية للشريك الوحيد

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

رأسلال الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851172.

25 I

BETA FIDUCIAIRE

NET CORPORATION

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 61111، OUJDA

MAROC

NET CORPORATION شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي :   شارع 

محلد زغراوي حي االندلس - 60000 

وجد5 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 1599

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في  1 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات   NET CORPORATION

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 51.111 درهم 

شارع  اإلجتلاعي    مقرها  وعيوان 

محلد زغراوي حي االندلس - 60000 

عقد  النهاء  نتيجة  املغرب  وجد5 

الشركة.

و عين:

السيد(5) محلد ثابت و عيوانه(ا) 

املغرب  وجد5   60000 بكين  زنقة   6

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي   شارع   2122 دجيبر  بتاريخ  1 

محلد زغراوي حي االندلس - 60000 

وجد5 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2115.

254I
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MAROC COMPTA PLUS

LE GEANT DE LUXE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 211 2، 

FKIH BEN SALAH MAROC
LE GEANT DE LUXE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم    
درب قليلة زنقة الحاج الريفي - 
211 2 الفقيه بن صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2271
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 شتيبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بل الحلر مراد   (5) تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   500
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000

ريا�ضي كوتر بتاريخ 27 شتيبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2122 شتيبر   27 بتاريخ 

.2 7/2122

255I

شركة فيدابكو ش.م.م

HAMRAOUI TP
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 
الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

90080، طيجة املغرب
HAMRAOUI TP شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : مدشر 

الخرب جلاعة البحراويين - 90000 
طيجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9592 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 
ذات  شركة   HAMRAOUI TP حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
جلاعة  الخرب  مدشر  اإلجتلاعي 
املغرب  طيجة   90000  - البحراويين 
للشركة  الصافية  اللوضعية  نتيجة 
جراء  من  رأسلالها  ربع  عن  تقل 

جسائر مثبتة في القوائم التركيبية..
و عين:

و  الحلراوي  انس  السيد(5) 
طيجة   90000 حي الخرب  عيوانه(ا) 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
مدشر  وفي   2122 نونبر    1 بتاريخ 
 90000  - الخرب جلاعة البحراويين 

طيجة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 7 2616.
256I

SOCAGECOM SARL

سوكاجيكوم
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SOCAGECOM SARL
24 زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 
الجامع قرب مسجد العتيق 24 زنقة 
الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع 

قرب مسجد العتيق، 25111، 
جريبكة املغرب

سوكاجيكوم شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ف 6 شقة 
2 الطابق االول ياسليية ) شارع 
محلد السادس - 25111 جريبكة 

املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5175

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 29 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»ف 6 شقة 2 الطابق االول ياسليية 

 25111  - السادس  محلد  شارع   (
جريبكة املغرب« إلى »24 زنقة الشيخ 
جريبكة   25111  - الدكالي  شعيب 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   29 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2122 تحت رقم 660.

257I

IPC DAKHLA

DAKHLA HOT FISHING
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

IPC DAKHLA
 HAY EL QODS RUE 11 NR 15

 DAKHLA ، 7 111، Dakhla
Maroc

DAKHLA HOT FISHING شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املسير5 
 1 زنقة بني مالل رقم 1  الداجلة - 

111 7 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 411
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA HOT FISHING
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امليتجات  انواع  جليع  واستراد 

البحرية.
حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
  1 رقم  مالل  بني  زنقة  املسير5  1 

الداجلة - 111 7 الداجلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد جيفر : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد كيغالل علاد : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جيفر محلد عيوانه(ا) حي 
  1 رقم  مالل  بني  زنقة  املسير5  1 

الداجلة 111 7 الداجلة املغرب.

عيوانه(ا)  علاد  كيغالل  السيد 

الجديد5   05 رقم  النسيم  لوتيسلا 

1 241 الجديد5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جيفر محلد عيوانه(ا) حي 
  1 رقم  مالل  بني  زنقة  املسير5  1 

الداجلة 111 7 الداجلة املغرب

عيوانه(ا)  علاد  كيغالل  السيد 

الجديد5   05 رقم  النسيم  لوتيسلا 

1 241 الجديد5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم  219.

258I

ائتلانية مومن

STE HOUDA MINING
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

ائتلانية مومن

تجزئة الوحد5 شارع محلد الخامس 
رقم  16 مكرر بوعرفة، 61211، 

بوعرفة املغرب

STE HOUDA MINING شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

االمام مالك رقم 59 مكرر - 61211 

بوعرفة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.875

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 نونبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الياصر  عبد   (5) السيد  تفويت 
لعور 00) حصة اجتلاعية من أصل 
عالء   (5) حصة لفائد5 السيد   (00

بوتشيش بتاريخ 12 نونبر 2122.
القادر  عبد   (5) السيد  تفويت 
اجتلاعية  حصة   500 بوتشيش 
حصة لفائد5 السيد   500 من أصل 
نونبر   12 بتاريخ  هدى بوتشيش   (5)

.2122
لعور  محلد   (5) السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   500
عالء   (5) حصة لفائد5 السيد   500

بوتشيش بتاريخ 12 نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   0( بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2122 تحت رقم 61 .

259I

STREET BUSINESS CENTER

Mathi. Evènementiel
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
علار5 رقم 0)، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب
Mathi. Evènementiel شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

0)، رقم 7، شارع الحرية، غليز، - 
50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 21 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Mathi. : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.Evènementiel
التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 
االستيراد  األحداث،  تيظيم  الرقمي، 

والتصدير.
عيوان املقر االجتلاعي : شقة 0)، 
رقم 7، شارع الحرية، غليز، - 50000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 Mathieu, Joseph, السيد 
 Benjamin CHEVALIER : 111

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Mathieu, Joseph, السيد 
عيوانه(ا)   Benjamin CHEVALIER
-Arrondissement 9Eساكن   شارع 

Marietton 69119 ليون فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Mathieu, Joseph, السيد 
عيوانه(ا)   Benjamin CHEVALIER
-Arrondissement 9Eساكن   شارع 

Marietton 69119 ليون فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 8 1 14.
261I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 CABINET
 D›ORTHOPHONIE SALMA

MARGAOUI LAHRICHI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

 1111، Fès Maroc

 CABINET D’ORTHOPHONIE
 SALMA MARGAOUI LAHRICHI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 
7 اقامةespace pro قدماء املحاربين 
شارع الجيش امللكي 1111  فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
745 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 CABINET D’ORTHOPHONIE

.SALMA MARGAOUI LAHRICHI
معالج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اليطق.
مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
قدماء   espace proاقامة  7 رقم 
املحاربين شارع الجيش امللكي 1111  

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : مركاوي  سلمى  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد5 سلمى مركاوي عيوانه(ا) 
رقم 17  زنقة عبد الوهاب اكومي حي 

بدر فاس 1111  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 سلمى مركاوي عيوانه(ا) 
رقم 17  زنقة عبد الوهاب اكومي حي 

بدر فاس 1111  فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (( بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 6121.
261I

Centre d’Affaire et d’Inspiration LUKUSِ

BON PRIMO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre d’Affaire et d’Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail Avenue Omar Ibn
 Abdelaziz N° 11  ème étage
 Larache ، 92111، LARACHE

MAROC
BON PRIMO شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

إسلاعيل شارع علر بن عبدالعزيز 
رقم )0 الطابق الثالث - 92111 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72  

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BON  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.PRIMO
بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 
البضائع  وتوزيع  تصدير  استراد 

الغدائية والغير غدائية.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
إسلاعيل شارع علر بن عبدالعزيز 
 92111  - الثالث  الطابق   0( رقم 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
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 51.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : الزنبيلي  سلية  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 سلية الزنبيلي عيوانه(ا) 
6  زنقة عبدالكريم الخطابي 92111 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 سلية الزنبيلي عيوانه(ا) 
6  زنقة عبدالكريم الخطابي 92111 

العرائش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر  االبتدائية بالعرائش بتاريخ 24 

2122 تحت رقم 1211.

262I

TC

 STE ACHIR ET FILS,
IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER

 N°78 RUE 5 9 EL JADIDA ،

24111، EL JADIDA MAROC

STE ACHIR ET FILS, IMPORT-

EXPORT شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

بالطابق األول تجزئة علي رقم 5 حي 

امليار الجديد5 - 24111 الجديد5 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 19415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
STE ACHIR ET FILS, IMPORT-

.EXPORT
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل  وتصدير،  استيراد  وسيط  أو 
البضائع، مقاولة لإلنعاش العقاري..

شقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
حي   5 بالطابق األول تجزئة علي رقم 
الجديد5   24111  - الجديد5  امليار 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عشير عبد الهادي : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 (000  : السيد عشير عبد الهادي 

بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الهادي  عبد  عشير  السيد 
عيوانه(ا) شقة بالطابق األول تجزئة 
علي رقم 5 حي امليار الجديد5 24111 

الجديد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
الهادي  عبد  عشير  السيد 
عيوانه(ا) شقة بالطابق األول تجزئة 
علي رقم 5 حي امليار الجديد5 24111 

الجديد5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   25 االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 

2122 تحت رقم 27851.
26 I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

ASSURANCES BELEBHIR
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5 ، 9 141،

TETOUAN MAROC

ASSURANCES BELEBHIR »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

الحسن الثاني علار5 القدس - 

151 9 مرتيل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1 817

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 شتيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

من  اجتلاعية  حصة    11 تفويت 

السيد5  إلى  الرشيدي  السيد هشام 

 6 سلوى الرشيدي مع تعديل البيذ 

و7 من القانون األسا�ضي

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

استقالة املسير الوحيد السيد هشام 

الرشيدي

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

غير  ملد5  جديدين  مسييرين  تعيين 

الرشيدي  هشام  السيد  محدود5 

والسيد5 سلوى الرشيدي

على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 

من  الشركة  إسم  تغيير  مايلي: 

 ASSURANCES BELEBHIR

 HICHAM.RACHIDI إلى 

 2 البيذ  تعديل  مع   ASSURANCES

من القانون األسا�ضي 

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

 SARL ببديل الصيغة القانونية من 

SARL إلى AU

قرار رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :2 رقم  بيد 

من  الشركة  إسم  تغيير  مايلي: 

 ASSURANCES BELEBHIR

 HICHAM.RACHIDI إلى 

ASSURANCES

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
 121.111 الرشيدي  هشام  السيد 
الرشيدي  سلوى  والسيد5  درهم 

1.111  درهم
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
السيد هشام الرشيدي 1211 حصة 
والسيد5 سلوى الرشيدي 11  حصة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   (5 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم  188.

264I

GUARDIYA-LAA

BEST TRANSAHARAMAR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot alwakala 11 bloc d nr 148

 laayoune ، 71111، LAAYOUNE
MAROC

 BEST TRANSAHARAMAR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الوحد5 بلوك D رقم 855 
LAAYOUNE 71111 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BEST  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TRANSAHARAMAR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
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 : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 855 رقم   D بلوك  الوحد5  تجزئة 
العيون   LAAYOUNE 71111

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
اقتيلة  بن  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000  :

للحصة.
 : اقتيلة  بن  الرحيم  عبد  السيد 

000) بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بن  الرحيم  عبد  السيد 
 70000 العيون  عيوانه(ا)  اقتيلة 

LAAYOUNE املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
بن  الرحيم  عبد  السيد 
 70000 العيون  عيوانه(ا)  اقتيلة 

LAAYOUNE املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم -.

265I

ML EXPERTS

 JETEX EXECUTIVE 
AVIATION MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

استلرار نشاط الشركة

 JETEX EXECUTIVE AVIATION 
 MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: مطار 
مراكش امليار5 ، محطة طيران 

األعلال جيتكس - 217 1 مراكش 
املغرب.

»استلرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((0007

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
تقرر  2122 دجيبر   0( في   املؤرخ 

ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخسائر املسجلة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142858.

266I

 األستاذ5 نجية تيليت موثقة

»قاسم هوم«
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

األستاذ5 نجية تيليت موثقة
زنقة  1, فيال رقم : 85. حي الولفة. 

الدار البيضاء ، 21221، الدار 
البيضاء املغرب

»قاسم هوم« شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 
زرقطوني، الطابق السادس، رقم 8) 

- 21111 الدار البيضاء، املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
566681

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : »قاسم 

هوم«.
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
أشغال   ، البياء  أشغال   ، العقاري 

مختلفة.
عيوان املقر االجتلاعي : 59 شارع 
زرقطوني، الطابق السادس، رقم 8) 

- 21111 الدار البيضاء، املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : بويزان  بلقاسم  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بلقاسم بويزان عيوانه(ا)  السيد 
الزهراوي  زنقة   8 املستشفيات،  حي 
 .12 شقة   ،0( طابق  القاسم،  أبو 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
بلقاسم بويزان عيوانه(ا)  السيد 
الزهراوي  زنقة   8 املستشفيات،  حي 
 .12 شقة   ،0( طابق  القاسم،  أبو 

21111 الدارالبيضاء املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851681.
267I

la sincérité إنتلائية 

 YOUHARA D›IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

la sincérité إنتلائية
زنقة بئر أنزران علار5 ٣ الشقة 
١٣ شارع محلد الخامس فاس ، 

1111 ، فاس املغرب
 YOUHARA D’IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم ) زنقة 
كورسيكة الطابق األول ميفلوري 

) - 1111  فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5117

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   05 املؤرخ في 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
 YOUHARA الوحيد  الشريك  ذات 

D’IMPORT EXPORT مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعيوان  درهم   (0.000
كورسيكة  زنقة   ( رقم  اإلجتلاعي 
  1111  -  ( الطابق األول ميفلوري 
فاس املغرب نتيجة ل : عيدما يصبح 
صافي وضع الشركة أقل من ربع (1/4) 
املساهم  فإن   ، الشركة  مال  رأس 
التصفية  بتيفيذ  ملزم  الوحيد 

اإلجلالية للشركة املذكور5..
وحدد مقر التصفية ب رقم ) زنقة 
كورسيكة الطابق األول ميفلوري ) - 

1111  فاس املغرب. 
و عين:

السيد(5) محلد أمرقي و عيوانه(ا) 
زنقة كورسيكة الطابق األول   ( رقم 
املغرب  فاس    1111  ( ميفلوري 

كلصفي (5) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعيد 
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابر5  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: رقم ) زنقة كورسيكة الطابق األول 

ميفلوري )
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 7)70.
268I

STREET BUSINESS CENTER

 RM PRIVILEGE REALTY
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
علار5 رقم 0)، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب
 RM PRIVILEGE REALTY GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

0)، رقم 7، شارع الحرية، غليز، - 
50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 2129
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 دجيبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RM  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PRIVILEGE REALTY GROUP

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصدير  السياحية،  املؤسسات 

التقليدية،  الصياعة  ميتوجات 

تيظيم الرحالت.

عيوان املقر االجتلاعي : شقة 0)، 

رقم 7، شارع الحرية، غليز، - 50000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 Rachelle RAYNER السيد5 

درهم   (00 بقيلة  حصة   : 511

للحصة.

السيد محلد مهلوز : 590 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Rachelle RAYNER السيد5 

عيوانه(ا) كيدا K1A 1B1 كيدا كيدا.

عيوانه(ا)  مهلوز  محلد  السيد 

محاميد 5، رقم 272 50000 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Rachelle RAYNER السيد5 

عيوانه(ا) كيدا K1A 1B1 كيدا كيدا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 192 14.

269I

STREET BUSINESS CENTER

INDIAN PALACE JALOUSE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

علار5 رقم 0)، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب

 INDIAN PALACE JALOUSE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 0)، 

رقم 7، شارع الحرية، غليز - 50000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 2161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INDIAN PALACE JALOUSE

إدار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنشآت السياحية.

عيوان املقر االجتلاعي : شقة 0)، 

رقم 7، شارع الحرية، غليز - 50000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 Assya HIRIDJEE : 111 السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Assya HIRIDJEE السيد5 
عيوانه(ا) عقار يسمى الجوهر5 ويقع 
دكالة  باب  الدقاق  درب   ((5 في 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Assya HIRIDJEE السيد5 
عيوانه(ا) عقار يسمى الجوهر5 ويقع 
دكالة  باب  الدقاق  درب   ((5 في 

50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 196 14.
271I

EURODEFI

MAISON MOUNSI
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT ((9
 N°1 ، 21 61، CASABLANCA

MAROC
MAISON MOUNSI شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8) ملتقى 

زنقة رمي وزنقة عين سيدي علي 
رقم ٦ ميطقة بورغون - 2111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAISON MOUNSI
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجليل.
عيوان املقر االجتلاعي : 8) ملتقى 
علي  سيدي  عين  وزنقة  رمي  زنقة 

رقم ٦ ميطقة بورغون - 2111 الدار 
البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 فاطلة عطوف عيوانه(ا) 
فرنسا 15111 اوغيالك فرنسا.

رامي  حبيبة  سهام  السيد5 
تولوز    1211 فرنسا  عيوانه(ا) 

فرنسا.
عيوانه(ا)  رامي  مونية  السيد5 

مغرب 2111 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 فاطلة عطوف عيوانه(ا) 

فرنسا 15111 اوغيالك فرنسا
رامي  حبيبة  سهام  السيد5 
عيوانه(ا) فرنسا 1211  تولوز فرنسا
عيوانه(ا)  رامي  مونية  السيد5 

مغرب 2111 اسفي املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
دجيبر 2122 تحت رقم 11851696.
271I

MBGA

MADINA PREFA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 21151،
CASABLANCA MAROC

MADINA PREFA شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 

57 زنقة ليزير تجزئة بكاطيل بولو - 
21111 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.217667
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بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 دجيبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرفيع  عبد   (5) السيد  تفويت 

يوسفي 5.111  حصة اجتلاعية من 

حصة لفائد5 السيد    5.111 أصل 

دجيبر   09 محلد يوسفي بتاريخ   (5)

.2122

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 1 8527.

272I

MBGA

MADINA PREFA

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 21151،

CASABLANCA MAROC

MADINA PREFA شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 

57 زنقة ليزير تجزئة بكاطيل بولو - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.217667

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

09 دجيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 

السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

يوسفي محلد كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 1 8527.

27 I

سوس لللحاسبة

 SOCIETE BOULANGERIE
PATISSERIE SALAH EDDINE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تجديد مد5 مزاولة مهام املسيرين

سوس لللحاسبة
رقم 56 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم KENITRA ،14121 ، 2 املغرب

 SOCIETE BOULANGERIE
 PATISSERIE SALAH EDDINE
»شركة ذات املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق216 
رقم 12 عرصة القا�ضي - 14121 

القييطر5 املغرب.
»تجديد مد5 مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4 41 
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 9) دجيبر 2122
مهام  مزاولة  مد5  تجديد  تقرر 

املسيرين ملد5:   سيوات.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 812 9.

274I

afaqconseil

 GENERAL MATERIAUX DE «
CONSTRUCTION » GMC

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

 GENERAL MATERIAUX DE «
CONSTRUCTION » GMC شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار زويت 
سيدي دريس ايت فاسكة سيدي 
داود ايت اورير مراكش - 50000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75215
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تلت   2122 دجيبر   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العلاري  انور   (5) السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
دجيبر   06 بتاريخ  امزيل  الحسن 

.2122
العلاري  انور   (5) السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
حسن جواد بتاريخ 06 دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   (6 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142682.
275I

CABINET BENISSA

FIBOTEX
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane  ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 91111، Tanger

Maroc
FIBOTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي املجد 

زنقة ب رقم 127 قطعة 957 - 
90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47 87
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2112 ماي    1 في  املؤرخ 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ   FIBOTEX
اإلجتلاعي حي  درهم وعيوان مقرها 
 957 قطعة   127 املجد زنقة ب رقم 
 : نتيجة ل  املغرب  طيجة   90000  -

توقف نشاط الشركة.

وحدد مقر التصفية ب حي املجد 
زنقة ب رقم 127 قطعة 957 طيجة 

- 90000 طيجة املغرب. 

و عين:

و  البوعزاوي  بوشتة  السيد(5) 

عيوانه(ا) حي املجد زنقة ب رقم 127 

املغرب  طيجة   90000  957 قطعة 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2112 تحت رقم 5 6 .

276I

BOUYA CONSULTIN 2

BRONAD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUYA CONSULTIN 2

 AV MLY ABDELLAH ETG 2   

NO 26، 91111، TANGER maroc

BRONAD TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل، إقامة موالي 

اسلاعيل 22 طابق 5 رقم 9) - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12747 

في  2  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BRONAD TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطني و الدولي..
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
موالي  إقامة  اسلاعيل،  موالي 
 -  (9 رقم   5 طابق   22 اسلاعيل 

90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : الستيتو  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم الستيتو عيوانه(ا) 
رقم  1   1 2 زنقة  بطوطة  إبن  حي 

90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم الستيتو عيوانه(ا) 
رقم  1   1 2 زنقة  بطوطة  إبن  حي 

90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   24 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 968 25.

277I

cabinetا

STE DANIA-CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

cabinetا
شار الوجد5 قيسرية الوحد5 الطابق 

االول رقم 5 تطوان ، 11 99، 
تطوان املغرب

STE DANIA-CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  51 شارع 
موالي رشيد بلوك أ كراج مرتيل - 

151 9 تطوان املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DANIA-CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 51  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

كراج  أ  بلوك  رشيد  موالي  شارع 

مرتيل - 151 9 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

511 حصة   : السيد اناس بليطا 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 FREDRICA CALOT السيد5 

 (00 بقيلة  حصة   HLIMI : 511

درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اناس بليطا عيوانه(ا) حي 

االغرأس شارع الحوز علار5 )6 ط 2 

شقة 5 مرتيل 151 9 مرتيل املغرب.

 FREDRICA CALOT السيد5 

 WETHOUDERS عيوانه(ا)   HLIMI

 NIJHUSSTRAAT 111 ANSCHEDE

 HOLLAND 752  ZC ENSCHEDE

.HOLLAND

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام الشباق عيوانه(ا) 
  4 رقم   8 زنقة  مرتيل  واد  شارع 

تطوان 111 9 تطوان املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (6 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2546.

278I

سوس لللحاسبة

 BOULANGERIE PATISSERIE
SALAH EDDINE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تحويل الشكل القانوني للشركة

سوس لللحاسبة
رقم 56 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم KENITRA ،14121 ، 2 املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE
SALAH EDDINE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
و عيوان مقرها االجتلاعي طريق 216 

رقم 12 عرصة القا�ضي - 14121 
القييطر5.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 41 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 9) دجيبر 2122 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 812 9.

279I

FLASH ECONOMIE

اوطو بيس تطوان ميديتيراني
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

اوطو بيس تطوان ميديتيراني 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

يوسف ابن تاشفين اقامة اللبادي 
طبقة   رقم 6 - 111 9 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 475

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

تطوان  بيس  اوطو  الوحيد  الشريك 

 (00.000 ميديتيراني مبلغ رأسلالها 

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

اقامة  تاشفين  ابن  يوسف  شارع 

 9 111  -  6 رقم  طبقة    اللبادي 

تطوان املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

الهدف.

شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 

اللبادي  اقامة  تاشفين  ابن  يوسف 

تطوان   9 111  -  6 رقم  طبقة   

املغرب. 

و عين:

السيد(5) زبيد5 التاغي و عيوانه(ا) 

شارع عبد هللا شفشاوني زنقة 12 رقم 

تطوان املغرب كلصفي   9 111  (6

(5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2541.

281I

afaqconseil

Y.COM
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

(األشخاص املعيويون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

Y.COM

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

مقرها  الكائن   Y.COM لشركة 

امليصور  زنقة   9  : ب  االجتلاعي 

 - مراكش  كليز  جعفر  اقامة  الذهبي 

 (6 50000 مراكش مغرب املؤرخ في 

دجيبر 2122 تقرر مايلي:
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فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
9 زنقة امليصور   : التجاري الكائن ب 
 - مراكش  كليز  جعفر  اقامة  الذهبي 
املوقع من   ، مراكش مغرب   50000
طرف شركة Y.COM : بصفتها مالكة 
 YOUSSEF لألصل التجاري و شركة 
IMPRESSIONS بصفتها مسير5 حر5.

281I

FLASH ECONOMIE

PLATINIUM ASSURANCES
شركة املساهلة

إنشاء فرع تابع للشركة

PROTECT COURTAGE
فرع

الشريك   2122 دجيبر   07 بتاريخ 
الوحيد لشركة

املبسطة  املساهلة  شركة 
ذات   PLATINIUM ASSURANCES

القانون الفرن�ضي قرر ما يلي 
إنشاء فرع 

 P R O T E C T : لتسلية ا
 COURTAGE

الزرقطوني  شارع   265 العيوان 
إقامة شل�ضي طابق 9 رقم 92 - الدار 

البيضاء
 - مركز االتصال للخارج  النشاط: 

إدار5 عالقات العلالء
رشيد  الفغلولي  التسيير:السيد 

ملد5 غير محدود5
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 87 566

282I

FLASH ECONOMIE

CAFÉ CHOP IMRAN
إعالن متعدد القرارات

 CAFÉ CHOP IMRAN « SARL «
AU

شركة ذات املسؤولية املحدود5 
رأسلالها 111.111,11 

املقر االجتلاعي: : شارع املسير5 رقم 
121 مكرر الياظور

R.C 2 127

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

 CAFÉ لشركة   21/12/2122 بتاريخ 

حرر ما   CHOP IMRAN SARL AU

يا لي:

 511 تفويت  على  املصادقة   .(

حصة بين السيد بلحسن عبد امليعم 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

جهة  من  كلفوت   S55121  رقم

الحامل  حفيظ  البوهالي  والسيد 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

S 95254 كلفوت له.

2. مالئلة القانون األسا�ضي.

و7   6 و  وبالتالي تعديل الفصل) 

من القانون األسا�ضي للشركة   (5 و 

كالتالي:

الفصل ):

شركة  من  الشركة  شكل  تغيير 

شركة  إلى  املسؤولية  محدود5 

محدود5 املسؤولية بشريك وحيد. 

الفصل 6:

حصص الشريك موزعة كلا يلي:

حفيظ  البوهالي  السيد 

00.000)00 درهم.

الفصل 7:

للشركة  االجتلاعي  الرأسلال 

(ألف  درهم   (00.000.00 في  محدد 

000.) حصة من  درهم) مقسلة إلى 

مقسلة  حصة)  (ألف  درهم   (00

كالتالي: 

 (.000 حفيظ  البوهالي  السيد 

حصة.

الفصل 5):

غير  وملد5  الشركة  لتسيير  عين 

محدود5 :

رقم  حفيظ  البوهالي  السيد 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

 S 95254

). تم اإليداع لدى كتابة الضبط 

باملحكلة االبتدائية بالياظور بتاريخ: 

28/12/2122 تحت عدد:5116.

ألجل النشر والتبليغ

28 I

سوس لللحاسبة

STRAIGHT WAY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سوس لللحاسبة
رقم 56 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم KENITRA ،14121 ، 2 املغرب
STRAIGHT WAY TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  2 شارع 
أنوال علار5 فلوري )) مكتب 5 
ميلوزا - 14121 القييطر5 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66597
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الزروالي  (5) صفاء  تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
دجيبر   21 بتاريخ  الزروالي  جاليد 

.2122
الزروالي  (5) صفاء  تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
دجيبر   21 بتاريخ  شوري  جديجة 

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 878 9.

284I

LOYAL MANAGEMENT

INTELLIGENT PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

LOYAL MANAGEMENT
 RES DOS MARES  EME ETAGE

 N° 7 AV MED V TANGER ،
91111، TANGER MAROC

INTELLIGENT PARTNERS شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
موالي إسلاعيل.اقامة موالي 

إسلاعيل رقم 22 الطابق الخامس. 
رقم 9) طيجة - 90000 طيجة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 1889
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INTELLIGENT PARTNERS
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري بجليع اشكاله.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
موالي  إسلاعيل.اقامة  موالي 
الطابق الخامس.   22 إسلاعيل رقم 
طيجة   90000  - طيجة   (9 رقم 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 211  : هشام  اليوسفي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 INTELLIGENT SKILLS الشركة 
 (00 SARL AU : 800 حصة بقيلة 

درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اليوسفي هشام عيوانه(ا) 
علي  اكللان سيدي  زنقة   5( علار5 
الرباط   (0090 اكدال   27 شقة 

املغرب.
 INTELLIGENT SKILLS الشركة 
SARL AU عيوانه(ا) علار5 2 ساحة 
أكدال   (0 شقة  الصديق  بكر  ابو 

الرباط 0090) الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد اليوسفي هشام عيوانه(ا) 
علي  اكللان سيدي  زنقة   5( علار5 
الرباط   (0090 اكدال   27 شقة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 257487.
285I

سوس لللحاسبة

STRAIGHT WAY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

سوس لللحاسبة
القوري  محلد  زنقة   56 رقم 
 KENITRA  ،14121  ،  2 مكتب رقم 

املغرب
STRAIGHT WAY TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
االجتلاعي  2  مقرها  عيوان  و 
)) مكتب  شارع أنوال علار5 فلوري 

5 ميلوزا - 14121 القييطر5.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66597

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدود5«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 878 9.
286I

سوس لللحاسبة

STRAIGHT WAY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

سوس لللحاسبة
رقم 56 زنقة محلد القوري مكتب 
رقم KENITRA ،14121 ، 2 املغرب
STRAIGHT WAY TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  2 شارع 
أنوال علار5 فلوري )) مكتب 5 
ميلوزا - 14121 القييطر5 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66597
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

الزروالي جاليد كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 878 9.

287I

EURO ACCOUNTING HOUSE

MINA CLEAN UP
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

  ème étage، 24111، EL JADIDA
MAROC

MINA CLEAN UP شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة رقم 
56 - الطابق األول علارTA7 5 إقامة 

دولفييا موالي عبد هللا - 24111 
الجديد5 املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21177

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MINA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CLEAN UP
جليع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جدمات وأنشطة التيظيف واملؤقتة ؛
ميتجات  من  أي  وبيع  شراء 

التيظيف ؛
صيانة وتعقيم املياطق املشتركة 

لللباني واملساكن ؛
الحلامات  وتعقيم  تيظيف 

واألسطح واألرضيات ؛
تخليص املباني واإلدارات العامة 

والخاصة
صيانة املساحات الخضراء ؛

تجديد الواجهات ؛
 ، (إزالة البقع  إعاد5 تأهيل التربة 

التجريد ، التلليع ، التبلور ، إلخ) ؛
املشاركة في االصفقات العلومية 

والخصوصية
االستيراد والتصدير والتجار5..

الشقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 TA7 الطابق األول علار5   -  56 رقم 
 - هللا  عبد  موالي  دولفييا  إقامة 

24111 الجديد5 املللكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد5 مريلة سعيدات 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد5 مريلة سعيدات عيوانه(ا) 
شارع ج زنقة 4  تجزئة العالية رقم 5 
املللكة  الجديد5   24111 اية  إقامة 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 مريلة سعيدات عيوانه(ا) 
شارع ج زنقة 4  تجزئة العالية رقم 5 
املللكة  الجديد5   24111 اية  إقامة 

املغربية
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 29578.
288I

أوريونتال موروكو أوسبيتاليتي

سكاي موروكو أوسبيتاليتي
شركة املساهلة

استلرار نشاط الشركة

سكاي موروكو أوسبيتاليتي
9 ، زنقة نورماندي ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب
سكاي موروكو أوسبيتاليتي »شركة 

املساهلة«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 ، زنقة 
نورماندي - - الدار البيضاء املغرب.

»استلرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.181 17
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2122 تقرر ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .(

الخسائر املسجلة.
الشركة  رأسلال  تخفيض   .2

بلبلغ يساوي ) درهم
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 9)8508.
289I

ccf roubia

SOTALTRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

ccf roubia
 bd mohammed derfoufi (7
oujda ، 61111، oujda maroc
SOTALTRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8) زنقة 
228 الحي املحلدي - 60000 وجد5 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.249 9

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   SOTALTRAVAUX



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1134

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
الحي   228 زنقة   (8 اإلجتلاعي 
املغرب  وجد5   60000  - املحلدي 
نتيجة ل : تصفية الشركة بعد توالي 

الخسائر..
زنقة   (8 وحدد مقر التصفية ب 
وجد5   60000  - الحي املحلدي   228

املغرب. 
و عين:

السيد(5) أحلد طالبي و عيوانه(ا) 
8) زنقة 228 الحي املحلدي 60000 

وجد5 املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 956 .
291I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 SOCIETE DE COMMERCE 
 ET DISTRIBUTION OFQUIR

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وفا5 شريك

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ،  1111، فاس املغرب
 SOCIETE DE COMMERCE ET 
 DISTRIBUTION OFQUIR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشارع 

الكبير رقم 25 بنسود5 فاس - 
1 11  فاس املغرب.

وفا5 شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25119
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 6) دجيبر 2122 تم اإلعالم 
 SAID OUFQUIR الشريك  بوفا5 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
مارس   26 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2112 بالشكل األتي :

السيد(5) مريم بجيم ، 55 حصة.

  7  ، افقير  جديجة  السيد(5) 

حصة.

  7  ، افقير  فاطلة  السيد(5) 

حصة.

  7  ، اوفقير  مريم  السيد(5) 

حصة.

 75  ، افقير  ابرهيم  السيد(5) 

حصة.

  7  ، اوفقير  فاضلة  السيد(5) 

حصة.

 75  ، اوفقير  ادريس  السيد(5) 

حصة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 16 7.

291I

ALISSONE CONSULTING

OFIR INVEST S.A
تأسيس شركة املساهلة

    Ofir invest S.A

شركة مجهولة االسم
رأسلال 11.111.11  درهم

 املقر االجتلاعي 1: شارع موالي 
رشيد أنفا الدار البيضاء 

شركة مجهولة اإلسم

املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�ضى 
تم وضع القانون   2122 يوليوز   26‘

اإلسم  مجهولة  لشركة  التأسي�ضي 

ذات الخصائص التالية: 

OFIR INVEST SA التسلية -

- الهدف

- مطعم، بار

املعامالت  جليع  عام،  وبشكل   -

التي  والصياعية  والتجارية  املالية 

أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 

املذكور أعاله أو  غير مباشر بال�ضيء 

من  به،  أو مرتبط  مشابه  بأي �ضيء 

املحتلل أن تعزز تطويره أو توسيعه.

: 1: شارع موالي  املقر االجتلاعي 
رشيد أنفا الدار البيضاء.

من يوم  سية ابتداء   99 املــد5:   -

التأسيس النهائي 

حدد  االجتلاعي:  الرأسلال 

الرأسلال االجتلاعي في: 11111,11  

درهم 

السيد  الشركة  يدير  اإلدار5: 

محلد العفير ملد5 غير محدد5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

البيضاء في: 14/12/2122

رقم اإليداع. 47 851 

السجل التجاري رقم. 565565

292I

HORIZON LINES SARL

LES DOMAINES AMS

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

HORIZON LINES SARL

شارع محلد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق األر�ضي، 

رقم   ، 141 9، تطوان املغرب

LES DOMAINES AMS شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56، شارع 

مسفيو5، املديية اإلدارية - 0000) 

الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 188 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 27 فبراير 2121 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

»56، شارع مسفيو5، املديية اإلدارية 

»حي  إلى  املغرب«  الرباط   (0000  -

 -  7 رقم  الفييدق،  شارع  األغرأس، 

151 9 مرتيل املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   07 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 1545.

29 I

HORIZON LINES SARL

LES DOMAINES AMS
إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL

شارع محلد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق األر�ضي، 
رقم   ، 141 9، تطوان املغرب

LES DOMAINES AMS »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

األغرأس، شارع الفييدق، رقم 7، - 

151 9 مرتيل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 188 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 27 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 

التوزيع  على  املصادقة  مايلي: 

الياتج  الشركة  لرأسلال  الجديد 

طرف  من  املوقع  الهبة  عقد  عن 

السيد مصطفى بيعبود ملا مجلوعه 

حصة   (990) وتسعون  تسعلائة 

 ((00) مائة  فئة  من  اجتلاعية 

درهم لكل حصة، وذلك لفائد5 إبيه 

السيد ابراهيم بيعبود، وبذلك أصبح 

الشركة  لرأسلال  الجديد  التقسيم 

كلا يلي: السيد ابراهيم بيعبود (990) 

حصة - السيد مصطفى بيعبود (0)) 

حصة.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدود5 متعدد5 الشركاء 

األسا�ضي  القانون  على  واملصادقة 

التعديلي للشركة.

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

التجديد للسيد مصطفى بيعبود في 

مهام تسيير وإدار5 الشركة وتخويله 

صالحية التوقيع وتلثيل الشركة ملد5 

غير محدود5.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

املساهلات 

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

رأسلال الشركة وتوزيع الحصص

على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 

وصالحيات  الشركة  تسيير  مايلي: 

اإلدار5

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 1624.

294I

أوريونتال موروكو أوسبيتاليتي

جاسمين موروكو أوسبيتاليتي

شركة املساهلة

استلرار نشاط الشركة

جاسلين موروكو أوسبيتاليتي

9 ، زنقة نورماندي ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب

جاسلين موروكو أوسبيتاليتي 

»شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 ، زنقة 

نورماندي - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

»استلرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1818 7

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2122 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .(

الخسائر املسجلة.

الشركة  رأسلال  تخفيض   .2

بلبلغ يساوي ) درهم

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 842941.

295I

ائتلانية املرجان

TOMR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتلانية املرجان
ف6 ياسليية ) شارع محلد 

 Khouribga ،25111 ، السادس
املغرب

TOMR شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
االر�ضي رقم 12 تجزئة املقاومة - 

25111 جريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 8 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  العكال   (5) السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   511 القادر 
السيد  لفائد5  حصة   (.000 أصل 
دجيبر   15 بتاريخ  ايلان  العكال   (5)

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 1  دجيبر 

2122 تحت رقم 672.
296I

PW Conseil

 REGAL AUTOMOTIVE
MOROCCO

إعالن متعدد القرارات

PW Conseil
)0)،شارع املسير5 الخضراء ، 
21111، الدار البيضاء املغرب
 REGAL AUTOMOTIVE
MOROCCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 
الوحيد«

 Zone :وعيوان مقرها االجتلاعي
 Franche d’exportation de

 Kenitra Atlantic Free Zone Parcs
 fournisseurs Lot I.6 et I.7 14111

القييطر5 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4851 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

يوافق املساهم الوحيد ويصدق على 

شروط دعوته من قبل املدير ويبرئه 

من أي إجراءات رسلية يتم إجراؤها 

لهذا الغرض

على  ييص  الذي   :  2 رقم  قرار 

بعد قراء5   ، املساهم الوحيد  مايلي: 

لللساهم  الجاري  الحساب  بيان 

الدائن الذي وضعه املدير واملصادق 

عليه بشكل صحيح من قبل املدقق 

اإلدار5  تقارير  إلى  االستلاع  وبعد 
الجاري  بالحساب  املتعلقة  واملراجع 

 CHONGQINGREGAL لشركة 

 AUTOMOTIVE PARTS Co.، LTD
، زياد5 رأس املال بلبلغ 90.000.000 

األسهم  قيلة  رفع  طريق  عن  درهم 

طريق  عن  درهم   9.000 بلقدار 

لصالح  املستحقة  املطالبة  تعويض 

 CHONGQING REGAL شركة 

 AUTOMOTIVE PARTS Co،

 REGAL في  الوحيد  املساهم   .Ltd

 AUTOMOTIVE MOROCCO

SARL. ستؤدي هذه العللية إلى زياد5 
رأس مال الشركة من 11،111،111 

 1،111 سهم بسعر   11،111) درهم 

درهم   111،111،111 إلى  درهم) 

 11،111 بسعر  سهم   11،111(

درهم).

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

يقر املساهم   ، نتيجة للقرار السابق 

النهائية  الزياد5  بإتلام  الوحيد 

 111،111،111 إلى  املال  رأس  في 

عن  التعويض  جالل  من  درهم 

لصالح  الدفع  املستحقة  املطالبة 

 CHONGQING REGAL شركة 

 .AUTOMOTIVE PARTS Co، Ltd

من جالل زياد5 قيلة األسهم البالغة 

0.000) درهم.

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

االستلاع  وبعد   ، للقرار    نتيجة 

املتعلقة  واملراجع  اإلدار5  تقارير  إلى 

الستيعاب  املال  رأس  بتخفيض 

الوحيد  املساهم  قرر   ، الخسائر 

تخفيض رأس املال بتخفيض قيلة 

األسهم. من جالل استيعاب الخسائر 

درهم   56.121.111 حتى  املتراكلة 

التراكلية  الخسائر  رصيد  وسيصل 

بعد عللية التخفيض إلى 2.167.61 

درهم.

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

نتيجة للقرار أعاله ، يالحظ املساهم 

لتخفيض  النهائي  التحقيق  الوحيد 

رأس املال إلى 981.111. 4 درهم من 

املتراكلة  الخسائر  استيعاب  جالل 

بلبلغ  األسهم  قيلة  تخفيض  عبر   ،

5.612 درهم.

على  ييص  الذي   :6 رقم  قرار 

الوحيد جليع  املساهم  يليح  مايلي: 

بعللية  للقيام  لللدير  الصالحيات 

القرار  التي يشللها  املال  زياد5 رأس 

الثاني ، ثم عللية تخفيض رأس املال 

وتعديل  الرابع  القرار  يشللها  التي 

من اليظام األسا�ضي بلا في   6 املاد5 

ذلك تعديل رأس املال.

على  ييص  الذي   :7 رقم  قرار 

الوحيد جليع  املساهم  يليح  مايلي: 

أصلية  نسخة  لحامل  الصالحيات 

صحيح  مستخرج  أو  نسخة  أو 

، من أجل  معتلد من هذه املحاضر 

استكلال جليع اإلجراءات القانونية 

أو التيظيلية التي يتطلبها القانون.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

املساهلات ورأس املال

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم  4 5.

297I



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1136

ASB AUDIT

 MERCURE

 INTERNATIONAL OF

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ASB AUDIT

حقول محلد الخامس أ الطابق ب 

الشقة 412 شارع أيت با علران 

- 21111 الدار البيضاء املغرب ، 

21251، الدار البيضاء املغرب

 MERCURE INTERNATIONAL

OF MOROCCO شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 97)شارع 

الزرقطوني - 21151 الدارالبيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19119 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
) زاوية  التسلية - و الكائن بالعيوان 

املحيط  وشارع  الكورنيش  شارع 

 21152  - دياب  عين   ، األطل�ضي 

من  املسير  و  املغرب  الدارالبيضاء 

طرف السيد(5) ابو يوب محلد أمين.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 856780.
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ائتلانية املرجان

TOMR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتلانية املرجان

ف6 ياسليية ) شارع محلد 

 Khouribga ،25111 ، السادس

املغرب

TOMR شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

و عيوان مقرها االجتلاعي الطابق 

االر�ضي رقم 12 تجزئة املقاومة - 

25111 جريبكة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 8 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدود5«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة بتاريخ 1  دجيبر 

2122 تحت رقم 672.
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االعالنات االدارية للشركات املغربية

 SOCIETE GLOBAL
DISTRIBUTION COFFEE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

 SOCIETE GLOBAL

DISTRIBUTION COFFEE شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي توطين : 

A&A جدمات رقم 1525 مكتب 15 

السالم - 80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسلية 

بلختصر  اإلقتضاء  عيد 

 SOCIETE GLOBAL  : تسليتها 

.DISTRIBUTION COFFEE

موزع   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

قهو5.

 : توطين   : عيوان املقر االجتلاعي 

مكتب 15  A&A جدمات رقم 1525 

السالم - 80000 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 عاما سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  حلو  بوكري  السيد 

 1525 رقم  جدمات   A&A  : توطين 

أكادير   80000 السالم   15 مكتب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  حلو  بوكري  السيد 

 1525 رقم  جدمات   A&A  : توطين 

أكادير   80000 السالم   15 مكتب 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   21 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تحت رقم  11974.
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االعالنات االدارية للشركات املغربية

MIRAS FOOD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

MIRAS FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
الخوارزمي   رقم املحل التجاري 

2 شارع األلفة حي تيليال - 80000 

أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MIRAS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FOOD

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
التجاري  املحل  رقم  الخوارزمي   

 80000  - تيليال  األلفة حي  شارع   2

أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 عاما سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد يلوح عيوانه(ا) اقامة 
 2 رقم املحل التجاري  الخوارزمي   

شارع األلفة حي تيليال 80000 أكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد يلوح عيوانه(ا) اقامة 
 2 رقم املحل التجاري  الخوارزمي   

شارع األلفة حي تيليال 80000 أكادير 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  باكادير  التجارية 

 212 تحت رقم 119926.
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FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 SOCIETE ABDELLAH
LIDRASA BEL KHAREJ

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°1 8 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26111، SETTAT MAROC
 SOCIETE ABDELLAH LIDRASA
BEL KHAREJ شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

الرقم 8 2 الشقة رقم 8 زنقة ابن 
سييا درب علر - 26111 املغرب 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5125

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حفيظة   (5) السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من   511 الهاشمي 
 (5) حصة لفائد5 السيد   511 أصل 
نوال الهاشمي بتاريخ 21 نونبر 2122.
الكارح  سعيد   (5) السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
نوال   (5) لفائد5 السيد  حصة   511

الهاشمي بتاريخ 21 نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بسطات بتاريخ 21 دجيبر 

2122 تحت رقم 1415/22.
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FIDUCIAIRE MOGADOR

WILD AND FREE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44111،
Essaouira Maroc

WILD AND FREE شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل في 
دوار العرب كلم 7 طريق مراكش - 

55000 الصوير5 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6217

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 شتيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   WILD AND FREE
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
العرب كلم  في دوار  اإلجتلاعي محل 
الصوير5   55000  - طريق مراكش   7
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

اهداف الشركة.
وحدد مقر التصفية ب محل في 
 - مراكش  طريق   7 كلم  العرب  دوار 

55000 الصوير5 املغرب. 
و عين:

 Philippe Andre Louis (5)السيد
عيوانه(ا)  و   Francois BOULAIRE
الصوير5 املغرب   55000 دوار العرب 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصوير5 بتاريخ 08 دجيبر 

2122 تحت رقم 2122/ 51.
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FIDUCIAIRE MOGADOR

RIMALAK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44111،
Essaouira Maroc

RIMALAK SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : الطابق 
السفلي من املنزل رقم 7 6 تجزئة 

البرج - 55000 الصوير5 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4255

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2121 نونبر   25 املؤرخ في 
ذات  شركة   RIMALAK SERVICES
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
اإلجتلاعي الطابق السفلي من املنزل 
 55000  - البرج  تجزئة   6 7 رقم 
الصوير5 املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

ارباح.
و عين:

السيد(5) مختار ثياني و عيوانه(ا) 
الصوير5   55000  ( البرج   6 7 رقم 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
الطابق  وفي   2122 يونيو   15 بتاريخ 
تجزئة   6 7 رقم  املنزل  من  السفلي 

البرج - 55000 الصوير5 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصوير5 بتاريخ 12 دجيبر 

2122 تحت رقم 495/2122.
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UPSILON CONSULTING

 UPSILON SHARED
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع علر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 21 ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب
 UPSILON SHARED SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 زنقة 
أحلد بركات، الطابق السفلي، رقم 
 ، معاريف - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56598 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.UPSILON SHARED SERVICES
جليع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تقديم  االستشارية،  الخدمات 
لجليع  الخدمات  وتوفير  املشور5 
مجال  عن  اليظر  بغض  الشركات 
أو  عامة  هيئة  وأي  واألفراد  عللها، 
اليظر عن هيكلها  شبه عامة بغض 
لللساعد5  نشاط  أي  القانوني. 
والخدمة  االستراتيجية  في  والدعم 
ونظام  واإلدار5  والتيظيم  واملشور5 
واالتصال،  والتسويق  املعلومات 
لألفراد  التيفيذ،  إلى  التصليم  من 

والشركات..
زنقة   59  : عيوان املقر االجتلاعي 
رقم  الطابق السفلي،  أحلد بركات، 
الدارالبيضاء   21111  - معاريف   ، 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 UPSILON الشركة 
CONSULTING : 111 حصة بقيلة 

00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 UPSILON الشركة 
زاوية  عيوانه(ا)   CONSULTING
شارع علر الخيام و شارع عبد الرحيم 
بوعبيد، الطابق الرابع، شقة رقم 21 

21251 الدارالبيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح الدين يتيم عيوانه(ا) 
 26 شقة   5 زنقة الرأسين طابق   21

الدارالبيضاء   21111 فلوري  فال 

املغرب

السودي  الحكيم  عبد  السيد 

درج  ابريل   9 شارع   0( عيوانه(ا) 

باالص  اليخيل  اقامة   5( طابق   15

21111 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم -.

 15I

UPSILON CONSULTING

BODY ORGANICS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع علر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 21 ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب

BODY ORGANICS شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 زنقة 

أحلد بركات، الطابق السفلي، رقم 

 ، معاريف - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56599 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BODY : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ORGANICS

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجليل  مستحضرات  وبيع  وشراء 

اليظافة  وميتجات  والعطور 

أو  تصنيع  بأي  القيام  الشخصية. 

تسويق أو استيراد أو تصدير أو توزيع 

ملستحضرات التجليل. الشراء والبيع 

أشكالها  بجليع  والتسويق  والتوزيع 

واألشياء  واملواد  امليتجات  لجليع 

وبشكل   ، املتعلقة بالعياية بالجسم 

، جليع امليتجات واملواد واملواد  عام 

والخدمات املتعلقة بالجلال..

زنقة   59  : عيوان املقر االجتلاعي 

رقم  الطابق السفلي،  أحلد بركات، 

الدارالبيضاء   21111  - معاريف   ، 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 BODY ORGANICS الشركة 

 (00 حصة بقيلة   LIMITED : 111

درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 BODY ORGANICS الشركة 

 Mostyn عيوانه(ا)  9   LIMITED

 Street LE  6DU Leicester

.Angleterre

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Viola OGBUNUDE السيد5 

Nigéria ...(ا)عيوانه

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم -.

 16I

DANCOCHAR

DANCOCHAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

DANCOCHAR

 1 زنقة احلد املجاطي اقامة االلب 

طابق ) رقم 8 املعاريف ، 71 21، 

الدار البيضاء املغرب

DANCOCHAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  1 زنقة 

احلد املجاطي اقامة االلب طابق 

) رقم 8 املعاريف - 71 21 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

566425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DANCOCHAR

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالجللة و التقسيط.

زنقة   1  : عيوان املقر االجتلاعي 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احلد 

الدار   21 71  - املعاريف   8 رقم   (

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 751 : السيد عبد املجيد بيعيش 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

حصة   251  : السيد علي بيعيش 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بيعيش  املجيد  عبد  السيد 
زنقة  عبد هللا  موالي  حي  عيوانه(ا) 
الدار البيضاء   21481  55 رقم   291

املغرب.
عيوانه(ا)  بيعيش  علي  السيد 
ادريس  شارع   ( م  رشيد  حي موالي 
الدار   2171  1225 رقم  الحارثي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
بيعيش  املجيد  عبد  السيد 
زنقة  عبد هللا  موالي  حي  عيوانه(ا) 
الدار البيضاء   21481  55 رقم   291

املغرب
عيوانه(ا)  بيعيش  علي  السيد 
ادريس  شارع   ( م  رشيد  حي موالي 
الدار   2171  1225 رقم  الحارثي 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851157.
 17I

expertiz partners

COFFEE READY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expertiz partners
املكتب رقم 2 الكائن بالطابق االول 
للعلار5 الكائية بطريق بيوكرى ايت 
ملول ، 80000، ايت ملول املغرب
COFFEE READY شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة بئر 
انزران رقم 12 مجلوعة الشجيع 
تيكوين أكادير - 80000 أكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 
باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COFFEE READY
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشاي و القهو5.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
بئر انزران رقم 12 مجلوعة الشجيع 
أكادير   80000  - أكادير  تيكوين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 2122 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد علر أوهلو : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  أوهلو  علر  السيد 
مجلوعة   12 انزران رقم  بئر  تجزئة 
 80000 أكادير  تيكوين  الشجيع 

أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  أوهلو  علر  السيد 
مجلوعة   12 انزران رقم  بئر  تجزئة 
 80000 أكادير  تيكوين  الشجيع 

أكادير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   12 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 6 1195.
 18I

KAMAR BENOUNA

 EXCLUSIVE NETWORKS
NORTH WEST AFRICA ش م 

م دات مساهم وحيد
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ،  4

21161، Casablanca MAROC
 EXCLUSIVE NETWORKS

NORTH WEST AFRICA ش م 
م دات مساهم وحيد شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي نير شور 
بارك 00)) شارع القدس سيدي 
معروف - 21521 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56595 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 EXCLUSIVE NETWORKS
م  م  ش   NORTH WEST AFRICA

دات مساهم وحيد.
موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة بشكل مباشر او غير مباشر 
سواء في املغرب او في الخارج بالييابة 
عن نفسها او عن اطراف اجرى اجرى 
االمتثال  االقتضاء  عيد  يخضع  و 
التيضيلية  القانونية  لالحكام 

املعلول بها و العلليات الثالية 
الكلبيوتر  ميتجات  تسويق   -
النشطة  التجارية  التيلية  ودعم 
في عد5 دول  املغرب و  في  املجلوعة 
في القار5 االفريقية جاصة في شلال 

افريقيا و في غرب و وسط افريقيا 
- فواتير الخدمات لصالح كيانات 

املجلوعة..
نير شور   : عيوان املقر االجتلاعي 
سيدي  القدس  شارع   ((00 بارك 
الدارالبيضاء   21521  - معروف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 Exclusive Networks : الشركة 
) بقيلة 000.) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 Exclusive Networks الشركة 
دييوا  كي   21 عيوانه(ا)  ش  م  ش 

ديجور 92111 بيلونكور بولونيا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لورن ماري ميشال دودي 
فيني عيوانه(ا) مدريد 28111 مدريد 

اسبانيا
السيد5 سلوى لرزا عيوانه(ا) رقم 
شارع ابراهيم الروداني درج ي   (79
الدارالبيضاء   21  1  (9 ش   2 ط 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851895.
 19I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BOLLYWOOD CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM  8  EME

 ETAGE APPT 1  MARRAKECH
 MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH maroc
BOLLYWOOD CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املتجر 

5.  الطابق الثالث ميار5 مول شارع 
محلد السادس مراكش - 50000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 1757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOLLYWOOD CAFE
وجبات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جفيفة
مقهى 

املتجر   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الطابق الثالث ميار5 مول شارع    .5
 50000  - مراكش  السادس  محلد 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   511  : ازاب  االن  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة.
سيفاباالن  طانابالسانكم  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   511  :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد االن ازاب عيوانه(ا) اقامة 
حيان بلوك د شقة   شارع املقاومة 
مراكش   50000 يوسف بن تاشفين 

املغرب.
سيفاباالن  طانابالسانكم  السيد 
تجزئة  بارك  ادن  اقامة  عيوانه(ا) 
 50000  58 كدال طريق اريكة شقة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد االن ازاب عيوانه(ا) اقامة 
حيان بلوك د شقة   شارع املقاومة 
مراكش   50000 يوسف بن تاشفين 

املغرب
سيفاباالن  طانابالسانكم  السيد 
تجزئة  بارك  ادن  اقامة  عيوانه(ا) 
 50000  58 كدال طريق اريكة شقة 

مراكش املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (9 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142697.

 11I

LATRACH ABDELAZIZ

شركة ا م فوراج
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LATRACH ABDELAZIZ
 N° 42 EL MERS AV EL

 MOUKAOUAMA MARRAKECH
 ، 41111، MARRAKECH

MAROC
شركة ا م فوراج شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
السراغية تسلطانت - 50000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

ا م فوراج.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 SONDEUR OU FOREUR
 DE PUITS AVEC MOTEUR

.MECANIQUE
دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 50000  - تسلطانت  السراغية 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد معياوي عبد االاله : 000.) 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

االاله  عبد  معياوي  السيد 
تسلطانت  بوهلوش  داور  عيوانه(ا) 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
االاله  عبد  معياوي  السيد 
تسلطانت  بوهلوش  داور  عيوانه(ا) 

50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   25 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 8115 1.

 11I

PALERMO CHICO SARL

MARACUJA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

MARACUJA SARL
265، شارغ الزرقطوني الطابق 9 
الرقم 92 الدار البيضاء ، 21161، 

الدار البيضاء املغرب
MARACUJA شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 265، 

شارغ الزرقطوني الطابق 9 الرقم 
92 الدار البيضاء 265، شارغ 
الزرقطوني الطابق 9 الرقم 92 

الدار البيضاء 21161 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54112 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 شتيبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
هشام معيييو   (5) تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   51
 JIM  (5) السيد  لفائد5  حصة   51

CAPITAL بتاريخ 15 شتيبر 2122.

 ANFA INVEST (5) تفويت السيد
اجتلاعية  حصة   GESTION 451
حصة لفائد5 السيد   900 من أصل 
شتيبر   15 بتاريخ   JIM CAPITAL  (5)

.2122
ياسين الجلالي   (5) تفويت السيد 
 51 أصل  من  اجتلاعية  حصة   51
 MHM  (5) السيد  لفائد5  حصة 

CAPITAL بتاريخ 15 شتيبر 2122.
 ANFA INVEST (5) تفويت السيد
GESTION 451 حصة اجتلاعية من 
 (5) حصة لفائد5 السيد   900 أصل 
شتيبر   15 بتاريخ   MHM CAPITAL

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 9)8588.
 12I

ONTEX HYGIENE

ONTEX HYGIENE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

ONTEX HYGIENE
0),زنقة واشيطن الطابق السفلي 
رقم 5 ، 21161، الدار البيضاء 

MAROC
ONTEX HYGIENE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : كازا 

توين تاور املركز 2 شارع الزرقطوني 
املسير5 الطابق الخامس املكتب رقم 
518 - 21111 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.241719
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
)0 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  شركة   ONTEX HYGIENE
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   45.741.911
 2 املركز  تاور  توين  كازا  اإلجتلاعي 
الطابق  املسير5  الزرقطوني  شارع 
 21111  -  518 الخامس املكتب رقم 
لعدم  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

تحقيق الهدف اإلجتلاعي.

و عين:
و  الحياني  هشام  السيد(5) 
 2 املركز  تاور  توين  كازا  عيوانه(ا) 
الطابق  املسير5  الزرقطوني  شارع 
 21111  518 رقم  املكتب  الخامس 
 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
كازا  وفي   2122 دجيبر   (9 بتاريخ 
توين تاور املركز 2 شارع الزرقطوني 
املسير5 الطابق الخامس املكتب رقم 
518 - 21111 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851557.
 1 I

RIM FINANCIAL

DAR RABIA
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

DAR RABIA »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق 
الجديد5 كلم )) - 21971 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.412471

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
85 حصة اجتلاعية لفائد5  رحيم ل 

السيد5 كوثر الطاهري
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية



1141 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
الرأسلال االجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 6 8499.
 14I

fiduciaire rageca فيديسيير راجيكا

 CINQUANTE CINQUANTE
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire rageca فيديسيير راجيكا
26 اقامة املحلدي زنقة رابعة 
العدوية الطابق الرابع رقم 4  

الجيروند ، 21511، الدار البيضاء 
املغرب

 CINQUANTE CINQUANTE
MOROCCO شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مجلوعة 
التقدم ج ش2-7) الطابق 2 سيدي 
البرنو�ضي - 21611 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 CINQUANTE CINQUANTE

.MOROCCO
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
-التسويق  -التجار5  والتصدير 
عام-السلسر5-  بشكل  والتوزيع 
تلثيل  - طة لوسا ا - ت را الستشا ا
الشركات داجل وجارج املغرب-شراء 

وبيع وتصدير كل ما يتعلق بالصياعة 
األحداث  تيظيم  املغربية-  التقليدية 

واملعارض-التصليم والطباعة.
عيوان املقر االجتلاعي : مجلوعة 
الطابق 2 سيدي  التقدم ج ش2-17 
البيضاء  الدار   21611  - البرنو�ضي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
بن  ابراهيم  بن  صالح  السيد 
صالح الدجيل : 000.) حصة بقيلة 

00) درهم للحصة.
السيد صالح بن ابراهيم بن صالح 

الدجيل : 000) بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح بن ابراهيم بن صالح 
 222 1 جده  عيوانه(ا)  الدجيل 

السعودية جده.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح بن ابراهيم بن صالح 
 222 1 جده  عيوانه(ا)  الدجيل 

السعودية جده
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

 15I

RIM FINANCIAL

TAMARIS GREEN
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

TAMARIS GREEN »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 
سلية اقامة شهرزادIII الطابق 

5 رقم 22 اليخيل - 21777 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 16 49

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
رحيم ل 66) حصة اجتلاعية لفائد5 

السيد5 كوثر الطاهري
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 8 8499.
 16I

RIM FINANCIAL

TAHIRI SANITARY
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

TAHIRI SANITARY »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: محل ) 
تجزئة ماجوريل رقم 4  و 5  الحي 
الحسني - 21444 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.496241

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
85 حصة اجتلاعية لفائد5  رحيم ل 

السيد5 كوثر الطاهري

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تحيين القانون األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
الحصص االجتلاعية

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
الرأسلال االجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 9 8499.

 17I

مونليد العقارية

الشركة العقارية نيسلة
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE IMMOBILIERE NISLA
 AV. YOUSSEF IBN TACHFINE

 RUE RACHID REDA RESIDENCE
 CHAOUIA 4éme Etage n° 21

TANGER ، 91111، tanger maroc
الشركة العقارية نيسلة شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق الرابع 
رقم 21 مبنى الشاوية - 90000 

طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  2 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : الشركة 

العقارية نيسلة.
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شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقارية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الرابع  الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 
 90000  - الشاوية  مبنى   21 رقم 

طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد تواركت موالي امين : 00) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امين  موالي  تواركت  السيد 
مركب  البالية  طيجة  عيوانه(ا) 
 90000  09 فيال  لوليدي  الطيفي 

طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
امين  موالي  تواركت  السيد 
مركب  البالية  طيجة  عيوانه(ا) 
 90000  09 فيال  لوليدي  الطيفي 

طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (6 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم -.

 18I

RIM FINANCIAL

CHAOUIA BEACH
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

CHAOUIA BEACH »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 57 
زنقة مصطفى ميفلوطي - 21764 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.18587 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
85 حصة اجتلاعية لفائد5  رحيم ل 

السيد5 كوثر الطاهري 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 7 8499.

 19I

RIM FINANCIAL

THA PROMOTION
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

THA PROMOTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 7 .5  
و 9  زنقة سيدي بليوط - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 84965

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
رحيم ل 6)) حصة اجتلاعية لفائد5 

السيد5 كوثر الطاهري
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
الحصص االجتلاعية

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
الرأسلال االجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851669.
 21I

RIM FINANCIAL

CATA IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

CATA IMMOBILIER »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق 
الجديد5 كلم )) - 21471 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 87625

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
رحيم ل 151 حصة اجتلاعية لفائد5 

السيد5 كوثر الطاهري
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851667.
 21I

RIM FINANCIAL

ALJAOUDA MARBRE
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

ALJAOUDA MARBRE »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق 
الجديد5 كلم )) الحي الحسني - 

21471 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16226 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
رحيم ل 66) حصة اجتلاعية لفائد5 

السيد5 كوثر الطاهري
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851665.
 22I

RIM FINANCIAL

BER PROMO
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

BER PROMO »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«
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وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق 
الجديد5 كلم )) - 21471 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 9687 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
رحيم ل 0)) حصة اجتلاعية لفائد5 

السيد5 كوثر الطاهري
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851662.

 2 I

RIM FINANCIAL

TAHIRI MARBRE
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

TAHIRI MARBRE »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق 
الجديد5 كلم )) - 21471 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.118129

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
رحيم ل 66) حصة اجتلاعية لفائد5 

السيد5 كوثر الطاهري

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851666.

 24I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

PHARMACIE IMILCHIL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

شارع محلد الخامس رقم 5) 

الطابق االول الشقة 2 قصبة تادلة 

، 54  2، قصبة تادلة املغرب

PHARMACIE IMILCHIL شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي أجيون 

ايت أعلية - 711 2 زاوية الشيخ 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 11

 12 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE IMILCHIL
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
زاوية   2 711  - أعلية  ايت  أجيون 

الشيخ املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : رجاء  حلاني  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  رجاء  حلاني  السيد5 
حي التقدم تجزئة املهيرزات بلوك س 
رقم 4  51  2 قصبة تادلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  رجاء  حلاني  السيد5 
حي التقدم تجزئة املهيرزات بلوك س 
رقم 4  51  2 قصبة تادلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  تادلة  بقصبة  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 98).

 25I

AC CONSEIL

الحر�ضي
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بيجلون مكاتب 

اشرف الطابق الخامس مكتب رقم 
)5 املديية الجديد5 فاس ، 1111 ، 

فاس املغرب
الحر�ضي شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم   
الطابق االر�ضي تجزئة رقم 679 

تجزئة البركة جوهر5 طريق سيدي 
احرازم - 1111  فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.48685

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  الحر�ضي  حل 
محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
الطابق  رقم    اإلجتلاعي  مقرها 
تجزئة   679 رقم  تجزئة  االر�ضي 
البركة جوهر5 طريق سيدي احرازم 
- 1111  فاس املغرب نتيجة الغالق.

و عين:
و  الحر�ضي  احلد  السيد(5) 
عيوانه(ا) 2 تجزئة املنزه سايس طريق 
فاس املغرب    1111 سيدي احرازم 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
رقم  وفي   2122 دجيبر   12 بتاريخ 
 679 رقم  تجزئة  االر�ضي  الطابق    
سيدي  طريق  جوهر5  البركة  تجزئة 

احرازم - 1111  فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5414/122.

 26I

FICOSAGE

L.M.ENERGY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D’or  1111 Fes
Agdal ،  1111، fes maroc

L.M.ENERGY SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
 P  وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة
قيدول اوالد علي CR اغبالو اقورار 

صفرو - 1  صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 9  



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1144

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.L.M.ENERGY SARL AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية  املعدات  وتركيب 

بالتقسيط االستيراد والتصدير.

 P  عيوان املقر االجتلاعي : تجزئة

اغبالو اقورار   CR قيدول اوالد علي 

صفرو - 1  صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 600.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

6.000 حصة   : السيد لبحر معاد 

بقيلة 00) درهم للحصة.

بقيلة   6000  : السيد لبحر معاد 

00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لبحر معاد عيوانه(ا) شارع 

صفرو  مكرر  رقم    جلدون  ابن 

1111  صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لبحر معاد عيوانه(ا) شارع 

صفرو  مكرر  رقم    جلدون  ابن 

1111  صفرو املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (9 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

2122 تحت رقم 417/2122.

 27I

Cabinet LAMRINI HADI

SABLE D›ARGENT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

8),شارع إبن سييا الياضور ، 

62111، الياضور املغرب

SABLE D’ARGENT شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي أوالد 
لحسن رقم 22 - 62111 الياظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2511 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SABLE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.D’ARGENT

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

االنعاش   ; املحاجر  أنواع  جليع 

العقاري ; بيع العقارات.

: حي أوالد  عيوان املقر االجتلاعي 
الياظور   62111  -  22 رقم  لحسن 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : عثلان  العواري  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

: 511 حصة  السيد العواري علي 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العواري عثلان عيوانه(ا) 

حي أوالد ميلون شارع اليعلة رقم 87 

62111 الياظور املغرب.

السيد العواري علي عيوانه(ا) حي 

 87 رقم  اليعلة  شارع  ميلون  أوالد 

62111 الياظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العواري عثلان عيوانه(ا) 

حي أوالد ميلون شارع اليعلة رقم 87 

62111 الياظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 09 دجيبر 

2122 تحت رقم 5975.

 28I

segex

 FRERES DAKDAKI DE

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

segex

 N°28 avenue saint louis rte ain

 chkef 1er etage -fes ،  1111،

fes MAROC

 FRERES DAKDAKI DE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 0) 

شارع أكينسوس رقم 5) سعاد5 2 

فاس - 1111  فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5762 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 21 فبراير 2122 تقرر حل 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

 FRERES DAKDAKI DE TRAVAUX

 (00.000 رأسلالها  مبلغ   DIVERS

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

5) سعاد5  0) شارع أكينسوس رقم 

2 فاس - 1111  فاس املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق األرباح.

 (0 التصفية ب رقم  وحدد مقر 

 2 سعاد5   (5 أكينسوس رقم  شارع 

فاس - 1111  فاس املغرب. 

و عين:
و  الدقداقي  فؤاد  السيد(5) 
 (5 زنقة   2 السعاد5  حي  عيوانه(ا) 
فاس املغرب    1111 فاس   (0 رقم 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 1214/2122.

 29I

RIM FINANCIAL

TAHIRI DESIGN
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

TAHIRI DESIGN »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 
ماجوريل رقم 4  و 5  االلفة - 
21441 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.499625
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
85 حصة اجتلاعية لفائد5  رحيم ل 

السيد5 كوثر الطاهري
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851671.

  1I

RIM FINANCIAL

TO 15
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 248 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 

البيضاء املغرب

TO 15 »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: اقامة 

القصر علار5 د الطابق 5 زاوية شارع 

غاندي وشارع يعقوب امليصور - 

21541 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.271979

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 

86 حصة اجتلاعية لفائد5  رحيم ل 

السيد5 كوثر الطاهري

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  85166.

  1I

RIM FINANCIAL

YARA LOGISTIC
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

YARA LOGISTIC »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: طريق 
الجديد5 كلم )) الحي الحسني - 

21471 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 94 87

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
الزهر5  السيد5  بهبة  الشركاء  اجبار 
85 حصة اجتلاعية لفائد5  رحيم ل 

السيد5 كوثر الطاهري
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص االجتلاعية
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال االجتلاعي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851668.
  2I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

DRAFEL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
 1 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro

1، 92151، Ksar el kebir maroc
DRAFEL شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 2 محج بني 
مالل الطابق 2 - 92111 العرائش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.957

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  1 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 (50.000 رأسلالها  مبلغ   DRAFEL
 2 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
 92111  -  2 محج بني مالل الطابق 
لعدم   : ل  نتيجة  املغرب  العرائش 

تحقيق الهدف اإلجتلاعي.
محج   2 التصفية ب  مقر  وحدد 
بني مالل الطابق 2 - 92111 العرائش 

املغرب. 
و عين:

و  األكحل  الزباير  السيد(5) 
عيوانه(ا) دوار الداللحة اللة ميلونة 
املغرب  الغرب  اربعاء  سوق   14152

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
2 محج   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

بني مالل الطابق 2 العرائش
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر  االبتدائية بالعرائش بتاريخ 1  

2122 تحت رقم 1245.

   I

مكتب الحسابات العباد

SEFROUSAFIR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

مكتب الحسابات العباد
 2 بلوك   بئرانزران بيصفار، 

1111 ، صفرو املغرب
SEFROUSAFIR شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
)/06) رميلة مساي صفرو - 1111  

صفرو املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(997

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   12 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   SEFROUSAFIR
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
رميلة مساي   1/116 اإلجتلاعي رقم 
صفرو - 1111  صفرو املغرب نتيجة 

ل : امليافسة.
رقم  ب  التصفية  مقر  وحدد 
1/116 رميلة مساي صفرو - 1111  

صفرو املغرب. 
و عين:

السيد(5) محلد كراكي و عيوانه(ا) 
رقم 8  شارع محلد الخامس صفرو 
 (5) صفرو املغرب كلصفي    1111

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

1/116 رميلة مساي صفرو 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   09 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

2122 تحت رقم 92/22 .

  4I

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE SERVICE ATLAS DE
TRAVAUX DIVERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA SEFROU ،  1111،

SEFROU Maroc
 STE SERVICE ATLAS DE

TRAVAUX DIVERS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدود5
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم  47 

تجزئة موالي اسلاعيل صفرو - 

1111  صفرو املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2265

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2122 نونبر   22 في  املؤرخ 

 STE SERVICE ATLAS DE حل 

شركة   TRAVAUX DIVERS SARL

مبلغ  املحدود5  املسؤولية  ذات 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

تجزئة  رقم  47  اإلجتلاعي  مقرها 

  1111  - صفرو  اسلاعيل  موالي 

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  صفرو 

الهدف االجتلاعي.

و عين:

و عيوانه(ا)  امال قرى  السيد(5) 

اسلاعيل طريق  موالي  تجزئة   529

1111  صفرو املغرب  بوملان صفرو 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

نونبر 2122 وفي رقم  47  بتاريخ 22 

 - صفرو  اسلاعيل  موالي  تجزئة 

1111  صفرو املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   15 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

2122 تحت رقم 89/2122 .

  5I

FISCALEX MAROC

SAYAJUL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC

SAYAJUL شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنيت 

بيزنيس سانتر حي مسلم تجزئة بوكار 

الطابق   شقة رقم 5) باب دكالة 

مراكش - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 176 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAYAJUL

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للضيافة.
زنيت   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

بيزنيس سانتر حي مسلم تجزئة بوكار 

دكالة  باب   (5 شقة رقم  الطابق   

مراكش - 50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

00) حصة   : السيد جوليان كارو 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  كارو  جوليان  السيد 

مراكش 50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  كارو  جوليان  السيد 

مراكش 50000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (9 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142711.

  6I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 STE IMMOBILIERE
TARDANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 1  TANGER،

91111، TANGER MAROC
 STE IMMOBILIERE TARDANE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 57 زنقة 
مكسيك قيسرية بيدمران الطابق ما 
بين االر�ضي مكتب رقم ) - 90000 

طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9769

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   (0 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 STE IMMOBILIERE TARDANE
SARL مبلغ رأسلالها 211.111 درهم 
زنقة   57 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
مكسيك قيسرية بيدمران الطابق ما 
 90000  -  ( بين االر�ضي مكتب رقم 
طيجة املغرب نتيجة ل : قرار الشركاء.
زنقة   57 وحدد مقر التصفية ب 
مكسيك قيسرية بيدمران الطابق ما 
 90000  -  ( بين االر�ضي مكتب رقم 

طيجة املغرب. 
و عين:

البكاري  محلد  السيد  السيد(5) 
و عيوانه(ا) حي قصايبي زنقة ب رقم 
املغرب كلصفي  طيجة   90000  (6

(5) للشركة.
بيجييد  محلد  السيد  السيد(5) 
و عيوانه(ا) حي قصايبي زنقة ب رقم 
املغرب كلصفي  طيجة   90000  (6

(5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

على  املفروضة  الحدود  ال 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261149.

  7I

FIDUHOUSE

TRANSALAM
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FIDUHOUSE

رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 

كيفاني ، 1111 ، فاس املغرب

TRANSALAM شركة ذات 

املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

صفرو حي األمل تجزئة رقم 424 

شارع مديية ميور5 شارع سيدي 

سليلان رقم 96 - 1111  فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.415 1

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

6) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ   TRANSALAM

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

األمل  حي  صفرو  طريق  اإلجتلاعي 

شارع مديية ميور5   424 تجزئة رقم 

 -  96 رقم  سليلان  سيدي  شارع 

1111  فاس املغرب نتيجة ل : غالء 

املحروقات.

طريق  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 424 رقم  تجزئة  األمل  حي  صفرو 

سيدي  شارع  ميور5  مديية  شارع 

فاس    1111  -  96 رقم  سليلان 

املغرب. 
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و عين:

و  املشيخ  السالم  عبد  السيد(5) 
سليلان  سيدي  زنقة   92 عيوانه(ا) 

حي األمل طريق صفرو 1111  فاس 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5448.

  8I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE AUTO ECOLE
CHAHRAZAD

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

99  الطابق 2 مكتب 5 تجزئة جية 

الزيتون ) بنسود5 فاس ، 1111 ، 

فاس املغرب

 STE AUTO ECOLE

CHAHRAZAD شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

5) شارع التضحية النرجس س 

طريق صفرو فاس - 1111  فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AUTO ECOLE CHAHRAZAD

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لتعليم السياقة.

محل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
5) شارع التضحية النرجس س  رقم 
فاس    1111  - فاس  طريق صفرو 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حلز5 الشبهي : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد ادريس الشبهي : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  الشبهي  حلز5  السيد 

فاس 1111  فاس املغرب.
عيوانه(ا)  الشبهي  ادريس  السيد 

فاس 1111  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الشبهي  حلز5  السيد 

فاس 1111  فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم  712.

  9I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 LABDAR BUILDING
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44111،
Essaouira Maroc

 LABDAR BUILDING TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار زاوية 
بير كوات جلاعة زاوية بن حليد5 - 

55000 اقليم الصوير5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LABDAR BUILDING TRAVAUX

تجار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكبير5  لالشغال  تجهيزات  وتأجير 

والصغير5.

عيوان املقر االجتلاعي : دوار زاوية 

 - بير كوات جلاعة زاوية بن حليد5 

55000 اقليم الصوير5 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : بيخي  الرحيم  السيد عبد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : لبضر  جديجة  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بيخي  الرحيم  عبد  السيد 

البرج  دائر5 امللكية تجزئة  عيوانه(ا) 

55000 الصوير5 املغرب.

السيد5 جديجة لبضر عيوانه(ا) 

 55000 البرج  تجزئة  امللكية  دائر5 

الصوير5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 جديجة لبضر عيوانه(ا) 

 55000 البرج  تجزئة  امللكية  دائر5 

الصوير5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير5 بتاريخ )0 دجيبر 

2122 تحت رقم 484/2122.

 41I

RIM FINANCIAL

YADEF FASHION
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 21 11، الدار 
البيضاء املغرب

YADEF FASHION »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 
مسير5 حسنية زنقة 6 رقم 9  االلفة 

- 21444 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.95757

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 1  نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

الحل املسبق للشركة 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تعيين السيد الجياللي الدفالي مصفيا 

للشركة 
على  ييص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: تحديد مقر التصفية في تجزئة 
مسير5 حسنية زنقة 6 رقم 9  االلفة 

الدارالبيضاء 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي   :26 رقم  بيد 

مايلي: حل الشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851811.

 41I

FIDUCIAIRE BILAL

DROGUERIE AL BADRA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 51111، MEKNES

maroc
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DROGUERIE AL BADRA شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 7  
تجزئة اليعيم 2 - 51111 مكياس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49159

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   DROGUERIE AL BADRA
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
تجزئة    7 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 
املغرب  مكياس   51111  -  2 اليعيم 

نتيجة ل : مشاكل مالية.
  7 التصفية ب رقم  وحدد مقر 
مكياس   51111  -  2 اليعيم  تجزئة 

املغرب. 
و عين:

عبد الحكيم الحف�ضي  السيد(5) 
الزيتون  رياض   62 رقم  عيوانه(ا)  و 
املغرب  مكياس   51111  ( الشطر 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
: رقم 7   الوثائق املتعلقة بالتصفية 

تجزئة اليعيم 2 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (6 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 17 1.
 42I

CABINET OUASSI

JANAT JAWHARA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
علار5 كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكتب رقم   املديية الجديد5 

، 56000، اسفي املغرب
JANAT JAWHARA شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 12 شارع 
أبو فيداء اقامة زهر5 ) حي سيدي 

عبد الكريم - أسفي. - 56000 أسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 519

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 JANAT : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.JAWHARA
جياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس العصرية و التقليدية.
عيوان املقر االجتلاعي : 12 شارع 
حي سيدي   ( اقامة زهر5  أبو فيداء 
عبد الكريم - أسفي. - 56000 أسفي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
العلوي  الزهراء  فاطلة  السيد5 
 (00 بقيلة  حصة   (.000  : املرتجي 

درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي  الزهراء  فاطلة  السيد5 
الحجر5  دوار  عيوانه(ا)  املرتجي 
 46 11 جلاعة الخوالفة اليوسفية 

اليوسفية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي  الزهراء  فاطلة  السيد5 
الحجر5  دوار  عيوانه(ا)  املرتجي 
 46 11 جلاعة الخوالفة اليوسفية 

اليوسفية املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2 11.
 4 I

FIDUCIAIREJAD

 MOROCCAN PERFECT
TRADING sarl au

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 50000، مراكش
 MOROCCAN PERFECT

TRADING sarl au شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حركات 

رقم 57))/2 طريق اوريكة 
تسلطانت - 50000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56471
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 MOROCCAN الوحيد  الشريك 
مبلغ   PERFECT TRADING sarl au
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
رقم  حركات  اإلجتلاعي  مقرها 
تسلطانت  اوريكة  طريق   1147/2
 : مراكش املغرب نتيجة ل   50000  -

غياب النشاط.
حركات  ب  التصفية  مقر  وحدد 
رقم 1147/2 طريق اوريكة تسلطانت 

- 50000 مراكش املغرب. 
و عين:

و  ثابت  امين  محلد  السيد(5) 
  92 رقم  -ب-  املسير5    عيوانه(ا) 
 (5) 50000 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142952.

 44I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

كولي مود
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 91111،
TANGER MAROC

كولي مود شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 
الصياعية طريق تطوان امللر رقم 
  القطعة رقم 9 - 90000 طيجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 2527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
كولي   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

مود.
الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة لللالبس.
امليطقة   : عيوان املقر االجتلاعي 
رقم  امللر  تطوان  طريق  الصياعية 
طيجة   90000  -  9 رقم  القطعة    

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 مبلغ رأسلال الشركة: 111.111,11

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد الصفصافي ادريس : 000.) 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ادريس  الصفصافي  السيد 
عيوانه(ا) حي مسيانة 90000 طيجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
ادريس  الصفصافي  السيد 
عيوانه(ا) حي مسيانة 90000 طيجة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   25 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 259917.
 45I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ISSHAMARABIENTERNATI
ONALCOMAROC

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ،  1111، fès

Maroc
  ISSHAMAR

 ABIENTERNATIONAL
COMAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: الشقة 
رقم 7 الطابق الثاني إقامة أجياد 

حي أجطال شارع عالل بن عبد هللا - 
1111  فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 8497
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2121
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ييص على  قرار رقم األول: 
مايلي: إغالق و الشطيب النهائي للفرع 
 2 الطابق   7 الشقة  بفاس  الكائن 
إغالق أجديد أجطال عالل بن عبد 

هللا 

الذي ييص على  قرار رقم الثاني: 
بن  محلد  السيد  أستقالة  مايلي: 
جلعان محلد الشلراني من ميصبه 

كلسير للفرع
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي  األول:  رقم  بيد 
مايلي: إغالق و الشطيب النهائي للفرع 
 2 الطابق   7 الشقة  بفاس  الكائن 
إغالق أجديد أجطال عالل بن عبد 

هللا 
الذي ييص على  الثاني:  بيد رقم 
بن  محلد  السيد  أستقالة  مايلي: 
جلعان محلد الشلراني من ميصبه 

كلسير للفرع
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5468.
 46I

إئتلانيات الدريوش

Société MIRAR OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتلانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 58 ص 
ب 682، 92111، العرائش املغرب

 Société MIRAR OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم551 إقامة إيالف 
رقم 5 - 92111 العرائش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
729 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Société MIRAR OPTIQUE
أجصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

البصريات وصانع اليظارات
امليتجات  جليع  وبيع  شراء 

البصرية
استيراد جليع امليتجات البصرية.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
املغرب الجديد رقم551 إقامة إيالف 

رقم 5 - 92111 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 -

 (000.00  : السيد نوفل زريويل 
بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  زريويل  نوفل  السيد 
رقم226  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  زريويل  نوفل  السيد 
رقم226  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 27 دجيبر 

2122 تحت رقم 69 1.

 47I

CABINET DE CONSEIL

STE SOUMA PUB
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET DE CONSEIL
 IMM.11 RUE DE TUNIS APPT16
 VN MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC
STE SOUMA PUB شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 5 

درب جيان الزرقاء مكياس - 51111 

مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOUMA PUB

آلطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 

النشر واإل شهار إستراد و اآتصدير.
 5 رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

درب جيان الزرقاء مكياس - 51111 

مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد5 سلية الصيابري : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصيابري  سلية  السيد5 
درب جيان الزرقاء   5 رقم  عيوانه(ا) 

مكياس 51111 مكياس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصيابري  سلية  السيد5 
درب جيان الزرقاء   5 رقم  عيوانه(ا) 

مكياس 51111 مكياس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   07 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 1 46.

 48I
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D & D FERME

مزرعة د و د
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مزرعة د و د

7  شارع البطولة الطابق  1 الشقة 

 TETOUAN ،9 11 ، 06 بوجراح

MAROC

مزرعة د و د شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7  شارع 

البطولة الطابق  1 الشقة 06 

بوجراح - 111 9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : مزرعة 

د و د.

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الزراعي.

عيوان املقر االجتلاعي : 7  شارع 

 06 الشقة  الطابق  1  البطولة 

بوجراح - 111 9 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اجعدور  العزيز  عبد  السيد 

عيوانه(ا) شارع البحتري زنقة املعراج 

رقم 08 111 9 تطوان املغرب

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
اجعدور  العزيز  عبد  السيد 

عيوانه(ا) شارع البحتري زنقة املعراج 
رقم 08 111 9 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2547.
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FIDINO CONSEIL

HASNAIN
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDINO CONSEIL

 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،

21111، CASABLANCA MAROC

HASNAIN شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : الشارع 

بوركون و زنقة جعفر ابن حبيب 

إقامة املشرك2 الطابق)0 رقم 

 1 - 21111 الدار البيضاء املللكة 

املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26615 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   21 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   HASNAIN

محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
بوركون  الشارع  اإلجتلاعي  مقرها 

إقامة  حبيب  ابن  جعفر  زنقة  و 
املشرك2 الطابق)0 رقم  1 - 21111 

الدار البيضاء املللكة املغربية نتيجة 

لتصفية ودية.

و عين:

السيد(5) اقبال جان غالم قادر و 
 12 زنقة نرجس طابق    1 عيوانه(ا) 

شقة 5 21111 الدار البيضاء املللكة 

املغربية كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي الشارع   2122 دجيبر   15 بتاريخ 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  و  بوركون 
رقم  الطابق)0  املشرك2  إقامة 

املللكة  الدار البيضاء    1111  -  1 

املغربية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852112.

 51I

FIDINO CONSEIL

 GREENSAC SOLUTIONS

 D›EMBALLAGE ET

D›IMPRESSION
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

FIDINO CONSEIL

 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،

21111، CASABLANCA MAROC

 GREENSAC SOLUTIONS

 D’EMBALLAGE ET

D’IMPRESSION شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم )) 

شارع عزيز بالل الدور 5 املعاريف 

- 21111 الدار البيضاء املللكة 

املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 71191

 بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي

 2122 غشت   25 في  املؤرخ 

 GREENSAC حل  تقرر 

 SOLUTIONS D’EMBALLAGE

ذات  شركة   ET D’IMPRESSION

رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

شارع عزيز بالل   (( اإلجتلاعي رقم 

الدار   21111  - املعاريف   5 الدور 

ل  نتيجة  املغربية  املللكة  البيضاء 

تصفية ودية.

و عين:
حسيني  صقلي  حلز5  السيد(5) 
وعيوانه(ا) تجزئة رياض اوالد امطاع 
شقة  علار5  1  العلران  اقامة 
املغربية  املللكة  تلار5   12111  07

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
 (( وفي رقم   2122 نونبر   (5 بتاريخ 
املعاريف   5 الدور  بالل  عزيز  شارع 
املللكة  البيضاء  الدار   21111  -

املغربية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852111.
 51I

PROGRESS.NR

PROGRESS.NR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

PROGRESS.NR
 N 14 RUE VILNA RDC

 MERS SULTAN ، 21116،
CASABLANCA MAROC

PROGRESS.NR شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة فيليا 
الطابق السفلي مرس السلطان رقم 
5) - 21116 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 1841
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
مرس  السفلي  الطابق  فيليا  زنقة   «
الدار   21116  -  (5 رقم  السلطان 
إقامة   5« إلى  املغرب«  البيضاء 
 -  66 رقم  مومن  سيدي  العطور 

21412 الدار البيضاء املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 7  851.
 52I
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CONSEILS EVERNAGE

ALUMIMZILEN
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 41111،

MARRAKECH maroc

ALUMIMZILEN شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الرحلة 
رقم 5  حي تحياوت مراكش - 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 171 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALUMIMZILEN

نجار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملييوم

اشعال مختلفة.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الرحلة رقم 5  حي تحياوت مراكش 

- 50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : امزيلن  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  امزيلن  رشيد  السيد 

حي تحياوت جلاعة تحياوت مراكش 

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  امزيلن  رشيد  السيد 

حي تحياوت جلاعة تحياوت مراكش 

50000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (6 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142646.

 5 I

CABINET OUASSI

BANABUS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET OUASSI

علار5 كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم   املديية الجديد5 

، 56000، اسفي املغرب

BANABUS شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 

)5 إقامة االجالص سبت اكزولة - 

56000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1259 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

5) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

مبلغ   BANABUS الوحيد  الشريك 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

إقامة   5( الرقم  اإلجتلاعي  مقرها 

 56000  - اكزولة  سبت  االجالص 

اسفي املغرب نتيجة ل : عجز مادي.

رقم  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 - اكزولة  اقامة االجالص سبت   5(

56000 اسفي املغرب. 

و عين:
محلد بانا و عيوانه(ا)  السيد(5) 
رقم   ( س  م  ماجويل  اقامة  االزهر 
البيضاء  الدار   21611 البرنو�ضي   8

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   22 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1195.

 54I

COFISAM

HYLUXE D›OOR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISAM
علار5 65, الطابق االول تجزئة 
مسرور ) شارع الحسن الثاني ، 

12111، تلار5 املغرب
HYLUXE D’OOR شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة رقم 
56، شارع ابراهيم الروداني، شقة 
رقم 2 ،لوسيو - 11124 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
159179

 (0 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HYLUXE D’OOR

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املفروشات.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الروداني،  ابراهيم  شارع   ،56 رقم 
شقة رقم 2 ،لوسيو - 11124 الرباط 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : التقي  يوسف  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  التقي  يوسف  السيد 
  6 رقم  مدجل    الف   5 انا�ضي 
الدار   21671 البيضاء  البرنو�ضي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  التقي  يوسف  السيد 
  6 رقم  مدجل    الف   5 انا�ضي 
الدار   21671 البيضاء  البرنو�ضي 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم -.
 55I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 AMERICAN
 INTERNATIONAL MEDICAL

TRAINING ACADEMY
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شارع سيدي عبد الرحلان 
الشقة ) ، 21211، الدار البيضاء 

املغرب
 AMERICAN INTERNATIONAL

 MEDICAL TRAINING ACADEMY
»شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 59 زنقة 
أحلد بركات الطابق األر�ضي رقم   
املعاريف - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.544717

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
باستقالة  عللا  العام  الجلع  يحيط 
ميصبه  من  سباعي  أنس  السيد 
تعيين  على  ويوافق   ، عام  كلدير 
ميصب  في  بوهالل  سلوى  السيد5 
مجلس  لقرار  وفقا  عامة،  مدير5 

اإلدار5 بتاريخ 18/11/2122.
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: قرر الجلع العام تعديل غرض 
تقديم   - يلي:  كلا  ليصبح  الشركة 
والتعليم  االستشارية  الخدمات 
وبجليع  أشكاله  بجليع  املستلر 
أنواع الدعم فيلا يتعلق باإلسعافات 
األولية في جليع جوانبها ؛ مع األفراد 
املؤسسات  من  نوع  وأي  والشركات 
العامة أو الخاصة باألصالة عن نفسها 
أو نيابة عن أطراف ثالثة. - املشاركة 
وتيظيم املعارض واملؤتلرات واملوائد 
موضوعها  يرتبط  التي  املستدير5 
شراء   - للشركة.  املؤس�ضي  بالغرض 
 ، تداول   ، تصدير   ، استيراد   ، بيع   ،
 ، ، لجليع امليتجات  توزيع   ، تشغيل 
األصياف ، املواد واملعدات ، التي قد 
غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

مباشر بالغرض املؤس�ضي للشركة.
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
قرر الجلع العام نقل املكتب املسجل 
الدار  في  سابًقا  إنشاؤه  تم  الذي 
 ، شارع أحلد بركات   59  ، البيضاء 
الطابق األر�ضي رقم   املعاريف ، إلى 
62 طريق الجديد5 الطابق 5 رقم -29

1 -1  ، من نفس املديية.
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
قرر الجلع العام بعد سلاعه تالو5 
األجذ  وبعد   ، اإلدار5  مجلس  تقرير 
مواد  بعض  تعديل  االعتبار  بعين 
مراجعة  في  تبت   ، األسا�ضي  اليظام 
وتعتلد   ، املذكور  األسا�ضي  اليظام 
ماد5 تلو األجرى ، ثم ككل. ، نصوص 

اليظام التي اقترحها مجلس اإلدار5

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

الذي ييص على   :5 و  بيد رقم   
بياءا على ماسبق، قرر الجلع  مايلي: 
من   5 و  الفصلين    تغيير  العام 

القانون األسا�ضي.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851815.

 56I

FCG AUDIT SARL AU

AMB AND YANS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 41111، MARRAKECH

MAROC
AMB AND YANS شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة ابو 
بكر الصديق و زنقة االدارسة علار5
LES ORANGERS 1 محل رقم ) 

جليز - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129121
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 غشت    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AMB  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.AND YANS
غرض الشركة بإيجاز : ملهى ليلي 

ديسكو بار.
زنقة ابو   : عيوان املقر االجتلاعي 
بكر الصديق و زنقة االدارسة علار5

 ( رقم  محل   LES ORANGERS 1
جليز - 50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 511  : صالح  بوصحابة  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

: 511 حصة  السيد بوهرو احلد 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوصحابة صالح عيوانه(ا) 
فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا.

عيوانه(ا)  احلد  بوهرو  السيد 
اموزاركيدر  زنقة  السدر5  تجزئة 

5111  كرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوصحابة صالح عيوانه(ا) 

فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا
عيوانه(ا)  احلد  بوهرو  السيد 
اموزاركيدر  زنقة  السدر5  تجزئة 

5111  كرسيف املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   (9 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 9527 1.

 57I

(COMPTABLE) مكتب املحاسبة

LOCATION CHARAOUI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

(COMPTABLE) مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املديية 
الطابق الثاني رقم 21 بركان ، 

60000، بركان املغرب
LOCATION CHARAOUI شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
حسن ) رقم 500 الياضور - 62111 

الياضور املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 117

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم تحويل   2122 ماي   (7 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 - الياضور   500 ) رقم  »شارع حسن 

»شارع  إلى  الياضور املغرب«   62111

 6 151  - احفير   57 السعيدية رقم 

احفير املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   09 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تحت رقم )597.

 58I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL

YAPI PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

 CABINET AFRICAIN DE

CONSEIL

55  شارع محلد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 0) ، 11 21، الدار 

البيضاء املغرب

YAPI PRESTIGE شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 9  محج 

اللة يقوت الطابق الخامس الشقة 
رقم »D« - 21 21 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 115 1

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تقرر حل 

 YAPI 5شركة ذات املسؤولية املحدود

 (0.000 رأسلالها  مبلغ   PRESTIGE

  9 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 

الخامس  الطابق  يقوت  اللة  محج 

الدار   D« - 21 21« رقم  الشقة 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تحقيق الهدف االجتلاعي.

9  محج  وحدد مقر التصفية ب 

الطابق الخامس الشقة  اللة يقوت 
البيضاء  الدار   D - 21 21 رقم 

املغرب. 
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و عين:
و  السعيدي  الحبيب  السيد(5) 
املسير5  اليلن  زنقة    ,9 عيوانه(ا) 
 (5) املغرب كلصفي  برشيد   412  2

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851772.
 59I

FIDUCIAIREJAD

KISSAN JARDIN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 50000، مراكش
KISSAN JARDIN SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار حاحا 
رقم 66) اسكجور مراكش - 50000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97 11

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  2 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   KISSAN JARDIN SARL
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي دوار حاحا رقم 66) 
مراكش   50000  - اسكجور مراكش 

املغرب نتيجة ل : غياب النشاط.
وحدد مقر التصفية ب دوار حاحا 
رقم 66) اسكجور مراكش - 50000 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  بوحفي  محلد  السيد(5) 
 (55 رقم   5 سعاد5  عيوانه(ا) 
املغرب  مراكش   50000 املحاميد 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   27 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 171 14.

 61I

SELECT CONSEIL

MOS EDUCATION PRIVE
إعالن متعدد القرارات

SELECT CONSEIL

شارع عبد املومن علار4215 الطابق 

الرابع رقم6) ، 61 21، البيضاء 

املغرب

 MOS EDUCATION PRIVE

»شركة ذات املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 1 1 شارع 

انفا اقامة ازور مكتب )) ب الدار 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42572 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في )) نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
رفع من رأسلال الشركة 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

جفض من رأسلال الشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :6-7 رقم  بيد 
مايلي: رفع رأسلال الشركة مبلغ قدره 

إلى  لتحويله  درهم   1.999.561,41

2.199.561,41 درهم باجراء مقاصة 

املقدار  املحدد5  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة 

على  ييص  الذي   :6-7 رقم  بيد 

الشركة  رأسلال  من  جفض  مايلي: 

درهم   1.999.561,41- قدره  مبلغ 

لتحويله إلى 000.000.) درهم 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851895.

 61I

نوغلب

 L›ASSORTIMENT
COUPONS TISSUS

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

نوغلب
شقة   الطابق 2 علار5 ا7 اقامة 
راشا مرجان 2 مكياس شقة   
الطابق 2 علار5 ا7 اقامة راشا 

مرجان 2 مكياس، 51111، مكياس 
املغرب

 L’ASSORTIMENT COUPONS
TISSUS شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر 
) علار5 ب5 كاميليا جياح ب 0) 
مكياس - 51111 مكياس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46 91
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 L’ASSORTIMENT الشريك الوحيد
COUPONS TISSUS مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
اإلجتلاعي متجر ) علار5 ب5 كاميليا 
 51111  - مكياس   (0 ب  جياح 
افالس   : ل  نتيجة  املغرب  مكياس 

الشركة.
متجر  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 (0 ب  جياح  كاميليا  ب5  علار5   (

مكياس - 51111 مكياس املغرب. 
و عين:

و  الحريزي  فدوى  السيد(5) 
عيوانه(ا) زنقة 0) رقم 15 حي التقدم 
املغرب  مكياس   51111 مكياس 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   27 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم  6 1.

 62I

االتقان للحسابات

CHRONO RIF

شركة ذات املسؤولية املحدود5

تغيير نشاط الشركة

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62111، الياظور املغرب

CHRONO RIF شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها االجتلاعي حي 

ضرضور5 )0 سلوان الياضور - 

62111 الياضور املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.21719

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تغيير  08 دجيبر 2122  املؤرخ في 

إصالح   ، »بيع  من  الشركة  نشاط 

من  والتحقق   ، معاير5   ، تركيب   ،

إلى  التاكوغراف«  آالت  أنواع  جليع 

من  والتحقق  وتركيب  وبيع  »شراء 

ومحددات  السرعة  قياس  أجهز5 

وأجهز5  األقراص  وقارئات  السرعة 

املوقع  تحديد  وأجهز5  الوقود  إدار5 

الجغرافي وعدادات التاك�ضي وأجهز5 

الراديو للتاكوجراف وأجهز5 التحكم 

في السيار5«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 21 دجيبر 

2122 تحت رقم 5157.

 6 I
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MAROC COMPTA PLUS

 STE S.CHEMIN DIRECT
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 211 2، 

FKIH BEN SALAH MAROC
 STE S.CHEMIN DIRECT

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 12 زنقة 
9 اوالد حديدو - 211 2 الفقيه بن 

صالح املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 1 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الحسن   (5) السيد  تفويت 
العسالني 511 حصة اجتلاعية من 
أصل 000.) حصة لفائد5 السيد (5) 
عبدالياجي كرماني بتاريخ 28 أكتوبر 

.2122
رشيد املشاط   (5) تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
عبدالياجي كرماني بتاريخ 28 أكتوبر 

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2122 أكتوبر   28 بتاريخ 

. 17/2122
 64I

KTS CONSEIL

VILLA AND ME
شركة ذات مسؤولية محدود5 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 محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي فيال 55 
A-لوبان ج  شارع محلد السادس 
مراكش غولف سيتي جيليز -مراكش 

- 41121 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.118415

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Yamina Sarah (5) تفويت السيد
RABAHI (.000 حصة اجتلاعية من 
أصل 000.) حصة لفائد5 السيد (5) 
 Marc Harris,Miguel MONDESIR

بتاريخ 15 دجيبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   15 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142596.

 65I

CAP MONDIAL COMPTA

TIZGIT TRAV
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 91111، TANGER

MAROC
TIZGIT TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

عايد5 فيالج زنقة افياصيون رقم 5 
كم 6 محل رقم 6) بلوك ) تجزئة 
عايد5 فيالج زنقة افياصيون رقم 5 
كم 6 محل رقم 6) بلوك ) 90000 

طيجة املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.779  

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»تجزئة عايد5 فيالج زنقة افياصيون 
 ( بلوك   (6 محل رقم   6 كم   5 رقم 
تجزئة عايد5 فيالج زنقة افياصيون 
بلوك   (6 رقم  محل   6 كم   5 رقم 
»حي  إلى  املغرب«  طيجة   90000  (
الورياغلي  عبد هللا  زنقة  السليلاني 
رقم 2 طابق االر�ضي طيجة - 90000 

طيجة املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   08 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 259294.

 66I

KTS CONSEIL

HABITAT AND ME «
شركة ذات مسؤولية محدود5 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

» HABITAT AND ME شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مراكش 
غولف سيتي -A6علار5 6 الطابق 
2 شقة رقم )0) مراكش - 41121 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9 555

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Yamina Sarah (5) تفويت السيد
اجتلاعية  حصة   RABAHI (.000
من أصل 000.) حصة لفائد5 السيد 
 Mohamed Amine CHAAIB  (5)

بتاريخ 15 دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   09 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 84 142.

 67I

KTS CONSEIL

HABITAT AND ME
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 41111،
MARRAKECH MAROC

HABITAT AND ME شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مراكش 
غولف سيتي -A6علار5 6 الطابق 
2 شقة رقم )0) مراكش مراكش 
غولف سيتي -A6علار5 6 الطابق 
2 شقة رقم )0) مراكش 41121 

مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9 555

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 
 CHAAIB Mohamed Amine

كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   09 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 84 142.

 68I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود5

TCHIKA-PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدود5
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شارع العركوب رقم )7724-0 
صيدوق البريد رقم 56)، 111 7، 

الداجلة املغرب
TCHIKA-PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
حبوها بن السوداني امليطقة 

الصياعية ركيبة - 111 7 الداجلة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2179
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بييس  عفاف   (5) السيد  تفويت 
211 حصة اجتلاعية من أصل 600 
حصة لفائد5 السيد (5) حسن بريك 

بتاريخ 1  نونبر 2122.
مصطفى   (5) السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   211 تبوركي 
 (5) حصة لفائد5 السيد   600 أصل 

حسن بريك بتاريخ 1  نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
دجيبر 2122 تحت رقم 5/2122 21.
 69I

gest consultants

MONDIAL PROPERTIES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gest consultants
15 زنقة القا�ضي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

MONDIAL PROPERTIES شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 55) زنقة 
محلد اسليحة اقامة جوهر5 محلد 
اسليحة طابق 6 رقم 5  - - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
566587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MONDIAL PROPERTIES
جليع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العلليات العقارية.
عيوان املقر االجتلاعي : 55) زنقة 
محلد اسليحة اقامة جوهر5 محلد 
اسليحة طابق 6 رقم 5  - - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد انيس بنهالل : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد انيس بنهالل عيوانه(ا) ابن 
كتير طابق 5 شقة 56 املولد 2 درج س 

21111 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد انيس بنهالل عيوانه(ا) ابن 
كتير طابق 5 شقة 56 املولد 2 درج س 

21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851911.
 71I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود5

TCHIKA-PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين ملثل قانوني للشركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

شارع العركوب رقم )7724-0 
صيدوق البريد رقم 56)، 111 7، 

الداجلة املغرب
TCHIKA-PROMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 
حبوها بن السوداني امليطقة 

الصياعية الركيبة - 111 7 الداجلة 
املغرب.

»تعيين ملثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2179
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
وتبعا   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  الحالي  املسير  الستقالة 

امللثل(ين) القانوني(ين): 
- حسن بريك

- حسن ايدبويش
-. شركة ذات املسؤولية املحدود5 

الكائن مقرها اإلجتلاعي ب:....
عيد  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 
دجيبر 2122 تحت رقم 5/2122 21.
 71I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE 4 ALL TRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار5 دادس 
الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
STE 4 ALL TRAD SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

2145 حي الوحد5 - 45111 ورزازات 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1174 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
08 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
 STE 5شركة ذات املسؤولية املحدود
مبلغ رأسلالها   4 ALL TRAD SARL
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
 - حي الوحد5   2145 اإلجتلاعي رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  ورزازات   45111

عدم تحقيق هدف الشركة.
وحدد مقر التصفية ب رقم 2145 
حي الوحد5 - 45111 ورزازات املغرب. 

و عين:
و  الصفي  سعيد  السيد(5) 
الوحد5  حي   2145 رقم  عيوانه(ا) 
45111 ورزازات املغرب كلصفي (5) 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 26 دجيبر 

2122 تحت رقم 518.
 72I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIETE »AITBENKHIYI
AMG« SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار5 دادس 
الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
 SOCIETE »AITBENKHIYI AMG«

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 9  
سوق هيبدومدير بومالن دادس - 

45151 تيغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4217
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE »AITBENKHIYI AMG«

.SARL AU

تاجر   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جزار

* تاجر فواكه أو جضروات طازجة 

بالتقسيط.

 *مشغل مطعم.

  9 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 

 - دادس  بومالن  هيبدومدير  سوق 

45151 تيغير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : امكون  امبارك  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  امكون  امبارك  السيد 

 45151 دادس  بومالن  بومالن  حي 

تيغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  امكون  امبارك  السيد 

 45151 دادس  بومالن  بومالن  حي 

تيغير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  بتيغير  االبتدائية 

2122 تحت رقم -.

 7 I

VAN BEVER & AGZENAI ASSOCIEES

 VAN BEVER & AGZENAI

ASSOCIEES
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

 VAN BEVER & AGZENAI

ASSOCIEES

0)، زنقة واشيطن الطابق السفلي 

رقم 5 ، 21161، الدار البيضاء 

Maroc

 VAN BEVER & AGZENAI

ASSOCIEES شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 18919

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2122 نونبر   (7 في  املؤرخ 

 VAN BEVER & AGZENAI حل 

شركة ذات املسؤولية   ASSOCIEES

 (0.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

لعدم تحقيق الهدف اإلجتلاعي.

و عين:

و  أݣزناي  غزالن  السيد(5) 

 121 ماندارونا  تجزئة  عيوانه(ا) 

الدار   21111 معروف  سيدي 

البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 ،265 وفي   2122 نونبر   24 بتاريخ 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852165.

 74I

prism conseils

 EL HAJWI CAR الحجوي كار
SARL

إعالن متعدد القرارات

prism conseils
 rue abou el hassan lmarini
 résidence amira 2 appt 25 ،

51111، meknès maroc
 EL HAJWI CAR SARL الحجوي كار

»شركة ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 

الصوير5 علار5 ) شقة رقم 0) م ج 
مكياس - 51111 مكياس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.41 55
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 09 نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم القرار ): الذي ييص على 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
إلى  »شركة ذات مسئولية محدود5« 
مع  محدود5  مسئولية  ذات  »شركة 

شريك وحيد«.
ييص  الذي   :2 القرار  رقم  قرار 
على مايلي: نقل ملكية جليع األسهم 
التابعة للسيد الياصري عبد الهادي 
، املغربي الجنسية ، صاحب البطاقة 
املقيم   ،  D912752 رقم  الوطيية 
 07 البساتين  تجزئة   2258 »رقم  في 
 ، والسيد5 القاسمي مروى  مكياس« 
، صاحبة البطاقة  مغربية الجنسية 
الوطيية رقم DA99164 ، املقيلة في 
8 زنقة فكيك أهداف أزرو« ،  » رقم 
 »EL HAJWI CAR SARL« في شركة 
أي 5111 سهم لصالح السيد5 شتوي 
جديجة ، مغربية الجنسية ، صاحبة 
 ،  D44692  الوطيية رقم البطاقة 
املقيلة في » اليم 6 علار5 68  شقة 

6 البساتين مكياس »
قرار رقم القرار  : الذي ييص على 
مايلي: استقالة السيد الياصري عبد 
، صاحب  املغربي الجنسية   ، الهادي 
 ،  D912752 الوطيية رقم  البطاقة 
املقيم في »رقم 2258 تجزئة البساتين 
وتعيين  اإلدار5  من  مكياس«   07

 ، جديجة  شتوي  السيد5  السيد5 
، صاحبة البطاقة  مغربية الجنسية 
الوطيية رقم  D44692 ، املقيلة في 
» اليم 6 علار5 68  شقة 6 البساتين 

مكياس »
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
): الذي ييص على  بيد رقم البيد 
املوقع  قبل  تشكيلها من  يتم  مايلي: 
أدناه ، مالك األسهم التي تم إنشاؤها 
وتلك التي يلكن إنشاؤها الحًقا ، وهي 
مع  محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
شريك واحد والتي ستخضع للقوانين 
واللوائح السارية وال سيلا الظهير رقم 
 (5(7 تشوال   5 مؤرخ في   -49  1-97
القانون  بإصدار   ((997 فبراير   1 (

رقم 96-5 وبهذه األنظلة.
ييص  الذي   :2 البيد  رقم  بيد 
بتقديم  الشركاء  يقوم  مايلي:  على 
نقًدا  باملبلغ  للشركة  مساهلات 
السيد5  وهي:   ، ا 

ً
وبسيط صريًحا 

 511.111.11 بلبلغ  جديجة  شتوي 
درهم جلسلائة ألف درهم

بيد رقم البيد  : الذي ييص على 
طريق  عن  املقدم  املال  رأس  مايلي: 
ثابت  أدناه  املذكور5  املساهلات 
وهي  درهم.  ألف  جلسلائة  بلبلغ: 
 (5111) آالف  جلسة  إلى  مقسلة 
مرقلة   ((00.00) بلائة درهم  سهم 
مدفوعة  كلها   ،  5111 إلى   ( من 
بلا  للشركاء  ومخصصة  بالكامل 
يتياسب مع مساهلاتهم على اليحو 
التالي:السيد5 شتوي جديجة (جلسة 

آالف سهم) 5111 سهم
5: الذي ييص على  بيد رقم البيد 
مايلي: تدار الشركة من قبل أشخاص 
مرتبطين أو غير مرتبطين   ، طبيعيين 
يتلتعون بجود5 املدير وفًقا لبيود   ،
عقد اإلدار5. من امن فصاعًدا ، يتم 
إدار5 الشركة لفتر5 غير محدود5 ، من 
قبل السيد5 شتوي جديجة ، مغربية 
الجنسية ، صاحبة البطاقة الوطيية 
رقم  D44692 ، املقيلة في » اليم 6 
علار5 68  شقة 6 البساتين مكياس 
قانوًنا  ملزمة  الشركة  »ستكون 
شتوي  للسيد5  الفردي  بالتوقيع 
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جديجة ، مغربية الجنسية ، صاحبة 
 ،  D44692  الوطيية رقم البطاقة 
املقيلة في » اليم 6 علار5 68  شقة 

6 البساتين مكياس »
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 4824.
 75I

CCA CONSULTING

DM.KIDS DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCA CONSULTING
  5 ,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 21 11،
CASABLANCA MAROC

 DM.KIDS DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  21شارع 
املقاومة الطابق األول - 21511 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565 9 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DM.KIDS DEVELOPMENT
جدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحوسبة الذهيية والروبوتات.
عيوان املقر االجتلاعي :  21شارع 
املقاومة الطابق األول - 21511 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

مبلغ رأسلال الشركة: 2.111.111 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد زهير موني : 21.111 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  موني  زهير  السيد 
شارع الحسن االول انزكان   21 رقم 

51 86 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  موني  زهير  السيد 
شارع الحسن االول انزكان   21 رقم 

51 86 اكادير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
 76I

FIBRE SOLUTIONS

FIBRE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIBRE SOLUTIONS
 HAY MASSIRA 2 RUE    N

 17 - CASABLANCA ، 21611،
casablanca املغرب

FIBRE SOLUTIONS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

7 رقم 5 الطابق الثاني رقم 5 حي 
السعاد5 سيدي البرنو�ضي - 21611 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42 945

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
 FIBRE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ   SOLUTIONS
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

اإلجتلاعي زنقة 7 رقم 5 الطابق الثاني 
رقم 5 حي السعاد5 سيدي البرنو�ضي 
- 21611 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : الحل املبكر للشركة...
زنقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
حي   5 رقم  الثاني  الطابق   5 رقم   7
 21611 - السعاد5 سيدي البرنو�ضي 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  جلدون  يونس  السيد(5) 
عيوانه(ا) حي املسير5 2 زنقة    رقم 
7 سيدي مومن الدارالبيضاء 21611 
 (5) كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  85219.

 77I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني مالل جييفر5 - 

ملحقة جييفر5

 MAGHNI COMMERCE ET
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني 
مالل جييفر5 - ملحقة جييفر5

مقر ملحقة غرفة بني مالل -جييفر5 
بخييفر5 الحي االداري - طريق تادلة، 

54111، جييفر5 املغرب
 MAGHNI COMMERCE ET

SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 75 
مكرر قبالة املركز الصحي أمالو 
جييفر5 54111 جييفر5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
46  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 MAGHNI COMMERCE ET

.SERVICE
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

املواد الغذائية و الغير غذائية.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
مكرر قبالة املركز الصحي أمالو   75

جييفر5 54111 جييفر5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مغني رضوان : 00) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  رضوان  مغني  السيد 
 54111 أمالو  حي  رقم      5 زنقة 

جييفر5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  رضوان  مغني  السيد 
 54111 أمالو  حي  رقم      5 زنقة 

جييفر5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   12 بتاريخ  بخييفر5  االبتدائية 

2122 تحت رقم 579.
 78I

اليللي عبد العزيز

TYM CENTER
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

اليللي عبد العزيز
مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 
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الطابق 5 مكتب 6) ، 1111 ، فاس 
املغرب

TYM CENTER شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي تجزئة 

بريستيجيا قطعة ف.س 08 ملعب 
الخيل فضاء ريان 2 الطابق 6 م.ج - 

1111  فاس املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7211 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى   
تم   2122 أكتوبر    1 في  املؤرخ 
 TYM« من  الشركة  تسلية  تغيير 

.»TYM GROUP« إلى »CENTER
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5441.

 79I

SELECT CONSEIL

EASY LIFE SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن علار4215 الطابق 
الرابع رقم6) ، 61 21، البيضاء 

املغرب
EASY LIFE SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 8 

قصارية ازهر5 زنقة حليلة سعدية 
حي ازهر5 برشيد - 2111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1748 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EASY  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.LIFE SOLUTIONS
جدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شخصية اجرى.
 8 رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
سعدية  حليلة  زنقة  ازهر5  قصارية 
الدار   2111  - برشيد  ازهر5  حي 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 500.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
  . 11 : السيد حلز5 ميمي لحلو 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 JAY’S ADVISORY : 711 الشركة

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لحلو  ميمي  حلز5  السيد 
9) ملر دادس حي السالم  عيوانه(ا) 
الدارالبضاء   21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
 JAY’S ADVISORY الشركة 
عيوانه(ا) 1 1 شارع انفا اقامة ازور 
 21111 ب الدار البيضاء   (( مكتب 

الدارالبضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
لحلو  ميمي  حلز5  السيد 
9) ملر دادس حي السالم  عيوانه(ا) 
الدارالبيضاء   21111 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 506).
 81I

SELECT CONSEIL

FLAVOURING MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن علار4215 الطابق 
الرابع رقم6) ، 61 21، البيضاء 

املغرب

 FLAVOURING MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 265 

شارع زرقطوني رقم 92 اقامة 

شل�ضي الدارالبيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47 965

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 FLAVOURING الوحيد  الشريك 

رأسلالها  مبلغ   MOROCCO

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

شارع زرقطوني رقم   265 اإلجتلاعي 

 - الدارالبيضاء  شل�ضي  اقامة   92

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

ل : عدم قدر5 الشركة على االستلرار 

في هدا املجال.

وحدد مقر التصفية ب 265 شارع 

شل�ضي  اقامة   92 رقم  زرقطوني 

الدارالبيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

زيزي  فوزي  املهدي  السيد(5) 

اقامة  12ى  كيز  زنقة  عيوانه(ا)  و 

 (( شقة   12 ط  ا  مدجل  الفيون 

 21111 الدارالبيضاء  س  ص 

 (5) كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

 265  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

شارع زرقطوني رقم 92 اقامة شل�ضي 

الدارالبيضاء 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852148.

 81I

SELECT CONSEIL

POLE DE ROULEMENT
إعالن متعدد القرارات

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن علار4215 الطابق 
الرابع رقم6) ، 61 21، البيضاء 

املغرب
POLE DE ROULEMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

الجيروند الطابق االر�ضي والد زيان 
الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 78285

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في )0 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

رفع من رأسلال الشركة 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تعيين مسير مشارك جديد للشركة 
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

مالئلة اليظام األسا�ضي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي   :6-7 رقم  بيد 
الشركة  رأسلال  من  رفع  مايلي: 
لتحويله إلى   (.500.000 بلبلغ قدره 
111.111.  بادماج احتياطي او ارباح 

او عالوات اصدار في الرأسلال 
على  ييص  الذي   :6-7 رقم  بيد 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  مايلي: 
إلى  لتحويله   1.511.111 قدره 
4.511.111 باجراء مقاصة مع ديون 
الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة 

على  ييص  الذي   :6-7 رقم  بيد 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  مايلي: 
إلى  لتحويله   4.511.111 قدره 
نقدية  بتقديم حصص   9.000.000

من طرف السيد اكرم مزين 
على  ييص  الذي   :42 رقم  بيد 
محلد  علي  السيد  تعيين  مايلي: 
الكتبي مسير مشارك مع  ابوالقاسم 

السيد اكرم مزين 
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بيد رقم -: الذي ييص على مايلي: 
امليفصل  بالتوقيع  ستلتزم  الشركة 
لسيد ليث محلد ابو القاسم الكتبي 
او توقيع السيد علي محلد ابوالقاسم 

الكتبي او توقيع السيد اكرم مزين 
بيد رقم -: الذي ييص على مايلي: 

مالئلة نظام األسا�ضي 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852157.

 82I

ste cofiguer sarl

STE YASSINE TRADING
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n 
guercif ،  5111، guercif maroc
STE YASSINE TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
محلد 5 علار5 6 شقة الطابق االول 

- 5111  جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
245 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YASSINE TRADING
-تدوال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسهم.
- جدمات مالية

-اشغال مختلفة و البياء

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
محلد 5 علار5 6 شقة الطابق االول 

- 5111  جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : جواد  الرماش  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  جواد  الرماش  السيد 
الهيثم  ابن  شارع  الحباس  حرشة 

5111  جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  جواد  الرماش  السيد 
الهيثم  ابن  شارع  الحباس  حرشة 

5111  جرسيف املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 28 دجيبر 

2122 تحت رقم 1472/2122.
 8 I

ENTRAELEC

GOLD FABRIC
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

SOFICODEX
)5 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب علر ، 2 211، الدار 
البيضاء املغرب

GOLD FABRIC شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 55) 
زنقة محلد سليحة إقامة جوهر5 

محلد سليحة الطابق 6 الرقم 5  - 
21511 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451779
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (5) يوسف بيصالح 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   500

 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
دجيبر   09 بتاريخ  بيصالح  أسامة 

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851775.
 84I

ENTRAELEC

GOLD FABRIC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

SOFICODEX
)5 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب علر ، 2 211، الدار 
البيضاء املغرب

GOLD FABRIC شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
و عيوان مقرها االجتلاعي 55) 

زنقة محلد سليحة إقامة جوهر5 
محلد سليحة الطابق 6 الرقم 5  - 

21511 الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.451779

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 09 دجيبر 2122 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدود5«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851775.
 85I

ENTRAELEC

ENTRAELEC
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

ENTRAELEC
)5 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب علر ، 2 211، الدار 
البيضاء املغرب

ENTRAELEC شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65 زنقة 
البيفسج - 21511 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.196519

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 أبريل  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :
عبداملجيد   (5) السيد  تفويت 
تيامز 800 حصة اجتلاعية من أصل 
800 حصة لفائد5 السيد (5) ابراهيم 

ايت علي بتاريخ  1 أبريل 2122.
مليكة حسام   (5) السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   211 الدين 
 (5) حصة لفائد5 السيد   211 أصل 
أبريل  بتاريخ  1  علي  ايت  ابراهيم 

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851774.
 86I

ENTRAELEC

ENTRAELEC
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل الشكل القانوني للشركة

ENTRAELEC
)5 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب علر ، 2 211، الدار 
البيضاء املغرب

ENTRAELEC شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

و عيوان مقرها االجتلاعي 65 زنقة 
البيفسج - 21511 الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.196519

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في  1 أبريل 2122 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد«.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851774.

 87I

ETINCELLE DE GOUT

ETINCELLE DE GOUT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

ETINCELLE DE GOUT

 2 مكرر زنقة 9 تجزئة 7  موالي 

تهامي ، 21121، الدار البيضاء 

املغرب

ETINCELLE DE GOUT شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  2 مكرر 

زنقة 9 تجزئة 7  موالي تهامي - 

21121 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 41859

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود5 

مبلغ   ETINCELLE DE GOUT
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

 9 زنقة  مكرر  اإلجتلاعي  2  مقرها 

 21121  - تهامي  موالي    7 تجزئة 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

نشاط  في  املسطر5  االهداف  تحقق 

الشركة.
وحدد مقر التصفية ب  2 مكرر 
 - تهامي  موالي    7 تجزئة   9 زنقة 

21121 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الكراوي  سهام  السيد(5) 

الكبير  عرسة  تجزئة    9 عيوانه(ا) 

البيضاء  الدار   21121  2 الطابق 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 57 9 .

 88I

comptajouari

RIOFAD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
2 111، BENI MELLAL maroc
RIOFAD شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 21 بلوك 
9 حي االطلس بني مالل - 111 2 بني 

مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((857

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
مبلغ   RIOFAD الوحيد  الشريك 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
حي   9 بلوك   21 اإلجتلاعي  مقرها 
االطلس بني مالل - 111 2 بني مالل 
اي  هياك  ليس   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط يذكر.
بلوك  وحدد مقر التصفية ب 21 
9 حي االطلس بني مالل - 111 2 بني 

مالل املغرب. 
و عين:

و  الجابري  فدوى  السيد(5) 
رقم   9 بلوك  االطلس  حي  عيوانه(ا) 
21 بني مالل 111 2 بني مالل املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 22 دجيبر 

2122 تحت رقم 16 1.
 89I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

PRIMA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB (0
 LOUBILA BOURGOGNE، 1،

CASABLNCA MAROC
PRIMA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
7 علار5 ل 59 شقة  1 سيدي 
معروف - - الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18 61 
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تلت   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الغازي  ياسر   (5) السيد  تفويت 
00) حصة اجتلاعية من أصل 00) 
حصة لفائد5 السيد (5) جالد بونعيم 

بتاريخ 21 دجيبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852191.
 91I

َشركة التهيئة و إنعاش املحطة السياحية تغازوت باي

 Société d›Aménagement et
 de promotion de la station

de Taghazout
شركة املساهلة

إنشاء فرع تابع للشركة

الشركة املسلا5 » شركة التهيئة 
وإنعاش املحطة السياحية تغازوت 
باي (سابست)شركة مجهولة االسم 

رأسلالها 1.511.111.111,11 

درهم، مقرها االجتلاعي بلكاتب 

محاج رياض سيتر، مبنى 6، الطابق 

الثالث، حي الرياض - الرباط 
واملسجلة بالسجل التجاري 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت 
رقم 86267.

إنشاء فرع تابع للشركة 

إدار5  مجلس  محضر  بلقت�ضى 

مارس 2122   (5 املؤسسة املؤرخ في 

للشركة تحت  تابع  فرع  إنشاء  تقرر 

التسلية مطعم دو جولف تازغزوت 

كم  باي،  تغازوت  بالعيوان  والكائن 

أكادير   81122  - طريق الصوير5   (7

السيد  طرف  من  واملسير  املغرب 

الشرقاوي الدقاقي محلد.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   07 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 117 5

 91I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

PRIMA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB (0

 LOUBILA BOURGOGNE، 1،

CASABLNCA MAROC

PRIMA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

7 علار5 ل 59 شقة  1 سيدي 

معروف - - الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18 61 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تم تعيين 

السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

بونعيم جالد كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.



1161 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852191.
 92I

ENTRAELEC

ENTRAELEC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ENTRAELEC
)5 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب علر ، 2 211، الدار 
البيضاء املغرب

ENTRAELEC شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65 زنقة 
البيفسج - 21511 الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.196519

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تعيين   2122 أبريل  املؤرخ في  1 
ايت  السيد(5)  للشركة  مسير جديد 

علي ابراهيم كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851774.
 9 I

KAMAR BENOUNA

AWANY TRADE ش م م دات 
مساهم وحيد

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH   4

، 21161، Casablanca MAROC
ش م م دات   AWANY TRADE
مساهم وحيد »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 ذات الشريك الوحيد«
 112 االجتلاعي:  مقرها  وعيوان 
 21291  - زنقة الحاج احلد بلفريج 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92545
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 9) دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
قرر الجلع العام الزياد5 في رأسلال 
  .111.111 درهم إلى   (00.000 من 

درهم من جالل دمج االحتياط 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
من  السابع  و  السادس  تغييرالبيد 

القوانين 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

رأسلال 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851849.
 94I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

MARKET TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE SAAD IBNOU WAKAS ،  4

CASABLANCA ،21141 املغرب
 MARKET TECHNOLOGIE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.467827

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   15 املؤرخ في 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
 MARKET الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ   TECHNOLOGIE
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
الزرقطوني  شارع   56 اإلجتلاعي 

 21111  -  6 الشقة  الثاني  الطابق 
لم   : املغرب نتيجة ل  الدار البيضاء 

تشتغل ميذ التأسيس.
56 شارع  وحدد مقر التصفية ب 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  شرهوب  نعيلة  السيد(5) 
 112 بلوك  القدس  حي  عيوانه(ا) 
الدار البيضاء املغرب   21111  9 رقم 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  85196.
 95I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

HORIZON MEGA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE SAAD IBNOU WAKAS ،  4

CASABLANCA ،21141 املغرب
 HORIZON MEGA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق ) الشقة   - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.458457

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   07 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 HORIZON MEGA الشريك الوحيد
 (00.000 مبلغ رأسلالها   SERVICES
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
 ( شارع مرس السلطان الطابق   26
البيضاء  الدار   21111  - الشقة   
نشاط  نقص   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

وحدد مقر التصفية ب 26 شارع 

مرس السلطان الطابق ) الشقة   - 

21111 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  يوسفي  املهدي  السيد(5) 

عيوانه(ا) حي بودراع ب   زنقة   رقم 

املغرب  تادلة  قصبة   2  51  952

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851964.

 96I

FIDUCIAIRE MOGADOR

INDUSTRIE MOGADOR
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44111،

Essaouira Maroc

INDUSTRIE MOGADOR »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: كراج 

في الطابق السفلي رقم 705 زنقة 

محلد بلحسن الوزاني التجزئة 5 - 

55000 الصوير5 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 62 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 

وفا5  بعد  الحصص  توزيع  مايلي: 

املرحوم مصطفى بزي لفائد5 الورثة, 

لتصبح حصص الشركة كامتي : 
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السيد5 ربيعة بزي  8 حصة   
 05 بزي  الصلد  عبد  السيد   
 05 بزي  الدين  عز  السيد  حصص 
 05 بزي  مراد  السيد    حصص 
 12 السيد5 بشرى بزي    حصص 
 12 بزي  نزهة  السيد5    حصص 
 12 بزي  كبير5  السيد5    حصص 
السيد عبد الجليل بزي    حصص 
الدين  عالء  السيد    حصة   25 
بوجريص     حصة  السيد عبد 
السيد    حصص   05 بزي  االله 
  حصص   05 بزي  امليعم  عبد 
حصص   05 السيد عبد الجبار بزي 
حصص   05 بزي  جالد  السيد   
   السيد5 ثريا بزي 12 حصص 
  حصص   12 السيد5 سلية بزي 
  حصص   12 بزي  ليلى  السيد5 
السيد5 السعدية بوفوس 291 حصة
على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 
مصطفى  املرحوم  وفا5  بعد  مايلي: 
العام  الجلع  ادارية  السباب  و  بزي 
عبد  السيد  تعيين  قرار  على  وافق 
الجليل بزي الحامل لبطاقة التعريف 
الساكن   N196 18 رقم  الوطيية 
تجزئة تافوكت بالصوير5     5 برقم 
غير  ملد5  للشركة  الوحيد  املسير 

محدود5.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
على  اليقدية  املساهلات  توزيع  تم 
السيد5 ربيعة بزي     اليحو التالي: 
السيد عبد الصلد    درهم   8 11
بزي 500 درهم السيد عز الدين بزي 
 500  السيد مراد بزي  500 درهم 
 211 بزي  بشرى  السيد5    درهم 
 211 بزي  نزهة  السيد5    درهم 
 211 بزي  كبير5  السيد5    درهم 
بزي  الجليل  عبد  السيد    درهم 
 السيد عالء الدين  11 25 درهم 
السيد    درهم      11 بوجريص 
 السيد  500 درهم  عبد االله بزي 
عبد امليعم بزي 500 درهم  السيد 
عبد الجبار بزي 500 درهم  السيد 
جالد بزي 500 درهم  السيد5 ثريا 
سلية  السيد5    درهم   211 بزي 

 السيد5 ليلى بزي  بزي 211 درهم 
السعدية  السيد5    درهم   211

بوفوس 29111 درهم
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
 (00000 الشركة  مال  رأس  يبلغ 
درهم مخصص للشركاء بلا يتياسب 
السيد5    التالية:  حصصهم  مع 
 السيد عبد  ربيعة بزي  8 حصة 
حصص السيد عز   05 الصلد بزي 
السيد    حصص   05 بزي  الدين 
السيد5    حصص   05 بزي  مراد 
السيد5    حصص   12 بشرى بزي 
السيد5    حصص   12 بزي  نزهة 
السيد    حصص   12 بزي  كبير5 
  حصة  بزي  25  الجليل  عبد 
بوجريص      الدين  عالء  السيد 
 05 السيد عبد االله بزي    حصة 
السيد عبد امليعم بزي    حصص 
السيد عبد الجبار    حصص   05
جالد  السيد    حصص   05 بزي 
بزي 05 حصص  السيد5 ثريا بزي 
السيد5 سلية بزي    حصص   12
بزي  ليلى  السيد5    حصص   12
السعدية  السيد5    حصص   12

بوفوس 291 حصة
على  ييص  الذي  رقم  4:  بيد 
مايلي: تعيين السيد عبد الجليل بزي 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
   5 الساكن برقم   N196 18 رقم 
املسير  بالصوير5  تافوكت  تجزئة 

الوحيد للشركة ملد5 غير محدود5.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصوير5 بتاريخ 26 دجيبر 

2122 تحت رقم 541/2122.

 97I

CABINET BOUZIDI

 CHANTIER NAVAL DE
NADOR

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تعيين مسير جديد للشركة

CABINET BOUZIDI
عيد مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الياظور ، 62111، الياظور املغرب
CHANTIER NAVAL DE NADOR

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ميياء بني 

انصار - 62111 ناظور املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2147

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
6) دجيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد(5) مهتور 

أنيسة كلسير آجر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور بتاريخ 26 دجيبر 

2122 تحت رقم 5191.

 98I

Al Tamimi & Company

HOUSE OF AUGUSTINE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

Al Tamimi & Company
 154boulevard bir anzarane,
 résidence les jardins, porte
 A, étage   154boulevard bir

 anzarane, résidence les jardins,
 porte A, étage  ، 21111،

casablanca maroc
HOUSE OF AUGUSTINE شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي   شارع 
السياوبار ، الطابق 5 ، مكتب 12 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566567
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HOUSE OF AUGUSTINE

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر في 

املغرب وحول العالم:

تأجير غرف الضيوف لألغراض   •

السياحية.

إدار5  بشأن  املشور5  تقديم   •

الفيدق.

• بيع األشياء امليقولة.

• املشاركة في جليع أنواع األعلال 

أو  املصداقية  ذات  الشركات  أو 

أو  التجارية  العلليات  أو  اإلبداعية 

الصياعات ، قد تكون مباشر5 أو غير 

مباشر5 لغرض الشركة أو أي أوجه 

 ، وما إلى ذلك   ، تشابه أو ذات صلة 

حتى لو لم يكن لدييا صوت في إنشاء 

شركات مغربية جديد5 أو أجيبية أو 

مساهلات أو اشتراكات أو جلعيات 

حسب امللكية أو الحقوق املجتلعية 

أو  التحالفات  أو  االندماجات  أو 

املشاريع املشتركة أو غير ذلك..

شارع     : عيوان املقر االجتلاعي 

 -  12 مكتب   ،  5 الطابق   ، السياوبار 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 21.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 WILLEM ADRIAAN السيد 

SMIT : 199 حصة بقيلة 00) درهم 

للحصة.

 KAWTAR BOUZIANE السيد5 

) : حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 WILLEM ADRIAAN السيد 

 (87 ويبورغييالند  عيوانه(ا)   SMIT

0000 أمستردام هوليدا.

 KAWTAR BOUZIANE السيد5 

 ، السادس  محلد  إقامة  عيوانه(ا) 

مبنى 7 ، شقة رقم 0) ، لياد5 0000 

سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
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 KAWTAR BOUZIANE السيد5 

 ، السادس  محلد  إقامة  عيوانه(ا) 

مبنى 7 ، شقة رقم 0) ، لياد5 0000 

سال املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 
رقم -.

 99I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

 ESSAIDYINE السعديين للكراء
LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL

MAROC

 N° 46 AZLI MARRAKECH ،

41151، MARRAKECH MAROC

 ESSAIDYINE السعديين للكراء

LOCATION شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

السعديين متجر بالطابق السفلي 
رقم 7 أزلي - 41151 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11429 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

06 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

 ESSAIDYINE للكراء  السعديين 

رأسلالها  مبلغ   LOCATION

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

متجر  السعديين  اقامة  اإلجتلاعي 

بالطابق السفلي رقم 7 أزلي - 41151 

مراكش املغرب نتيجة ل : عدم الثوفر 

على املال الكافي لشراء السيارات.

اقامة  ب  التصفية  مقر  وحدد 

السعديين متجر بالطابق السفلي رقم 

7 أزلي - 41151 مراكش املغرب. 

و عين:

و عيوانه(ا)  نزار حلمي  السيد(5) 

تجزئة أزلي رقم 600 41151 مراكش 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142796.
500I

mohammed boumzebra

 SOCIETE DE
 CONSTRUCTION ET
 D AMENAGEMENT
TERRITOIRE LAKIR

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 2 211، FKIH

BEN SALAH MAROC
 SOCIETE DE CONSTRUCTION

 ET D AMENAGEMENT
TERRITOIRE LAKIR شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مراب 2 

الرقم  4 بلوك ب تجزئة الياسلين - 
211 2 الفقيه بن صالح املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 289

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في  1 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
بلوك ب تجزئة  الرقم  4   2 »مراب 
الياسلين - 211 2 الفقيه بن صالح 
املغرب« إلى »شارع عالل بن عبد هللا 
الطابق  بالدي  مكاتب  فضاء  اقامة 
 2 211  -   1 رقم  الشقة  الرابع 

الفقيه بن صالح املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2122 دجيبر   22 بتاريخ 

. 21/2122
50(I

KBH CONSULTING

EL AZZOUZI TOPO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

 1111، FES MAROC
EL AZZOUZI TOPO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 5 شارع 
فهد القواسلة زنقة محلد سالوي 

فاس - 1111  فاس املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29121

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تحويل  نونبر 2122   (6 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»5 شارع فهد القواسلة زنقة محلد 
سالوي فاس - 1111  فاس املغرب« 
زنقة طيجة  الجوالن  شارع   15« إلى 
 - فاس  املهراز  ظهر  األول  الطابق 

1111  فاس املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 7256.
412I

CEMACONSEILS

 ALASKA METAPLASTIQUE
SARL

إعالن متعدد القرارات

CEMACONSEILS
 RUE DE METZ 1 

 CASABLANCA ، 21121،
CASABLANCA MAROC

 ALASKA METAPLASTIQUE
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: امليطقة 
الصياعية عيد كريسطال سترأس 

- - سطات املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4519

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 6) نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
حصة   1511 تفويت  املصادقة على 
حصة   1511 اصل  من  إجتلاعية 
 CHEN GUOYAO السيد  يلتلكها 

XIUTING LUO 5لفائد5 السيد
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
حصة   251 تفويت  على  املصادقة 
حصة   251 اصل  من  إجتلاعية 
 MANTIAN XU السيد5  يلتلكها 

لفائد5 السيد5 
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
شريك  كلسير  مهامه  من  استقالة 
الحامل   CHEN GUOYAOالسيد

BE688((Hلبطاقة التسجيل رقم
على  ييص  الذي   :5 رقم  قرار 
للشركة  وحيد  كلسير  تعيين  مايلي: 
 XIUTING5وملد5 غير محدود5 السيد
LUO الحاملة لبطاقة التسجيل رقم

W11 296H
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
الذي ييص   :6 بيد رقم بيد رقم 
 XIUTING LUO5السيد مايلي:  على 
والسيد 4511حصة  عيدها  يصبح 

KAI CHENعيده 511حصة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
5) دجيبر  االبتدائية بسطات بتاريخ 

2122 تحت رقم 91 1.

41 I

FISCALITY CONSULTING CENTER

AS CREATION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM  8  EME

 ETAGE APPT 1  MARRAKECH
 MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH maroc
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AS CREATION شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

بن تومرت رقم -5مراكش - 50000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12 829

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

09 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 AS CREATION الوحيد  الشريك 

درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 

بن  اقامة  اإلجتلاعي  وعيوان مقرها 

 50000  - -5مراكش  رقم  تومرت 

سبب   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

شخ�ضي.

اقامة  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 50000  - -5مراكش  بن تومرت رقم 

مراكش املغرب. 

و عين:

و  بوساكن  سكيية  السيد(5) 

رقم  تومرت  بن  اقامة  عيوانه(ا) 

املغرب  مراكش   50000 -5مراكش 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   27 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم )8)5).

505I

BLACKMOOSE

BLACKMOOSE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

BLACKMOOSE

29 زنقة عامر ابن العاص الطابق   
رقم 26 ، 90000، طيجة املغرب

BLACKMOOSE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 29 زنقة 
عامر ابن العاص الطابق الثالت رقم 

26 - 90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 1677
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BLACKMOOSE
تجار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجللة و املحروقات.
زنقة   29  : عيوان املقر االجتلاعي 
عامر ابن العاص الطابق الثالت رقم 

26 - 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 251  : فكطور  لفي  البز  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
: 251 حصة  السيد رانفيل رشار 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد حسن اصبان : 251 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد ادريس فا�ضي الفهري : 251 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البز لفي فكطور عيوانه(ا) 

فرانسا 90000 فيالميطي فرانسا.
عيوانه(ا)  رشار  رانفيل  السيد 

كيدا 90000 كبيك كيدا.
عيوانه(ا)  اصبان  حسن  السيد 
علار5  4  الخامس  محلد  شارع 

111 9 تطوان املغرب.
الفهري  فا�ضي  ادريس  السيد 
 8 اقامة كومياس الطابق  عيوانه(ا) 

رقم )9 90000 طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

الفهري  فا�ضي  ادريس  السيد 
 8 اقامة كومياس الطابق  عيوانه(ا) 

رقم )9 90000 طيجة املغرب
السيد البز لفي فكطور عيوانه(ا) 

فرانسا فرانسا فيالميطي فرانسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   22 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 257616.
415I

south center of innovation

APICOLE BENLAMDINI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

south center of innovation
 BLOC  5 N 48 HAY ESSALAM
 BLOC  5 N 48 HAY ESSALAM،

14211، Ville maroc
APICOLE BENLAMDINI شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : بلوك )) 
الرقم 2  زنقة براهيم الروداني حي 
السالم - 14211 سيدي سليلان 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.  65

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة   APICOLE BENLAMDINI
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي بلوك 
زنقة براهيم الروداني    2 الرقم   ((
حي السالم - 14211 سيدي سليلان 
عن  النهائي  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

مزاولة النشاط.
و عين:

السيد(5) عبد السالم بن ملديني و 
عيوانه(ا) دوار التويرسة اوالد حيون 
سليلان  سيدي   14211 القصيبية 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بلوك  وفي   2122 دجيبر   12 بتاريخ 
زنقة براهيم الروداني    2 الرقم   ((
حي السالم - 14211 سيدي سليلان 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليلان بتاريخ 12 

دجيبر 2122 تحت رقم 224/2122.
506I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

FIT ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

B . E V E N T - M E D I A -
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC  (0
 DERB LOUBILA BOURGOGNE،

1، CASABLNCA MAROC
ذات  شركة   FIT ACADEMY

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 77 زنقة 
محلد سليحة الطابق 0) شقة رقم 

57 - - الدارالبيضاء املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56692 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FIT  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ACADEMY
تدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مصادق عليه لللدربين الرياضيين.
زنقة   77  : عيوان املقر االجتلاعي 
محلد سليحة الطابق 0) شقة رقم 

57 - - الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد جالل العيوش : 51 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد5 كريلة بسيلي : 51 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

تجزئة  عيوانه(ا)  املغرب  السيد 
 - ليساسفة   15 شقة   7( صوفيا 

الدارالبيضاء املغرب.
عيوانه(ا)  بسيلي  كريلة  السيد5 
الفردوس م س 27 علار5 265 الرقم 

21 االلفة - الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بسيلي  كريلة  السيد5 
الفردوس م س 27 علار5 265 الرقم 

21 االلفة - الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 66 852.
507I

ste FIDOKOM sarl au

KHADAMAT NADIR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°16  rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62711، Nador
Maroc

KHADAMAT NADIR شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

العلران رقم 2711 سلوان - 62711 
الياظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KHADAMAT NADIR
جدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
العلران رقم 2711 سلوان - 62711 

الياظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد5 الغلوط جديجة 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جديجة  الغلوط  السيد5 
عيوانه(ا) تجزئة االمل رقم 87  زايو 

62111 الياظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
جديجة  الغلوط  السيد5 
عيوانه(ا) تجزئة االمل رقم 87  زايو 

62111 الياظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور بتاريخ 26 دجيبر 

2122 تحت رقم 5189.
508I

FIDWAY CONSEIL

HAMRIA LUB
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L’OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE)، 51111،
MEKNES MAROC

HAMRIA LUB شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 
912 شقة بالسفلي تجزئة املنزه   

بوفكران - 51111 مكياس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.44545

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2121 دجيبر   12 في  املؤرخ 
ذات  شركة   HAMRIA LUB حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
بالسفلي  شقة   912 رقم  اإلجتلاعي 
 51111  - بوفكران  املنزه    تجزئة 
لتصفية  نتيجة  املغرب  مكياس 
االوان  قبل  الشركة  حل  بسبب 

بطريقة ودية.
و عين:

الحامل  الكومي  محلد  السيد(5) 
عدد  الوطيية  التعريف  لبطاقة 
 912 رقم  عيوانه(ا)  و   UC   6591
 51111 بوفكران  املنزه    تجزئة 
مكياس املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
نونبر 2122 وفي رقم 912   0( بتاريخ 
شقة بالسفلي تجزئة املنزه   بوفكران 

- 51111 مكياس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (9 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 21 1.

509I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LA CACHINA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 112 ،  1111،
FES MAROC

LA CACHINA شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 
111،98،96 بشارع الكرامة الزهور 

) - 1111  فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 265
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.850.000«
 (.950.000« إلى  درهم«   (00.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 7251/2122.

5(0I

بي إكس إم

بي اكس ام
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

بي إكس إم
حي الداجلة تجزئة س بلوك أ رقم 

7  ، 80000، أكادير املغرب
بي اكس ام شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الداجلة تجزئة س بلوك أ رقم 7  - 
80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11571

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2116 فبراير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
بي   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

اكس ام.
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير وتسويق وشراء وبيع وتجار5 
امليتجات  جليع  وتوزيع  وتسويق 

واألصياف واملواد من أي نوع كان.
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حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - الداجلة تجزئة س بلوك أ رقم 7  

80000 أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 251  : الزغايدي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 251  : ميصوري  عربي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
سعيد  أبو  الكريم  عبد  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   511  :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد الزغايدي عيوانه(ا) 
15 زنقة باريس 80000 أكادير املغرب.
السيد عربي ميصوري عيوانه(ا) 

زنقة جرطوم 80000 أكادير املغرب.
سعيد  أبو  الكريم  عبد  السيد 
عيوانه(ا) إقامة الحيا5 2 ب 21111 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
سعيد  أبو  الكريم  عبد  السيد 
عيوانه(ا) إقامة الحيا5 2 ب 21111 

الدار البضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ - تحت رقم -.

5((I

SOCOGESE

 MAGHREB AFRIQUE
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدود5
قفل التصفية

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 1111 ، فاس املغرب
 MAGHREB AFRIQUE

CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة 
الضويات تجزئة وليلي - 1111  

فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.462 1
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 شتيبر   21 في  املؤرخ 
 MAGHREB AFRIQUE حل 
ذات  شركة   CONSULTING
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   11.111,11
تجزئة  الضويات  زنقة  اإلجتلاعي 
فاس املغرب نتيجة    1111  - وليلي 

لتوقف النشاط.
و عين:

و  تاجلوعتي  مريم  السيد(5) 
عيوانه(ا) زنقة الوداية طريق ايلوزار 
 (5) كلصفي  املغرب  فاس    1111

للشركة.
و  العلراني  فوزية  السيد(5) 
زنقة شالة طريق   51 رقم  عيوانه(ا) 
املغرب  فاس    1111 ايلوزار 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زنقة  وفي   2122 دجيبر   15 بتاريخ 
الضويات تجزئة وليلي - 1111  فاس 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 2122/5521.
412I

DRIEB & ASSOCIES

ASTRO BUS
إعالن متعدد القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
21111، CASABLANCA MAROC

ASTRO BUS »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: دوار 
لحينشة سيدي حجاج والد ناصر 
تيط مليل - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 5) نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
املوافقة على تفويت السيد5 رشيد5 
شواري إلى كل من السيد علر الوزاني 
اجتلاعية  حصة   18511 التهامي 
حصة   1511 غالب  محلد  وللسيد 

اجتلاعية.
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
استقالة السيد5 رشيد5 شواري من 
مهامها كلساعد5 في التسيير للشركة

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
التأكيد على كون السيد علر الوزاني 
التهامي هو املسير الوحيد للشركة ملد5 

غير محدود5
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
الجديد5  الرقلية  الحصص  مبلغ 

للشركاء
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

توزيع الرأسلال اإلجتلاعي الجديد
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852117.
41 I

SOCIETE MODYANI SARL

JANADRIA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 9 111
الفييدق املغرب

JANADRIA شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 
موالي رشيد إقامة الوفاء علار5 رقم 
09 الطابق الثالث شقة رقم 08 - 

111 9 الفييدق املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26819

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة   JANADRIA

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
الوفاء  إقامة  رشيد  موالي  تجزئة 
الطابق الثالث شقة   09 علار5 رقم 
املغرب  الفييدق   9 111  -  08 رقم 

نتيجة ل*فشل املشروع..
و عين:

و  الزرقي  الواحد  عبد  السيد(5) 
شارع  العليا  كيديسة  حي  عيوانه(ا) 
املوحدين زنقة ) فاء رقم 9 شقة رقم 
الفييدق املغرب كلصفي   9 111  (

(5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
تجزئة  وفي   2122 دجيبر   12 بتاريخ 
موالي رشيد إقامة الوفاء علار5 رقم 
 -  08 رقم  الثالث شقة  الطابق   09

111 9 الفييدق املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2567.
5(5I

MAROC COMPTA PLUS

 STE MOUSTANFII
MOHAMMED ET FILS

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 211 2، 

FKIH BEN SALAH MAROC
 STE MOUSTANFII

MOHAMMED ET FILS شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : مركز 
برادية - 211 2 الفقيه بن صالح 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2217

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
 2117 غشت   (8 في  املؤرخ 
 STE MOUSTANFII حل  تقرر 
MOHAMMED ET FILS شركة ذات 
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الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

صالح  بن  الفقيه   2 211  - برادية 

على  القدر5  لعدم  نتيجة  املغرب 

تحقيق اهداف الشركة.

و عين:

مستيفع  املصطفى  السيد(5) 

 2 211 برادية  مركز  عيوانه(ا)  و 

الفقيه بن صالح املغرب كلصفي (5) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

مركز  وفي   2117 غشت   (8 بتاريخ 

صالح  بن  الفقيه   2 211  - برادية 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

27 دجيبر 2122 تحت رقم 24 .

415I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

 OMAR DE TRAVAUX
 ELECTRIQUE ET

)TECHNIQUE (OMARELEC
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

  87BD MOHAMED V ETAGE 7

 N 19 ، 21111، CASABLANCA

MAROC

 OMAR DE TRAVAUX

 ELECTRIQUE ET TECHNIQUE

OMARELEC)) شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 57  شارع 

محلد الخامس الطابق 6 الفضاء 

A5 - 21 11 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58797

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 نونبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الشبل  علر   (5) السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   9.851
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (0.000

سعيد مبدور بتاريخ 28 نونبر 2122.
(5) نصير5 بوتخيل  تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   151
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (0.000

سعيد مبدور بتاريخ 28 نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851296.

5(6I

SERVER INC

TEMBEL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SERVER INC
ميصور ابن عامر تجزئة ادريسيا ، 

90000، طيجة املغرب
TEMBEL شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي بيلير 
زنقة ) رقم   - 90000 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9115

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2121 نونبر   24 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
مبلغ   TEMBEL الوحيد  الشريك 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي حي بيلير زنقة ) رقم 
90000 طيجة املغرب نتيجة ل :   -  

عدم وجود نشاط تجاري.
وحدد مقر التصفية ب حي بيل اير 
زنقة ) رقم   - 90000 طيجة املغرب. 

و عين:
السيد(5) محلد باامين تلسلاني 
رقم     ( بيلير زنقة  حي  و عيوانه(ا) 
 (5) املغرب كلصفي  طيجة   90000

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261955.
5(7I

FCG AUDIT SARL AU

شركة بيض حنان و اديبة
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 41111، MARRAKECH

MAROC
شركة بيض حيان و اديبة شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 
الصياعية رقم 97 - 151 4 ابن 

جرير املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   22 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
أي  درهم«   8.000.000« قدره 
إلى  درهم«   12.111.111« من 
 : طريق  عن  درهم«   21.111.111«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 585.
5(8I

MKH

ستيل بيرو
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MKH
 BERNOUSSI ، 21111، CASA

MAROC

ستيل بيرو شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 122 الحي 
الصياعي بن أحلد - 26151 بن 

أحلد املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.66(

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
مسؤولية  ذات  شركة  بيرو  ستيل 
محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي 122 الحي الصياعي 
بن أحلد - 26151 بن أحلد املغرب 

نتيجة لتراكم الديون.
و عين:

و  جريد  بوشعيب  السيد(5) 
بن  الصياعي  الحي   122 عيوانه(ا) 
املغرب  أحلد  بن   26151 أحلد 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
 122 وفي   2122 دجيبر   21 بتاريخ 
الحي الصياعي بن أحلد - 26151 بن 

أحلد املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احلد بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 22/ 5.

5(9I

SOCIETE MODYANI SARL

NOD NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 9 111
الفييدق املغرب

NOD NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

السالم شارع اإلمام البخاري رقم 12 
- 211 9 املضيق املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21911
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 
ذات  شركة   NOD NEGOCE حل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي حي  درهم وعيوان مقرها 
رقم  البخاري  اإلمام  شارع  السالم 
املضيق املغرب نتيجة   9 211  -  12

ل*فشل املشروع..
و عين:

و  لبحيري  ياسين  السيد(5) 
العليق  فم  الكرور5  حي  عيوانه(ا) 
 (5) كلصفي  املغرب  مرتيل   9 151

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
حي  وفي   2122 دجيبر   12 بتاريخ 
السالم شارع اإلمام البخاري رقم 12 

- 151 9 مرتيل املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 4 25.
421I

FIDUCOMPTA

 WELLNESS DEVELOPMENT
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCOMPTA
الرقم  1 شارع الحرية مكتب 0) 
املديية الجديد5 اسفي ، 56000، 

اسفي املغرب
 WELLNESS DEVELOPMENT
SERVICES شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 12 
زنقة ليبيا املديية الجديد5 اسفي - 

56000 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91 9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   06 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 WELLNESS الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   DEVELOPMENT SERVICES
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
زنقة ليبيا   12 مقرها اإلجتلاعي رقم 
 56000  - اسفي  الجديد5  املديية 

اسفي املغرب نتيجة ل : ازمة مالية.
 12 التصفية ب رقم  وحدد مقر 
 - ليبيا املديية الجديد5 اسفي  زنقة 

56000 اسفي املغرب. 
و عين:

و  كامبل  ارون سكوت  السيد(5) 
زنقة ليبيا املديية   12 رقم  عيوانه(ا) 
املغرب  اسفي   56000 الجديد5 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 65)).
421I

STE SNSKM TOUR SARL AU

SNSKM سنسكم
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

STE SNSKM TOUR SARL AU
قصر مرزوكة الريصاني الطاوس ، 

52451، الريصاني املغرب
سنسكم SNSKM شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
مرزوكة الغربية جلاعة وقياد5 
الطاوس الريصاني - 52451 

الريصاني املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6507
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SNSKM سنسكم
مجال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اليقل السياحي.
قصر   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
وقياد5  جلاعة  الغربية  مرزوكة 
 52451  - الريصاني  الطاوس 

الريصاني املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد سهالوي عيوانه(ا) 
حي موالي اسليلان زنقة عبد السالم 
 52451 الريصاني   ( رقم  العلوي 

الريصاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد سهالوي عيوانه(ا) 
حي موالي اسليلان زنقة عبد السالم 
 52451 الريصاني   ( رقم  العلوي 

الريصاني املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 21 1.
422I

NCG EXPERTISE

kech media
إعالن متعدد القرارات

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 11 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROC
kech media »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 
الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: اقامة 
كتبية مركز 2 مكتب 28 شارع حسن 

2 كليز مراكش اقامة كتبية مركز 
2 مكتب 28 شارع حسن 2 كليز 
مراكش 50000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.688 7
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
 700000 رفع زأس مال اتلشركة ب 
الشركة  ما  زأس  ليصبح  درهم 
اجراء  طريق  عن  درهم   (000000
املحدد5  الشركة  ديون  مع  مقاصة 
املقدار و املستحقة و ادماج احتيا�ضي 
أو ارباح أو عالوات اصدار في زأس املال
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي  6و7:  رقم  بيد 
 (000000 الحالي  املال  رأس  مايلي: 

درهم 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 14211.

42 I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م ذ ش و
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar Riffi  é étage , 11

 appartementN° 1 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

ترانسيلار ش م م ذ ش و شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 2   شارع 
ابراهيم الروداني ------ 1  21 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
81 2
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2111 يوليوز   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ترانسيلار ش م م ذ ش و.

العبور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشحن والتكليف

اليقل الوطني للبضائع.

   2  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

شارع ابراهيم الروداني ------ 1  21 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : السالم  عبد  بيجلون  السيد 

درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000

للحصة.

 : السالم  عبد  بيجلون  السيد 

000) بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عبد  بيجلون  السيد 

اقامة  مينيللونتان  زنقة  عيوانه(ا) 

الثامن  الطابق  ب  برج  بطوطة  ابن 

11 21 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  بيجلون  السيد 

اقامة  مينيللونتان  زنقة  عيوانه(ا) 

الثامن  الطابق  ب  برج  بطوطة  ابن 

11 21 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2111 تحت رقم 171526.

424I

jurigest

ECTIM

شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

jurigest

 bd bir anzarane maarif ، ((9

21 71، casablanca maroc

ECTIM شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 1 

شارع انفا ريزيدنس ازور - 6 211 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.261961

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

 (0.000 رأسلالها  مبلغ   ECTIM

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 1 

 211 6  - ازور  ريزيدنس  انفا  شارع 

ازمة   : الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل 

في القطاع.

 1 1 ب  التصفية  مقر  وحدد 

 211 6  - ازور  ريزيدنس  انفا  شارع 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

متيوي  العباس  السيد(5) 

شارع   55 عيوانه(ا)  و  مشكوري 

املعارف   5 ش   5 الخضراء  املسير5 

املغرب  الدارالبيضاء   21  1

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

 1 1  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

شارع انفا ريزيدنس ازور

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 72 852.

425I

MOORE CASABLANCA

 TUBE ET›› توب و بروفيل

››PROFILE
إعالن متعدد القرارات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN OFFICE OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 21411،

CASABLANCA MAROC

 TUBE ET‘’ توب و بروفيل

PROFILE‘‘ »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 75 شارع 

الحزام الكبير عين السبع الدار 

البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 1695

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 24 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

بعد سلاع تالو5   ، العام  الجلع  إن 

مالحظة  مع   ، اإلدار5  مجلس  تقرير 

، يقرر  أن رأس املال مدفوع بالكامل 

سبعة  بلقدارمبلغ  املال  رأس  زياد5 

 (17.111.111,11) مليون  عشر 

درهم وبذلك يصل إلى مائة وسبعة 

 (197.111.111,11) وتسعين مليون 

ألف  وسبعين  مائة  بإحداث  درهم 

بقيلة  جديد  سهم   ((70.000(

لكل  درهم   (111,11) مائة  اسلية 

منها. ، كل منها مرقلة من )800.00.) 

إلى 970.000.). سيتم إصدار األسهم 

سيتم  املساوا5.  قدم  على  الجديد5 

الحساب  مع  بالتعويض  تحريرهم 

األسهم  مع  التعامل  سيتم  الجاري. 

قديلة  أسهم  أنها  على  الجديد5 

رأس  زياد5  انتهاء  تاريخ  من  ابتداء 

الحقوق  بيفس  سيتلتعون  املال. 

اليظام  أحكام  لجليع  وسيخضعون 

الجلعيات  وقرارات  األسا�ضي 

العلومية.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
ونتيجة التخاذ القرار السابق، يالحظ 
الزياد5 الياتجة  الجلع العام ما يلي: 
عن ذلك في رأس املال تتحقق بصور5 

نهائية
على  ييص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: يقرر الجلع العام االستثيائي، 
أن يعدل  نتيجة للقرارات السابقة، 
على  األسا�ضي  اليظام  من   6 املاد5 
تم  رأس املال:   - »املاد5  اليحو التالي: 
تحديد رأس املال بلبلغ مائة وسبعة 
 (197.111.111,11) وتسعين مليون 
درهم ، مقسلة إلى مليون وتسعلائة 
سهم   ((.970.000) ألف  وسبعين 
 ، للسهم  درهم   (111,11) بلائة 

مرقلة من ) إلى 970.000.) ».
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
تم تحديد رأس   : رأس املال   - املاد5 
وتسعين  وسبعة  مائة  بلبلغ  املال 
 ، درهم   (197.111.11,11) مليون 
مقسلة إلى مليون وتسعلائة وسبعين 
بلائة  سهم   ((.970.000) ألف 
)111,11) درهم للسهم ، مرقلة من 

) إلى 970.000.) 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851591.
426I

STE NOVANYM TRAVAUX SARL

نوفانيم لالشغال
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 STE NOVANYM TRAVAUX
SARL

شارع محلد الحيصالي الطابق ) 
NR12 الرشيدية املغرب ، 52111، 

الراشيدية املغرب
نوفانيم لالشغال شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
محلد الحيصالي الطابق االول 
الشقة 12 الراشيدية - 52111 

الراشيدية املغرب 
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : نوفانيم 

لالشغال.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألعلال املتيوعة أو البياء
العلل الزراعي الزراعة.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
االول  الطابق  الحيصالي  محلد 
 52111  - الراشيدية   12 الشقة 

الراشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  عيوانه(ا)  عبو  عزيز  السيد 
افني  سيدي  الفتح  ودادية    89

85211 سيدي افني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  عيوانه(ا)  عبو  عزيز  السيد 
افني  سيدي  الفتح  ودادية    89

85211 سيدي افني املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

غشت 2122 تحت رقم 1124.
427I

CEDECOM

SYS GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
21211، CASABLANCA MAROC

SYS GARDEN شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 0) زنقة 
الشرارد5 درب لوبيال بوركون الدار 
البيضاء - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.451747

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2121 فبراير   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيد اهلوس   (5) تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
فبراير   (8 سعيد ايت احلاد بتاريخ 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2121 تحت رقم 1284 7.
428I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

AMB INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L’ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT
 PARADIS, 7EME ETAGE ،

21  1، CASABLANCA MAROC
AMB INTERNATIONAL شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 

زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 
بارادي طابق 7 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56578 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AMB  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.INTERNATIONAL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدريب في مجال السياحة.
تقاطع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
زنقة موزار و شارع آنفا إقامة لوبتي 
الدار   21111  -  7 طابق  بارادي 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 21.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : مصطفى  البشير  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
عبدول  آبراهيم  إينيكلي  السيد 
ماجد : 00) حصة بقيلة 00) درهم 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البشير مصطفى عيوانه(ا) 

الييجر 21111 نيامي الييجر.
عبدول  آبراهيم  إينيكلي  السيد 
 21111 الييجر  عيوانه(ا)  ماجد 

نيامي الييجر.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البشير مصطفى عيوانه(ا) 

الييجر 21111 نيامي الييجر
عبدول  آبراهيم  إينيكلي  السيد 
 21111 الييجر  عيوانه(ا)  ماجد 

نيامي الييجر
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
دجيبر 2122 تحت رقم 11851587.
429I

QUALICIA CONSULTING

LOOP BOOTH 360 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 5) 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املديية الجديد5 مكياس. ، 51111، 
مكياس املغرب

LOOP BOOTH  61 SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 65 شارع 
عبد هللا املديوني الطابق ) الشقة 
2 الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567189
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LOOP : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.BOOTH  61 SARL
تيظيم   •  : غرض الشركة بإيجاز 

الحفالت.
• االتصال والتسويق.

•استيراد و تصدير..
65 شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 
عبد هللا املديوني الطابق ) الشقة 2 
الدار البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   511  : السيد تجاني علاد 

بقيلة 00) درهم للحصة.
 511  : ياسين  مغراوي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  علاد  تجاني  السيد 
هيلليس   59261 حديقة بوكيه   ((
هيلليس   59261 فرنسا   59261

فرنسا.
السيد مغراوي ياسين عيوانه(ا)   
فيلوربان   69(00 شارع بول كامبون 

فرنسا 00)69 فيلوربان فرنسا.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  علاد  تجاني  السيد 

هيلليس   59261 حديقة بوكيه   ((

هيلليس   59261 فرنسا   59261

فرنسا

السيد مغراوي ياسين عيوانه(ا)   

فيلوربان   69(00 شارع بول كامبون 

فرنسا 00)69 فيلوربان فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 4 441.

4 1I

PRESTACOMPTA

BAB ASSALAMA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

PRESTACOMPTA

الطابق األول ,تجزئة املسير5 رقم 

 CHICHAOUA، 571 , شيشاو

000)5، شيشاو5 املغرب

BAB ASSALAMA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 8) حي 

سيدي علي أوسحاق شارع مراكش 

اميتانوت - 41151 ايليتانوت 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(099

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 29 غشت 2122 تم تعيين 

ابو  السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

الفضل سكيية كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  باميتانوت  االبتدائية 

شتيبر 2122 تحت رقم 11/2122 .

4 1I

BOUCHTARAT

BOUCHTARAT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BOUCHTARAT

)59 شارع محلد الزرقطوني ، 

22111، الدار البيضاء املغرب

BOUCHTARAT شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )59 شارع 

محلد الزرقطوني - 21121 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5284 5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 27 شتيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 BOUCHTARAT الوحيد  الشريك 

درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 

)59 شارع  وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

الدار   21121  - الزرقطوني  محلد 

غياب   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط تجاري.

وحدد مقر التصفية ب )59 شارع 

الدار   22111  - الزرقطوني  محلد 

البيضاء املغرب. 

و عين:

اوبيد  نبيل  موالي  السيد(5) 

 12 الحداوية  حي  عيوانه(ا)  و  ايعز 

 (6 الرقم    1 زنقة  اليخيل  تجزئة 

املغرب  الدار البيضاء   21111 ع/ش 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 9558 .

4 2I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE BEN KHLIL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72111، السلار5 املغرب

 STE BEN KHLIL TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي العود5 

رقم 505 مكرر  1 السلار5 - 72111 

السلار5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 فبراير   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BEN KHLIL TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء و اشغال مختلفة.

عيوان املقر االجتلاعي : حي العود5 

رقم 505 مكرر  1 السلار5 - 72111 

السلار5 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : افوشال  اسامة  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة افوشال عيوانه(ا) 

شارع ديدي ولد جدور علار5  1 رقم 

 1 السلار5 72111 السلار5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسامة افوشال عيوانه(ا) 

شارع ديدي ولد جدور علار5  1 رقم 

 1 السلار5 72111 السلار5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

)) مارس  االبتدائية بالسلار5 بتاريخ 

2122 تحت رقم 2122/ 6.

4  I

ABRAJE ASSAFA

PALM EST
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

ABRAJE ASSAFA

الكولين 25 سيدي معروف ، 

21521، الدارالبيضاء املغرب

PALM EST شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : زاوية 

شارع عبداملومن و أنوال إقامة 

عبداملومن سانترالطابق 2 الرقم 

 21 - 21142 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4 5269

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   25 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   PALM EST

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

زاوية شارع عبداملومن و أنوال إقامة 

الرقم   2 سانترالطابق  عبداملومن 

املغرب  الدارالبيضاء   21142  -  21 

نتيجة لعدم مزاولة أي نشاط تجاري.

و عين:

البغدادي  نورالدين  السيد(5) 

اعبابو  تجزئة   0( عيوانه(ا)  و 

الدارالبيضاء   21142 كاليفورنيا 

املغرب كلصفي (5) للشركة.



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1172

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 25 نونبر 2122 وفي زاوية شارع 
عبداملومن و أنوال إقامة عبداملومن 
سانترالطابق 2 الرقم  21 - 21142 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852716.
4 4I

GCR CONSEIL

TUCSON TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GCR CONSEIL
 RUE 1 HAY TARIK EL KHEIR
 IMM 45 ETG 2 N 4، 21611،

CASABLANCA MAROC
TUCSON TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

البستان 2 علار5 ) متجر ) سيدي 
البرنو�ضي - 21611 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.468 61

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 يوليوز   27 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 TUCSON الوحيد  الشريك  ذات 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ   TRANS
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
) سيدي  متجر   ( علار5   2 البستان 
البيضاء  الدار   21611  - البرنو�ضي 

املغرب نتيجة ل : نهاية النشاط.
إقامة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
) سيدي  متجر   ( علار5   2 البستان 
 21611  - البيضاء  الدار  البرنو�ضي 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  كريمي  الرزاق  عبد  السيد(5) 
 ( 2 علار5  إقامة البستان  عيوانه(ا) 
 21611 البرنو�ضي  سيدي   ( متجر 

 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 
للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
إقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
سيدي   ( متجر   ( علار5   2 البستان 

البرنو�ضي الدار البيضاء
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 15 851.

4 5I

CABINET RAMI EXPERTISE

 SOCIETE NMIRY DE 
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدود5
رفع رأسلال الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau  1 ،  1111،
Fés, Maroc

 SOCIETE NMIRY DE TRAVAUX 
DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

اإلدريسية رقم 12 مكاتب األندلس 
الطابق األول مكتب 0) - 1111  

فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22151

العام  الجلع  بلقت�ضى 
دجيبر   21 في  املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2122
درهم«   5.111.111« قدره  بلبلغ 
إلى  درهم«   21.111.111« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   25.111.111«
أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5518.

4 6I

MAROC COMPTA PLUS

ABDELHAK CASH

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 

رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 211 2، 

FKIH BEN SALAH MAROC

ABDELHAK CASH شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 65 بلوك 

12 حي الفتح - 211 2 الفقيه بن 

صالح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5111

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   0( املؤرخ في 

ذات  شركة   ABDELHAK CASH

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 65 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 

بلوك 12 حي الفتح - 211 2 الفقيه 

بن صالح املغرب نتيجة لعدم القدر5 

على تحقيق اهداف الشركة.

و عين:

و  العلمي  الحق  عبد  السيد(5) 

الفتح  حي   12 بلوك   65 عيوانه(ا) 

املغرب  صالح  بن  الفقيه   2 211

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بلوك   65 وفي  نونبر 2122   0( بتاريخ 

بن  الفقيه   2 211  - الفتح  حي   12

صالح املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2122 دجيبر   28 بتاريخ 

. 29/2122

4 7I

BCMF

ا م س سبور
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

BCMF
زنقة إبن عائشة علار5 ثلان نخالت 
رقم الشقة ) كليز مراكش، 50000، 

مراكش املغرب
ا م س سبور شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 45  املسار 

طريق اسفي - 50000 مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 1929
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 50000  - املسار طريق اسفي    45«
كاميل  »زنقة  إلى  املغرب«  مراكش 
مكتب  الطابق     (0 علار5  كابانا 
مراكش   50000  - ايفيرناج   (( رقم 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 2 2 14.

4 8I

أوريونتال موروكو أوسبيتاليتي

أطالنتيك موروكو أوسبيتاليتي
شركة املساهلة

استلرار نشاط الشركة

أطالنتيك موروكو أوسبيتاليتي
9 ، زنقة نورماندي ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب
أطالنتيك موروكو أوسبيتاليتي 

»شركة املساهلة«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 ، زنقة 
نورماندي - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
»استلرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(8(55(
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بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2122 تقرر ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .(

الخسائر املسجلة.
الشركة  رأسلال  تخفيض   .2

بلبلغ يساوي ) درهم
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 842941.

4 9I

ائتلانية الشريفي مبارك

 Ste املستقبل املشرق
 ALMOUSTAQBAL

ALMOUCHRIQ
شركة التضامن

قفل التصفية

ائتلانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 15 
رقم  1 كلليم ، 000)8، كلليم 

املعرب
 Ste املستقبل املشرق
 ALMOUSTAQBAL

ALMOUCHRIQ شركة التضامن
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة 

املهدي بن تومرت رقم 1 5 - 000)8 
كلليم املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2647

العام  الجلع  بلقت�ضى 
دجيبر   12 في  املؤرخ  اإلستثيائي 
املستقبل  حل  تقرر   2122
 Ste ALMOUSTAQBAL املشرق 
التضامن  شركة   ALMOUCHRIQ
مبلغ رأسلالها 0.000) درهم وعيوان 
بن  املهدي  زنقة  اإلجتلاعي  مقرها 
كلليم   8(000  -  5 1 رقم  تومرت 
وقلة  مالية  ملشاكل  نتيجة  املغرب 

فرص العلل.
و عين:

و  سين  بوجلعة  السيد(5) 
شارع    6 رقم  تركز  زنقة  عيوانه(ا) 
000)8 كلليم املغرب  الجيش امللكي 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

زنقة  وفي   2122 دجيبر   12 بتاريخ 

املهدي بن تومرت رقم 1 5 - 000)8 

كلليم املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (9 بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

2122 تحت رقم  47.

550I

اثتلانية صال ح الدين

 MA DOMICILIATION

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اثتلانية صال ح الدين

علار5  42 شقة   ابواب مراكش 

زون 9  مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب

 MA DOMICILIATION SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

6 عين ا يطي افا مة اال طل�ضي نور 

اليخيل مراكش - 50000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DOMICILIATION SARLAU

غرض الشركة بإيجاز : * مسا كية 

الشركا ت * مفدم جدما ت.

عيوان املقر االجتلاعي : شقة رقم 
عين ا يطي افا مة اال طل�ضي نور   6
مراكش   50000  - مراكش  اليخيل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : ل  طال  ي  الزبيد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الزبيد ي طال ل عيوانه(ا) 
 50000 الدباغ  باب  املوقف   21

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزبيد ي طال ل عيوانه(ا) 
 50000 الدباغ  باب  املوقف   21

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   05 التجارية بلراكش بتاريخ 

2122 تحت رقم 6)500).
55(I

أوريونتال موروكو أوسبيتاليتي

ماركوريت موروكو أوسبيتاليتي
شركة املساهلة

استلرار نشاط الشركة

ماركوريت موروكو أوسبيتاليتي
9 ، زنقة نورماندي ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب
ماركوريت موروكو أوسبيتاليتي 

»شركة املساهلة«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 ، زنقة 
نورماندي - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
»استلرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 4658 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2122 تقرر ما يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .(

الخسائر املسجلة.
الشركة  رأسلال  تخفيض   .2

بلبلغ يساوي ) درهم

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 (0 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 845748.

442I

SOCIETE FIDAV SARL

HANIM DAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين علار5  1 شقة   

املديية الجديد5 ، 51111، مكياس 
املغرب

HANIM DAR SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1  
مكرر زنقة 8 حي األمان - 51111 

مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
579 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HANIM DAR SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اليجار5
تاجر االثات

النسيج
البيع و الشراء.

  1 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
 51111  - األمان  حي   8 زنقة  مكرر 

مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
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 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد الركراكي املصطفى : 000.) 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى  الركراكي  السيد 
شارع عالل بن عبد   (80 عيوانه(ا) 
 51111 ويسالن  كاديم  تجزئة  هللا 

مكياس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  الركراكي  السيد 
شارع عالل بن عبد   (80 عيوانه(ا) 
 51111 ويسالن  كاديم  تجزئة  هللا 

مكياس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 96 1.

44 I

BURCICA

 MYLERZ INTERNATIONAL
MOROCCO

إعالن متعدد القرارات

BURCICA
2 4 زنقة مصطفى املعاني املكتب 

5) الطابق 5 الدار البيضاء ، 
21611، الدار البيضاء املغرب

 MYLERZ INTERNATIONAL
MOROCCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 
الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: مشروع 
مصيع صوفت ، فرع كالي موريتانيا 

، رقم املحل 21 م ص سيدي 
البرنو�ضي - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.55455 
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 29 نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 
مايلي: زياد5 رأسلال الشركة

على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 
املال  لرأس  الجديد  التوزيع  مايلي: 

الشركة
على  ييص  الذي  رقم  1:  قرار 
األسا�ضي  اليظام  تحيين  مايلي: 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
 (00000 رفع رأس املال الشركة من 
درهم إلى 11111 4 بإصدار 42111 
سهم جديد بقيلة 00) درهم للسهم.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851941.

555I

RENTAM SARL AU

RENTAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RENTAM SARL AU
 YASMINA 5 KAISSARIAT
ADDABBAGH REZ-DE-

 CHAUSSÉE N° 14 ، 91181،
TANGER MAROC

RENTAM SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : ياسليية 
5، قيسارية الدباغ الطابق األر�ضي، 

رقم 5) - 90080 طيجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.11 159

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 22 دجيبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   RENTAM SARL AU
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
قيسارية الدباغ الطابق   ،5 ياسليية 
طيجة   90080  -  (5 رقم  األر�ضي، 

املغرب نتيجة النعدام النشاط.

و عين:
و  تللكوتان  محلد  السيد(5) 
إقامة النهضة زنقة شهيد  عيوانه(ا) 
عبد السالم بن بوحوت 85) الطابق 
5 90000 طيجة املغرب كلصفي (5) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 22 دجيبر 2122 وفي ياسليية 
قيسارية الدباغ الطابق األر�ضي،   ،5

رقم 5) - 90080 طيجة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261196.

445I

NJ BUSINESS

NUTRI ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

NJ BUSINESS
مكاتب مرييا مكتب رقم 9) الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بيجلون 
املديية الجديد5 فاس املغرب، 

1111 ، فاس املغرب
NUTRI ZONE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دوار اوالد 

حلو جلاعة وقياد5 اوالد الطيب 
سايس - 1111  فاس املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59189
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 دجيبر   (6 في  املؤرخ 
ذات  شركة   NUTRI ZONE حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
جلاعة  حلو  اوالد  دوار  اإلجتلاعي 
وقياد5 اوالد الطيب سايس - 1111  

فاس املغرب نتيجة الزمة مالية.
و عين:

و  مطيس  رضوان  السيد(5) 
الوحد5  حي  رقم  61  عيوانه(ا) 
املغرب  فاس    1111 بنسود5 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 6) دجيبر 2122 وفي دوار اوالد 
الطيب  اوالد  وقياد5  جلاعة  حلو 

سايس - 1111  فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 12 يياير  212 

تحت رقم 5571.
556I

LA GESTORIA DEL NORTE SARL

SUNU AFRIQUE COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 LA GESTORIA DEL NORTE
SARL

 12RUE MOUSSA IBNO
 NOUSSAIR IMM PORTE 2

 ETAGE N° 6، 91111، TANGER
MAROC

 SUNU AFRIQUE COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طيجة - 
90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1185 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 شتيبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SUNU : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AFRIQUE COMPANY
غرض الشركة بإيجاز : - االستيراد 
والتلثيل  والسلسر5  والتصدير 
األشياء  لجليع  والتوزيع  والتسويق 
واللوازم  وامالت  والسلع  وامليتجات 
التجار5  ومجال  بالصياعة  املتصلة 

بوجه عام.
غير  والتسويق  التصدير   -
املتوقعين لجليع امليتجات املصيعة 
وبيع  شاملة  القائلة  تكون  أن  دون 

بالجللة والتجزئة..
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 - طيجة   : عيوان املقر االجتلاعي 
90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 51.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 CAMARA ALIOU : 511 السيد
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 CAMARA ALIOU السيد 
طيجة   90000 طيجة  عيوانه(ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 CAMARA ALIOU السيد 
طيجة   90000 طيجة  عيوانه(ا) 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   06 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2121 تحت رقم 4492 2.
557I

شركة اوالد عبد السالم للتصدير

شركة فاتيمبورطاسون
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة اوالد عبد السالم للتصدير
حي الرباط شارع الرباط زنقة 9 رقم 

27 ، 211 9، املضيق املغرب
شركة فاتيلبورطاسون شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الباريو 

شارع الجدول رقم ) تطوان - 
111 9 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22127
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
شركة  الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ  فاتيلبورطاسون 
مقرها  وعيوان  درهم   (0.000.000

اإلجتلاعي حي الباريو شارع الجدول 
رقم ) تطوان - 111 9 تطوان املغرب 

نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف.
وحدد مقر التصفية ب حي الباريو 
تطوان تطوان   ( شارع الجدول رقم 

111 9 تطوان املغرب. 
و عين:

و  غزيل  فاطلة  السيد(5) 
عيوانه(ا) شارع وليلي رقم 55 الطابق 
2 رقم   تجزء5 مونيا 111 9 تطوان 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2579.
558I

»GUERROUJ MULTI SERVICES« شركة

 GUERROUJ MULTI« شركة
»SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GUERROUJ MULTI« شركة
»SERVICES

إقامة 6)، شقة )6 الطلبق 
2 السعيدية مارييا ،  61 6، 
السعيدية مارييا املللكة املغربية
 GUERROUJ MULTI« شركة

SERVICES« شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
6)، شقة )6 الطلبق 2 -  61 6 
السعيدية مارييا املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8797

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 
.»GUERROUJ MULTI SERVICES«

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال و الخدمات املختلفة.

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 6 61  -  2 الطلبق   6( شقة   ،(6

السعيدية مارييا املللكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 CIN n°) كروج  حلادي  السيد 
حصة بقيلة   FA141289) : 1.111

00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 CIN n°) كروج  حلادي  السيد 
دوار الحفر5  عيوانه(ا)   (FA141289
الشويحية  الشويحية بركان  25 6 

بركان املللكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 CIN n°) كروج  حلادي  السيد 
دوار الحفر5  عيوانه(ا)   (FA141289
الشويحية  الشويحية بركان  25 6 

بركان املللكة املغربية
 CIN n°) نجاري  علي  السيد 
دوار الحفر5  عيوانه(ا)   (FA1652 6
الشويحية  الشويحية بركان  25 6 

بركان املللكة املغربية
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (0 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 591/2122.

559I

GUIDE COMPTABLE

SOS VITAL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 علار5 5 الطابق 
2 شقة 5 بوزنيقة ، 111 1، 

بوزنيقة املغرب
SOS VITAL شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي مركز 

الرياض )6 تقاطع شارع اللة ياقوت 
و مصطفى املعاني رقم 69 الطابق 2 

- 21211 الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 12 1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تلت   2122 نونبر   (5 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
ميعش عقاري.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 912 4.
451I

BURCICA

FOX FREIGHT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BURCICA
2 4 زنقة مصطفى املعاني املكتب 

5) الطابق 5 الدار البيضاء ، 
21611، الدار البيضاء املغرب
FOX FREIGHT شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : )6 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق الثاني الرقم 62 - 21251 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5  619

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 نونبر   (( في  املؤرخ 
ذات  شركة   FOX FREIGHT حل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
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 6( اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 
مصطفى  زاوية  الياقوت  اللة  شارع 
 -  62 الرقم  الثاني  الطابق  املعاني 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21251

لتوقيف نشاط الشركة.
و عين:

أحلد  فاروق  أحلد  السيد(5) 
لبيب عبد اللطيف و عيوانه(ا) إقامة 
إنزاك علار5 س 2 الشقة 22 21451 
 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
)6 شارع  وفي  نونبر 2122   (( بتاريخ 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
 21251  -  62 الرقم  الثاني  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 4 8519.
451I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

OUNAAMAN ATMAD
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكياس ، 0000)، مكياس املغرب
OUNAAMAN ATMAD شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 
4112 زنقة 85 وجه عروس - 

51151 مكياس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.42679

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 22 دجيبر 2122 تقرر حل 
OUNAAMAN ATMAD شركة ذات 
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
وجه   85 زنقة   4112 اإلجتلاعي رقم 
املغرب  مكياس   51151  - عروس 
نتيجة للألن الشركة لم تتلكن من 
من  اسست  الذي  الهدف  تحقيق 

أجله.

و عين:

ونعلان  الرحلان  عبد  السيد(5) 

 85 زنقة   4112 (قم  ر  عيوانه(ا)  و 

وجه عروس 51151 مكياس املغرب 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

رقم  وفي   2122 دجيبر   22 بتاريخ 

4112 زنقة 85 وجه عروس - 51151 

مكياس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   27 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 66 1.

452I

CMA GESTION

دار الساقيا

شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 41111،

MARRAKECH MAROC

دار الساقيا شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 5 درب 

الورتاني مواسين - 50000 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28847

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في  2 دجيبر 2122 تم تعيين 

السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

البصري عبد العزيز كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 5)).

45 I

CABINTE COMPTA AUDIT AL YOUSR 

SALAMI GLACE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 CABINTE COMPTA AUDIT AL
YOUSR

العلار5 رقم 4 6 الطابق التاني 
مكتب رقم 5 حي املسار- مراكش ، 

50000، مراكش املغرب
SALAMI GLACE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

دشرجلاعة أيت فسكا أيت أورير 
الحوز - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 أكتوبر   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SALAMI GLACE
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع اميس كريم.
دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
أورير  أيت  فسكا  أيت  دشرجلاعة 

الحوز - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : السيد عبد الرحيم سلمي 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد محلد سلمي : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سلمي  الرحيم  عبد  السيد 
عيوانه(ا) دوار تديست سيدي غيات 
مراكش   50000 مراكش  أورير  أيت 

املغرب.

عيوانه(ا)  سلمي  محلد  السيد 

مراكش  البور  الويدان  العظم  دوار 

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  سلمي  محلد  السيد 

مراكش  البور  الويدان  العظم  دوار 

50000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 التجارية بلراكش بتاريخ 

2121 تحت رقم  141.

454I

CABINET CADRE CONSEIL

 NOUVELLE ETUDES ET
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 11  AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45111،

OUARZAZATE MAROC

 NOUVELLE ETUDES ET

 CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار تكمي 

لجديد ترميكت ورزازات - 45111 

ورزازات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1145 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 دجيبر   28 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 

 NOUVELLE الوحيد  الشريك  ذات 

 ETUDES ET CONSTRUCTION

رأسلالها  مبلغ   SARL AU

مقرها  وعيوان  درهم   111.111,11

اإلجتلاعي دوار تكمي لجديد ترميكت 

املغرب  ورزازات   45111  - ورزازات 

الشركة  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

للهدف الذي انشئت من اجله..
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وحدد مقر التصفية ب دوار تكمي 
 45111  - ورزازات  ترميكت  لجديد 

ورزازات املغرب. 
و عين:

السيد(5) لحسن قاش و عيوانه(ا) 
ورزازات  اهل  ترميكت  تاجد5  دوار 
45111 ورزازات املغرب كلصفي (5) 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  االبتدائية بورزازات بتاريخ  1 

 212 تحت رقم 5.
455I

NOUVAFISC

TAQI PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

NOUVAFISC
علار5 بولهدير شارع املقاومة ايت 
ملول انزكان ، 81651، انزكان 

املغرب
TAQI PROJET شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 52  
سوق السبت اركانة ايت ملول - 

86151 ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27 2 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TAQI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.PROJET
تفصيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وجياطة املالبس 
التجار5..

عيوان املقر االجتلاعي : رقم 52  

 - ملول  ايت  اركانة  السبت  سوق 

86151 ايت ملول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 751  : التاقي  العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 251  : مونهي  جديجة  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 751  : التاقي  العزيز  عبد  السيد 

بقيلة 00) درهم.

 251  : مونهي  جديجة  السيد5 

بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز التاقي عيوانه(ا) 
ملول  ايت  تيلل  تجزئة   127 رقم 

86151 ايت ملول املغرب.

السيد5 جديجة مونهي عيوانه(ا) 
ملول  ايت   127 رقم  تيلل  تجزئة 

86151 ايت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز التاقي عيوانه(ا) 
ملول  ايت  تيلل  تجزئة   127 رقم 

86151 ايت ملول املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   07 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تحت رقم  222.

456I

FOUZMEDIA

EVENT LAMAISSE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc

EVENT LAMAISSE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املغرب 

العربي املحل ) - 5000) القييطر5 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2121 شتيبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EVENT : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LAMAISSE

ملون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

املغرب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

القييطر5   (5000  -  ( العربي املحل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 فاطلة الشيكر عيوانه(ا) 

 (5000  7( رقم  فيال  عيتر5  طريق 

القييطر5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 فاطلة الشيكر عيوانه(ا) 

 (5000  7( رقم  فيال  عيتر5  طريق 

القييطر5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم -.

457I

اءتلانية عبد الرحيم

FATINOUVITCH10
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

اءتلانية عبد الرحيم

زنقة أبو العالء املعري حي الوحد5 

رقم 9 ، 15111، الخليسات املغرب

FATINOUVITCH11 شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 

2 مكرر زنقة ل تجزئة الوفاء 

الخليسات - 15111 الخليسات 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.288 1

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 1  دجيبر 2122 تقرر حل 

ذات  شركة   FATINOUVITCH11

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

الوفاء  تجزئة  ل  زنقة  مكرر   2 رقم 

الخليسات   15111  - الخليسات 

تحقق  لم  اللشركة  نتيجة  املغرب 

هدفها الذي أنشأت من أجله.

و عين:

السيد(5) فاتن التومي و عيوانه(ا) 

الوفاء  تجزئة  ل  زنقة  مكرر   2 رقم 

الخليسات   15111 الخليسات 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

الجلعية  انعقاد  تم  قد  و 

 2122 دجيبر    1 بتاريخ  الختامية 

وفي رقم 2 مكرر زنقة ل تجزئة الوفاء 

الخليسات   15111  - الخليسات 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

يياير  212 تحت رقم )0.

458I
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FOUZMEDIA

SNACK SEHATI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc

SNACK SEHATI شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

التنشيط رقم  18 محل 2 - 5000) 

القييطر5 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66009

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2122 غشت   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 

 SNACK الوحيد  الشريك  ذات 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ   SEHATI

اإلجتلاعي حي  درهم وعيوان مقرها 

التنشيط رقم  18 محل 2 - 5000) 

الحل   : ل  نتيجة  املغرب  القييطر5 

املسبق للشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 

التنشيط رقم  18 محل 2 - 5000) 

القييطر5 املغرب. 

و عين:

و  كحيحل  نوفل  السيد(5) 

املوا�ضي  تربية  مقاطعة  عيوانه(ا) 

املغرب  الفييطر5   (5000 الفوارات 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ 12 نونبر 

2122 تحت رقم 151 9.

459I

bemultico بيلولتيكو

AMLAS
إعالن متعدد القرارات

bemultico بيلولتيكو
رقم 06) شقة رقم )0 الزيتون 

املعركة -مكياس ، 51161، مكياس 
مكياس

AMLAS »شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 

56 زنقة ابن جلدون اقامة حكيم 
الشقة 7) الطابق 15 مكياس - 

51111 مكياس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58(97

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 08 دجيبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
 511 ليام محلد   (5) السيد  تفويت 
 511 أصل  من  اجتلاعية  حصة 
اسلاعيل   (5) السيد  لفائد5  حصة 

افورنو 
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
ملد5  للشركة  مسيرين  تعيين  مايلي: 
غير محدود5 هلا السيد ليام محلد 
الشركة  عقود  و  افورنو  واسلاعيل 
إمضاء  أجل صالحياتها  من  تستلزم 
السيد ليام محلد و اسلاعيل افورنو
على  ييص  الذي  رقم  :  قرار 
من  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة دات 

املسؤولية املحدود5 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي   :( رقم  بيد 
في القانون  تعديل الفصل)0  مايلي: 

األسا�ضي للشركة
على  ييص  الذي   :6 رقم  بيد 
في القانون  تعديل الفصل06  مايلي: 

األسا�ضي للشركة
على  ييص  الذي   :7 رقم  بيد 
في القانون  تعديل الفصل07  مايلي: 

األسا�ضي للشركة

على  ييص  الذي   :(5 رقم  بيد 
في القانون  تعديل الفصل5)  مايلي: 

األسا�ضي للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 2 .
560I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

YOUR PRO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ،  1111، فاس املغرب
YOUR PRO IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 26 
اقامة رياض يسلين طريق عن 

شقف فاس - 1111  فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7498 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 YOUR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PRO IMMOBILIER
-ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
-االشغال املختلفة و البياء.

 26 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
اقامة رياض يسلين طريق عن شقف 

فاس - 1111  فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : السيد عبد الكريم مومني 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 600  : السيد نورالدين الشيكار 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد يونس مومني : 151 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد مو�ضي مومني : 151 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مومني  الكريم  عبد  السيد 

دوار اوالد بوبكر تزطوطين  عيوانه(ا) 

الياظور 62111 الياظور املغرب.

الشيكار  نورالدين  السيد 
الياظور  املركز  تزطوطين  عيوانه(ا) 

62111 الياظور املغرب.

عيوانه(ا)  مومني  يونس  السيد 
الياظور  تزطوطين  بوبكر  اوالد  دوار 

62111 الياظور املغرب.

عيوانه(ا)  مومني  مو�ضي  السيد 
الياظور  تزطوطين  بوبكر  اوالد  دوار 

62111 الياظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

مومني  الكريم  عبد  السيد 

دوار اوالد بوبكر تزطوطين  عيوانه(ا) 

الياظور 62111 الياظور املغرب

الشيكار  نورالدين  السيد 
الياظور  املركز  تزطوطين  عيوانه(ا) 

62111 الياظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 12 يياير  212 

تحت رقم 5571.

56(I

ديوان االستاذ أكرم زهير موثق بلراكش

» MDLX « » م د ل اكس«
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

ديوان االستاذ أكرم زهير موثق 

بلراكش

شارع عبد الكريم الخطابي علار5 
رقم 08 شقة رقم 0) الطابق الثالث 

، 50000، مراكش املغرب

» MDLX « » م د ل اكس« شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي بلراكش 

املسير5   حي أ رقم 254 ، شقة رقم 

  - 50000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 1651

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 «  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

MDLX « » م د ل اكس«.

انجاز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشاريع السياحية و الفيدقية 

- املطاعم، الفيدقة.

- اليقل السياحي الوطني و الدولي

- إنشاء وإدار5 وتسويق الوحدات 

الفيدقية.

آو  الفردية  الرحالت  تيظيم   -

الجلاعية.

بلراكش   : عيوان املقر االجتلاعي 

املسير5   حي أ رقم 254 ، شقة رقم 

  - 50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   51  : راية  كريم  السيد 

بقيلة 51.111 درهم للحصة.

السيد رشيد إبراهيمي : 51 حصة 

بقيلة 51.111 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  راية  كريم  السيد 

سويسرا 50000 سويسرا سويسرا.

السيد رشيد إبراهيمي عيوانه(ا) 

بلجيكا 50000 بلجيكا بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  راية  كريم  السيد 
سويسرا 50000 سويسرا سويسرا

السيد رشيد إبراهيمي عيوانه(ا) 
بلجيكا 50000 بلجيكا بلجيكا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 565 1.
462I

FRIEDLAND MOROCCO

FRIEDLAND MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FRIEDLAND MOROCCO
1 1, شارع أنفا، إقامة أزور مكتب 
رقم )) ب الدار البيضاء ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
FRIEDLAND MOROCCO شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 1, 

شارع أنفا، إقامة أزور مكتب رقم 
)) ب الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.499657

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في  1 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   FRIEDLAND MOROCCO
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
أنفا،  شارع   ,1 1 اإلجتلاعي  مقرها 
ب الدار   (( إقامة أزور مكتب رقم 
البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 
غياب أي نشاط   : نتيجة ل  املغرب 

تجاري.
 ,1 1 ب  التصفية  مقر  وحدد 
رقم  مكتب  أزور  إقامة  أنفا،  شارع 
)) ب الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

دجيياوسين  دجوناتان  السيد(5) 
زنقة شون دو مارس  و عيوانه(ا)  1 
 (5) كلصفي  فرنسا  باريس   75117

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 211.

46 I

أوريونتال موروكو أوسبيتاليتي

أوريونتال موروكو أوسبيتاليتي
شركة املساهلة

استلرار نشاط الشركة

أوريونتال موروكو أوسبيتاليتي

9 ، زنقة نورماندي ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب

أوريونتال موروكو أوسبيتاليتي 

»شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 ، زنقة 

نورماندي - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

»استلرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.181445

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2122 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .(

الخسائر املسجلة.

الشركة  رأسلال  تخفيض   .2

بلبلغ يساوي ) درهم

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 (0 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 845747.

565I

NE ADNANI TRAVAUX

NE ADNANI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

NE ADNANI TRAVAUX

شقة رقم   الطابق االر�ضي اقامة 

امليار5 2 شارع محلد 6 كليز مراكش 

، 50000، مراكش املغرب

NE ADNANI TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي شقة رقم 
  الطابق االر�ضي إقامة امليار5 2 
جيليز - 50000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5498 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تغيير  املؤرخ في 12 دجيبر 2122 
مالي  »مستشار  من  الشركة  نشاط 
ومحاسب« إلى »-1 محاسب معتلد / 

-2 توطين الشركات«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (5 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142564.
465I

MACOSIS CONSULTING

ASSURANCE SOFIA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ،  1111، FES

MAROC
ASSURANCE SOFIA شركة 

ذات املسؤولية املحدود5(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ) زنقة ابو 
الهؤل شارع بوعيانية طريق اموزار - 

1111  فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41227

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
07 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
ASSURANCE SOFIA مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعيوان  درهم   90.000
شارع  الهؤل  ابو  زنقة   ( اإلجتلاعي 
  1111  - اموزار  طريق  بوعيانية 
صعوبات   : ل  نتيجة  املغرب  فاس 

مالية.
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وحدد مقر التصفية ب ) زنقة ابو 

الهؤل شارع بوعيانية طريق اموزار - 

1111  فاس املغرب. 

و عين:

السيد(5) صوفيا براد5 و عيوانه(ا) 

تجزئة االمل   (5 درب الشرايبي رقم 

املغرب  فاس    1111 اموزار  طريق 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 12 يياير  212 

تحت رقم  557.

566I

boss management accounting

ROCKMA MUSIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

boss management accounting

 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN

 MAROC ، 9 111، tetouan

maroc

ROCKMA MUSIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الصياعية طريق مرتيل رقم 9 تجزئة 

9 املحل رقم 9 ب امليطقة الصياعية 

طريق مرتيل رقم 9 تجزئة 9 املحل 

رقم 9 ب 111 9 تطوان املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1812 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   (.000.000«

»000.000.) درهم« إلى »2.111.111 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2587.

567I

ABRAJE ASSAFA

SONIMMOB
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

ABRAJE ASSAFA
الكولين 25 سيدي معروف ، 
21521، الدارالبيضاء املغرب
SONIMMOB شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية شارع 
عبداملومن و أنوال إقامة عبداملومن 
سانترالطابق 2 الرقم  21 - 21142 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.271 59

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سليلان التاج   (5) تفويت السيد 
   1 أصل  من  اجتلاعية  حصة   (
نورالدين   (5) السيد  لفائد5  حصة 

البغدادي بتاريخ 9) دجيبر 2122.
سليلان التاج   (5) تفويت السيد 
29  حصة اجتلاعية من أصل 1   
 ISTITMAR (5) حصة لفائد5 السيد
بتاريخ   SAFAE ISTITMAR SAFAE

9) دجيبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 5 8527.

568I

ABRAJE ASSAFA

SONIMMOB
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ABRAJE ASSAFA
الكولين 25 سيدي معروف ، 
21521، الدارالبيضاء املغرب

SONIMMOB شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية شارع 
عبداملومن و أنوال إقامة عبداملومن 
سانترالطابق 2 الرقم  21 - 21142 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.271 59

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 9) دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»زاوية شارع عبداملومن و أنوال إقامة 
الرقم   2 سانترالطابق  عبداملومن 
 21 - 21142 الدارالبيضاء املغرب« 
مستوى  طابق  25ــ)  »الكولين  إلى 
 21521  - معروف  سيدي  الحديقة 

الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 5 8527.
569I

MACOSIS CONSULTING

 CONSTRUCTION
 GENERALE DES

)BATIMENTS (SCGB
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ،  1111، FES

MAROC
 CONSTRUCTION GENERALE
DES BATIMENTS (SCGB) شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 
ابي هرير5 ) زنقة الزايير علار5    
الزهور ) - 1111  فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 699 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
 CONSTRUCTION GENERALE

شركة   (DES BATIMENTS (SCGB
مبلغ  املحدود5  املسؤولية  ذات 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
هرير5  ابي  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
الزهور  علار5     الزايير  زنقة   (
نتيجة  املغرب  فاس    1111  -  (

لصعوبات مالية.
و عين:

و  العسري  نبيل  السيد(5) 
زنقة   ( هرير5  ابي  شارع  عيوانه(ا) 
  1111  ( الزهور  علار5     الزايير 

فاس املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
نونبر 2122 وفي شارع ابي  بتاريخ 1  
هرير5 ) زنقة الزايير علار5    الزهور 

) - 1111  فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 9/122 55.

570I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

NOVATIEL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

 1111، Fès Maroc
NOVATIEL شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي علار5 بن مو�ضى 
الكواش الطابق 2 فاس 1111  

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7411 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 غشت    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NOVATIEL
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البحث والتطوير في مجال تكيولوجيا 

املعلومات
تكيولوجيا  وتطوير  تعليم 

املعلومات
الخدمات  وتقديم  االستشارات 
في مجال البحث والتطوير وهيدسة 

الكلبيوتر.
عيوان املقر االجتلاعي : شارع عبد 
مو�ضى  بن  علار5  الخطابي  الكريم 
الكواش الطابق 2 فاس 1111  فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 5.111  : موموح  حسام  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 la societe par action الشركة 
 simplifiéés NOVATIEL : 4.911

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  موموح  حسام  السيد 
 RUE GALVANI 91 11 MASSY  9

FRANCE  7729 MASSY فرنسا.
 la societe par action الشركة 
عيوانه(ا)   simplifiéés NOVATIEL
 AVENUE DES AUBEPINES  55
 95511 GONESSE 95511

GONESSE فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  موموح  حسام  السيد 
 RUE GALVANI 91 11 MASSY  9

FRANCE  7729 MASSY فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر    1 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 5171.

57(I

zarkal & associés

Atfal Immo
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

zarkal & associés
1 1 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 
22 ، 21111، الدار البيضاء املغرب
Atfal Immo شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8) شارع 
ابن نقية حي املستشفيات ، الدار 
البيضاء - 21461 الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41615

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

املسكوري رشيد كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 849211.
472I

مدرسة تعليم السياقة بوشابل

مدرسة تعليم السياقة بوشابل
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

مدرسة تعليم السياقة بوشابل
رقم ) الطابق األول مركز بوشابل 
قرية تاونات ، 5111 ، تاونات 

املغرب
مدرسة تعليم السياقة بوشابل 
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم ) 
الطابق األول مركز بوشابل قرية 
تاونات تاونات 5111  تاونات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22 7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : مدرسة 

تعليم السياقة بوشابل.

تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة.

 ( رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

قرية  بوشابل  مركز  األول  الطابق 

تاونات تاونات 5111  تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 211.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : محلد  الفاضلي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد5 سياء االدري�ضي البوزيدي 

سيار5 و مبلغ بخزانة شخص ذاتي   :

بقيلة 00.000) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 سياء االدري�ضي البوزيدي 

با  قرية  بوطهرات  بحي  عيوانه(ا) 

محلد 5111  تاونات املغرب.

السيد الفاضلي محلد عيوانه(ا) 

صفرو  ملقاسم  زرو  تجزئة   116/66

1111  صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الفاضلي محلد عيوانه(ا) 

صفرو  ملقاسم  زرو  تجزئة   116/66

1111  صفرو املغرب

السيد5 سياء االدري�ضي البوزيدي 

با  قرية  بوطهرات  بحي  عيوانه(ا) 

محلد 5111  تاونات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   12 االبتدائية بتاونات بتاريخ 

2122 تحت رقم 151.

47 I

zarkal & associés

 AUDIT NEARSHORE
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

zarkal & associés
1 1 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 
22 ، 21111، الدار البيضاء املغرب
 AUDIT NEARSHORE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي نيرشر) 
,شارع القدس , سيدي معروف 

الدار البيضاء 21461 الدارالبيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(865
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم تعيين   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد(5) باقيلي 

رقيب غيتة كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851298.

575I

MOORISH

 MINING & CHEMICAL
 CONSULTING

 WITH INNOVATIVE
 TECHNOLOGIES *M2CIT*

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

MOORISH
9  شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 9  شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

 MINING & CHEMICAL
CONSULTING WITH
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 INNOVATIVE TECHNOLOGIES

M2CIT* SARL* شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

املومن زنقة سلية اقامة شهرزاد   

الطابق 5 رقم 21 بامليي البيضاء - 

21141 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MINING & CHEMICAL  :

 CONSULTING WITH

 INNOVATIVE TECHNOLOGIES

.*M2CIT* SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

التيلية  في  والخدمات  االستشارات 

الصياعية..

عيوان املقر االجتلاعي : شارع عبد 

املومن زنقة سلية اقامة شهرزاد   
 - البيضاء  بامليي   21 رقم   5 الطابق 

21141 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   511  : السيد حليد مزوز 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : السخراوي  مريم  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  مزوز  حليد  السيد 

إقامة جوهر5 اليواصر 12 علار5 06 

9) اليواصر البيضاء 27111  الشقة 

البيضاء املغرب.

السخراوي  مريم  السيد5 

رقم   68 زنقة  الوفاق    عيوانه(ا) 

البيضاء  االلفة البيضاء 21212   59

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السخراوي  مريم  السيد5 

رقم   68 زنقة  الوفاق    عيوانه(ا) 

البيضاء  االلفة البيضاء 21212   59

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 11849571.

475I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

FLEUR BLEUE

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

(األشخاص املعيويون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

 FLEUR BLEUE

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

لشركة FLEUR BLEUE SARL الكائن 

العربية  زنقة   : االجتلاعي ب  مقرها 

 90000  -  80 السعودية تجزئة رقم 

دجيبر   21 في  املؤرخ  املغرب  طيجة 

2122 تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   

العربية  زنقة   : ب  الكائن  التجاري 

 90000  -  80 السعودية تجزئة رقم 

طرف  من  املوقع   ، املغرب  طيجة 

 :  FLEUR BLEUE SARL شركة 

و  التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها 

 BOSS EXPLOITATION شركة 

SARL AU بصفتها مسير5 حر5.

576I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 STE 3A INFORMATIQUE &
SYSTEME

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 1 2 AVENUE ABOU
 BAKR SEDDIK APPT 1 RDC VN

،  1111، FES MAROC
 STE  A INFORMATIQUE &
مسؤولية  ذات  شركة   SYSTEME
الوحيد(في  الشريك  ذات  محدود5 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  2 
زنقة 8 حي السالم عين قادوس فاس 

1111  فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29427

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 STE  A الوحيد  الشريك  ذات 
 INFORMATIQUE & SYSTEME
مبلغ رأسلالها 0.000) درهم وعيوان 
8 حي  مقرها اإلجتلاعي رقم  2 زنقة 
  1111 فاس  قادوس  عين  السالم 
فاس املغرب نتيجة ل : نهاية النشاط.

التصفية ب رقم  2  وحدد مقر 
زنقة 8 حي السالم عين قادوس فاس 

1111  فاس املغرب. 
و عين:

و  علمي  هشام  محلد  السيد(5) 
عيوانه(ا) رقم 212 تجزئة هبة طريق 
فاس املغرب    1111 مكياس ثغاث 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 4558.

577I

HIGH EDGE CONSULTING

 ITGC INGENIERIE DES
TRAVAUX EN GENIE CIVIL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،111 9 ، 12 املغرب

 ITGC INGENIERIE DES
TRAVAUX EN GENIE CIVIL شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع واد 
بحت زنقة 6 رقم ) تطوان - 111 9 

تطوان املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2511 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم تحويل  نونبر 2122   (0 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»شارع واد بحت زنقة 6 رقم ) تطوان 
»شارع  إلى  تطوان املغرب«   9 111  -
 21 كاراج  الداجل  الرحلن  عبد 

تطوان - 111 9 تطوان املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   09 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم  245.
578I

ETS BEN aaouinate 

BURSA CAR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24211، ZEMAMRA

maroc
BURSA CAR شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

محلدي رقم    الزمامر5 - 24211 
الزمامر5 املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28 7
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
مبلغ   BURSA CAR الشريك الوحيد 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي حي محلدي رقم    
املغرب  الزمامر5   24211  - الزمامر5 

نتيجة ل : توقف عن النشاط.
حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 24211  - الزمامر5  محلدي رقم    

زمامر5 املغرب. 
و عين:

املستكفي  عبدالكريم  السيد(5) 
الزمامر5   0( حي السالم  و عيوانه(ا) 
24211 الزمامر5 املغرب كلصفي (5) 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر5 و محل تبليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي محلدي رقم 

   الزمامر5
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بيور  بسيدي  االبتدائية 

أكتوبر 2122 تحت رقم   4.
579I

ETS BEN aaouinate 

AUTRICHE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24211، ZEMAMRA

maroc
AUTRICHE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع فقيه 
عربي ناصيري حي السالم زمامر5 - 

24211 الزمامر5 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2715

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 شتيبر   28 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 

 AUTRICHE الوحيد  الشريك  ذات 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ   TRANS

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

فقيه عربي ناصيري حي السالم زمامر5 

 : - 24211 الزمامر5 املغرب نتيجة ل 

توقف عن النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 

السالم  حي  ناصيري  عربي  فقيه 
زمامر5 - 24211 زمامر5 املغرب. 

و عين:

و  كروادي  سعد  السيد(5) 

الزمامر5   12 السالم  حي  عيوانه(ا) 

24211 الزمامر5 املغرب كلصفي (5) 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابر5 و محل تبليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : شارع فقيه عربي 

ناصيري حي السالم زمامر5

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بيور  بسيدي  االبتدائية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 426.

580I

HORIZON LINES SARL

التسيير الحر
إعالن حر

التسيير الحر

بلقت�ضى عقد عرفي محرر بتطوان 

تسللت   1 /12/2122 بتاريخ 

املحدود5  املسؤولية  ذات  الشركة 

املسلاEMB   FRERES « 5 « شركة 

مغربية في طور التأسيس، تحلل رقم 

 ICE() لللقاوالت  املوحد  التعريف 

من الشركة   ،11 19878 111111

JANIRA- « 5ذات املسؤولية املحدود
املقيد5 بالسجل التجاري   ،»  PLAST

حق   ،11577 الرقم  تحت  بتطوان 

من  لجزء  الحر  التسيير  وصالحية 

بشركة  الخاص  التجاري  األصل 
ذات  شركة   »  JANIRA-PLAST  «
املسؤولية املحدود5 والكائن بتطوان، 
امليطقة  تجزئة  مرتيل،  طريق 
الصياعية، رقم 6، والذي يستغل في 

علليات التغليف والبالستيك.
تم عقد التسيير الحر ملد5 سنتين 
تبتدئ من فاتح  للتجديد  قابلة   (2(

يياير  212.
املسؤولية  ذات  الشركة  تسللت 
 EMB   FRERES « 5املحدود5 املسلا
« شركة مغربية في طور التأسيس حق 
الشركة  من  الحر  التسيير  وصالحية 
JANIRA- « 5ذات املسؤولية املحدود
مقابل واجب شهري قدره   »  PLAST
شامال  درهم   (6.000) آالف  ستة 

الضريبة على القيلة املضافة.
58(I

FIMAG

PROMOTICK
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIMAG
67 زنقة 15 رياض العالي 
الدارالبيضاء ، 21551، 

الدارالبيضاء املغرب
PROMOTICK شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7 زنقة 
بن دحان -  2115 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7955 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في  2 غشت 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
الدار   2115  - دحان  بن  زنقة   7«
البيضاء املغرب« إلى »0) زنقة بوملان 
البيضاء  الدار   2115  - بوركون 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851855.
482I

FIDULONIA

KHAM D H
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 9 111،

TETOUAN MAROC
KHAM D H شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ضهر 

الصور جلاعة أزال اقليم تطوان - 
111 9 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 KHAM : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.D H
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء املختلفة و انهاء األشغال.
ضهر   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - تطوان  اقليم  أزال  جلاعة  الصور 

111 9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد عدنان أجلريش 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدنان أجلريش عيوانه(ا) 
 9 111 دوار أزال جلاعة أزال تطوان 

تطوان املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنان أجلريش عيوانه(ا) 
 9 111 دوار أزال جلاعة أزال تطوان 

تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 6 25.

48 I

MOORISH

PIVOTECH
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

MOORISH
9  شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيضاء املغرب
PIVOTECH شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 
املومن زنقة سلية اقامة شهرزاد   
الطابق 5 رقم 21 بامليي البيضاء - 

41 21. الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566615
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PIVOTECH
توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتقييات  الكلبيوتر  جدمات 

الجديد5.
عيوان املقر االجتلاعي : شارع عبد 
املومن زنقة سلية اقامة شهرزاد   
 - البيضاء  بامليي   21 رقم   5 الطابق 

41 21. الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

: 511 حصة  السيد وحيد ساخي 
بقيلة 00) درهم للحصة.

حصة   511  : السيد رضا ساخي 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  ساخي  وحيد  السيد 
رقم  مكياس  شارع  البستان  إقامة 
 21111 البيضاء  الشق  عين    11

الدار البيضاء املغرب.
السيد رضا ساخي عيوانه(ا) درب 
الفقراء زنقة 1  رقم 2 1 مكرر طابق 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء   (

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضا ساخي عيوانه(ا) درب 
الفقراء زنقة 1  رقم 2 1 مكرر طابق 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء   (

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851926.
585I

مركز الجبايات و املحاسبة

ADVENCED MICRO TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 1  الطابق الرابع علار5 اميار ، 

51 86، انزكان املغرب
 ADVENCED MICRO TRADE

شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طابق 
االول بلوك 12 رقم 66  الحي 

الجديد ازرو ايت ملول - 86151 
ايت ملول املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21471
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 ADVENCED MICRO TRADE
مبلغ رأسلالها 0.000) درهم وعيوان 
بلوك  االول  اإلجتلاعي طابق  مقرها 
الحي الجديد ازرو ايت  رقم 66    12
املغرب  ملول  ايت   86151  - ملول 

نتيجة ل : - عدم املردودية..
طابق  ب  التصفية  مقر  وحدد 
االول بلوك 12 رقم 66  الحي الجديد 
ايت ملول   86151  - ازرو ايت ملول 

املغرب. 
و عين:

و  الرازقاوي  مريم  السيد(5) 
الحي    66 رقم   12 بلوك  عيوانه(ا) 
ايت   86151 الجديد ازرو ايت ملول 

ملول املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تحت رقم  257.
485I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 RENOVATION PRESTIGE -
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 21.111 ----، 21، CASABLANCA

MAROC
 RENOVATION PRESTIGE - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 0) شــارع 
الحــريـــة الطــابــق   شقـــة رقــم 5 -- 
21121 الدار البيضاء الـلـغــــرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.514.847
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   (0 املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 RENOVATION PRESTIGE - SARL
مبلغ رأسلالها 0.000) درهم وعيوان 
الحــريـــة  شــارع   (0 اإلجتلاعي  مقرها 
 21121  --  5 رقــم  شقـــة  الطــابــق   
 : ل  نتيجة  الـلـغــــرب  البيضاء  الدار 

امليــافســة و االزمـــة اإلقتــصـــاديــــة.
0) شــارع  وحدد مقر التصفية ب 
 --  5 رقــم  شقـــة  الطــابــق    الحــريـــة 

21121 الدار البيضاء الـلـغــــرب. 
و عين:

و  ســلـــم  عـــــائــشـــة  السيد(5) 
قــريــة  غــانــدي  شـارع  عيوانه(ا) 
 21 71  (0 رقـــم   27 الشـرطـــة ســلـــم 
 (5) املغـــرب كلصفي  الـــدار الـبـيــضـــاء 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
 (0  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
شقـــة رقــم  شــارع الحــريـــة الطــابــق   

5 - الدار البيضاء 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 5 851.8.

586I

MAYAFID

شركة ريزو مغرب للمحاسبة
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MAYAFID
 Rue Soumaya - Résidence
 Shehrazade   N°22 5ème
 Etg., Palmiers, ، 211 1،
CASABLANCA MAROC

شركة ريزو مغرب لللحاسبة 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 56 

زنقة فرحة حشاد الطابق   رقم 6 
انفا الدار البيضاء -  2111 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 61629

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2121 يونيو  املؤرخ في  2 
شركة ريزو مغرب لللحاسبة شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 56 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 
 6 رقم  زنقة فرحة حشاد الطابق   
الدار   2111  - البيضاء  الدار  انفا 
مالية  الزمة  نتيجة  املغرب  البيضاء 

ناتجة عن الضرفية اإلقتصادية.
و عين:

و  بوتشكورت  رضوان  السيد(5) 
 CHAUSSE DE LA  45 عيوانه(ا) 
 MADELEINE 44111 NANTES
 FRANCE 44111 NANTES

FRANCE كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زنقة   56 وفي   2121 يونيو   (7 بتاريخ 
انفا   6 رقم  الطابق    فرحة حشاد 
الدار البيضاء -  2111 الدار البيضاء 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتيبر 2121 تحت رقم 6)6)79.
587I

CARREFOUR BUSINESS

 LE DESERT لوديزر بروبر
PROPER

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52211،

ERFOUD MAROC
 LE DESERT PROPER لوديزر بروبر
شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 09) 

شارع موالي اسلاعيل أرفود - 
52211 أرفود املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8757
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 12 غشت 2121 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 LE DESERT PROPER لوديزر بروبر
مبلغ رأسلالها 0.000) درهم وعيوان 
شارع   (09 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 
 52211  - أرفود  اسلاعيل  موالي 
: عدم مزاولة  أرفود املغرب نتيجة ل 

أي نشاط.
رقم  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 - شارع موالي اسلاعيل أرفود   (09

52211 أرفود املغرب. 
و عين:

و  صديقي  محلد  السيد(5) 
محلد  شارع   2 7 رقم  عيوانه(ا) 
الخامس أرفود 52211 أرفود املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم 12.
588I

FIDUCIAIRE AMER FISC

TIJAOUT IMPOT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62111،
NADOR MAROC

TIJAOUT IMPOT EXPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
الدوحة رقم 9)-25 س.ب. زايو 

الياضور - 62111 الياضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2517 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TIJAOUT IMPOT EXPORT

االستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير 

بيع املواد الغذائية.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
زايو  س.ب.   19-25 رقم  الدوحة 

الياضور - 62111 الياضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

: 511 حصة  السيد شراك فاريد 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : احلد  امليصوري  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  فريد  شراك  السيد 
زنقة لشبونة حي السالم زايو 62111 

الياظور املغرب.

السيد امليصوري احلد عيوانه(ا) 
حي السالم زنقة لشبونة رقم  1 زايو 

62111 الياظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  فريد  شراك  السيد 
زنقة لشبونة حي السالم زايو 62111 

الياظور املغرب

السيد امليصوري احلد عيوانه(ا) 
حي السالم زنقة لشبونة رقم  1 زايو 

62111 الياظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 26 دجيبر 

2122 تحت رقم  518.

589I

AUDEXIA CONSULTING

ZAIDOUNE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 21142،
CASABLANCA MAROC

ZAIDOUNE INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 52 شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الدار البيضاء - 

21151 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.297645

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 نونبر   22 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»511.111 درهم« أي من »511.111 
درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 
الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852111.
590I

AUDEXIA CONSULTING

IMMO PROSPECTIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 21142،
CASABLANCA MAROC

IMMO PROSPECTIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 52 شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الدار البيضاء - 

21151 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7807(

 بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي
تم   2122 نونبر   28 في  املؤرخ 
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بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

درهم«   15.111.111« قدره 

إلى  درهم«   5.111.111« من  أي 

طريق  عن  درهم«   21.111.111«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851968.

59(I

SFM EXPERTS

SERVITEM

شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

SFM EXPERTS

 Boulevard Abdelkrim,56

 Khattabi ، 21511،

CASABLANCA MAROC

SERVITEM شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

الصياعي اوالد صالح، ق -14 تجزئة 

)9، اوالد صالح الدار البيضاء 

- 21511 الدار البيضاء املللكة 

املغربية.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1471 1

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 دجيبر   (9 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  درهم«   2.124.111,11«

إلى  درهم«   1.111.111,11« من 

طريق  عن  درهم«    .2 5.111,11«

إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات   :

إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852551.

492I

KARIMA EL HAUZI

FID TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N°   ،

91151، ASSILAH MAROC

FID TECHNOLOGIE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل اقامة فولوبيليس 

بلوك س الطابق ااألول رقم  5 - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1  451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FID  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TECHNOLOGIE

غرض الشركة بإيجاز : بيع أجهز5 

الكلبيوتر واللوازم املكتبية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

فولوبيليس  اقامة  اسلاعيل  موالي 

 - رقم  5  ااألول  الطابق  س  بلوك 

90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد5 يسرى السعيدي : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السعيدي  يسرى  السيد5 
 90000 الكبير5  مغوغة  عيوانه(ا) 

طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السعيدي  يسرى  السيد5 
 90000 الكبير5  مغوغة  عيوانه(ا) 

طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261152.
49 I

SAFI CONSULTANT

GMN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAFI CONSULTANT
علار5 ميلونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 56000، اسفي 
املغرب

GMN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املوطن 
 OFFICE CONSULTING عيد

الزنقة  2 علار5 ب2 شقة رقم 06 
بالد الجد - 56000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((677
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد GMN TRANS مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
عيد  املوطن  اإلجتلاعي  مقرها 
الزنقة  2   OFFICE CONSULTING
06 بالد الجد -  علار5 ب2 شقة رقم 
56000 اسفي املغرب نتيجة ل : كثر5 

امليافسة.
املوطن  ب  التصفية  مقر  وحدد 
عيد OFFICE CONSULTING الزنقة 
 2 علار5 ب2 شقة رقم 06 بالد الجد 

- 56000 اسفي املغرب. 

و عين:

نور5 مزوار و عيوانه(ا)  السيد(5) 

حي  نخيل  إقامة   5 علار5   12 شقة 

املغرب  اسفي   56000 محلدي 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (5 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1159.

595I

SAFI CONSULTANT

ASNI FORAGE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAFI CONSULTANT

علار5 ميلونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 56000، اسفي 

املغرب

ASNI FORAGE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املوطن 

 OFFICE CONSULTING عيد

الزنقة  2 علار5 ب2 شقة رقم 06 

بالد الجد - 56000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1168 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 ASNI FORAGE الوحيد  الشريك 

درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املوطن عيد 

الزنقة  2   OFFICE CONSULTING

06 بالد الجد -  علار5 ب2 شقة رقم 

56000 اسفي املغرب نتيجة ل : كثر5 

امليافسة.
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املوطن  ب  التصفية  مقر  وحدد 
عيد OFFICE CONSULTING الزنقة 
 2 علار5 ب2 شقة رقم 06 بالد الجد 

- 56000 اسفي املغرب. 
و عين:

و  ويجة  ايت  محلد  السيد(5) 
امكدال  امسالن  دوار  عيوانه(ا) 
مراكش   50000 ويركان اسني الحوز 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   29 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم  118.

495I

FIDASSURCO

MC PARK
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
41111، MARRAKECH MAROC
MC PARK شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مسير5 

) س سكن عكاري إقامة 95 شقة 
7) الطابق األول مراكش مراكش 

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
11116 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2119 أكتوبر   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MC  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PARK
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات.
مسير5   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شقة   95 س سكن عكاري إقامة   (
مراكش  مراكش  األول  الطابق   (7

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : زيدان  صونية  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 (000  : زيدان  صونية  السيد5 

بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زيدان عيوانه(ا)  السيد5 صونية 
الشقة   85 علار5   2 سلمى  اقامة 
مراكش   50000 مراكش  تاركة   9

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
زيدان عيوانه(ا)  السيد5 صونية 
 9 الشقة   85 علار5   2 اقامة سلمى 
تاركة مراكش 50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   07 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2119 تحت رقم 51 119.

596I

CARREFOUR BUSINESS

 ASNAN أسنان النجاح
ANAJAH

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52211،

ERFOUD MAROC

 ASNAN ANAJAH أسيان اليجاح
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر أوالد 
عقبة عرب صباح زيز أرفود - 52211 

أرفود املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7975

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2119 ماي   (7 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
اليجاح  أسيان  الوحيد  الشريك 
رأسلالها  مبلغ   ASNAN ANAJAH
مقرها  وعيوان  درهم   51.111
عرب  عقبة  أوالد  قصر  اإلجتلاعي 
أرفود   52211  - أرفود  زيز  صباح 
أي  مزاولة  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط.
وحدد مقر التصفية ب قصر أوالد 
عقبة عرب صباح زيز أرفود - 52211 

أرفود املغرب. 
و عين:

الرزاق  عبد  موالي  السيد(5) 
هشامي و عيوانه(ا) قصر أوالد عقبة 
عرب صباح زيز 52211 أرفود املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم  1.

597I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE DSE TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62111،
NADOR MAROC

STE DSE TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الرياض رقم 56 الحي الجديد زايو 

62111 الياظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.214 7

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

5) دجيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 

دوية  مسير جديد للشركة السيد(5) 

ميلون كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم  511.

598I

THE OFFICE

MYDENTIST
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تغيير تسلية الشركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 ((9

 bd abdelmoumen، 2111،

CASABLANCA MAROC

MYDENTIST شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها االجتلاعي 9)) شارع 

عبداملومن الطابق 12 رقم 8) الدار 

البيضاء 211111 الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

514789

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تغيير  تم   2122 ماي   12 في  املؤرخ 

 »MYDENTIST« تسلية الشركة من

.»BUSINESSLANCE« إلى

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2122 تحت رقم  984 8.

599I
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NEXIA FIDUCIA

ERFAS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour , 

 Espace Porte d’Anfa، 21151،
casablanca maroc

ERFAS شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 
أتريوم ، رقم 74  ، الطابق الخامس 
، شارع عبد املومن الدار البيضاء - 

91 21 الدار البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9 129

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 أكتوبر   (8 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
بالعيوان  الكائن  و   ERFAS التسلية 
املسعودي  وشارع  شالة  زاوية شارع 
الدار   21 71  - مقاطعة املعاريف   ،
طرف  من  املسير  و  املغرب  البيضاء 

السيد(5) ساكديك موراث.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 89)859.
511I

NEXIA FIDUCIA

ERFAS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour , 

 Espace Porte d’Anfa، 21151،
casablanca maroc

ERFAS شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 
أتريوم ، رقم 74  ، الطابق الخامس 
، شارع عبد املومن - 91 21 الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9 129
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
بالعيوان  الكائن  و   ERFAS التسلية 
رقم  محل   ، مول  إيريا  تسوق  مركز 
CO.122 الدار البيضاء 21251 الدار 
طرف  من  املسير  و  املغرب  البيضاء 

السيد(5) ساكديك موراث.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851748.
511I

FIDUCIAIRE MOGADOR

ESSAOUIRA FUN CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44111،
Essaouira Maroc

ESSAOUIRA FUN CENTER شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز 
سيدي كاوكي طريق اكادير - 55000 

اقليم الصوير5 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 95.
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 شتيبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 VIALLON  (5) السيد  تفويت 
 KALLINICH GEB METZGER
حصة   GISA ROTRAUD 1.611
  .211 أصل  من  اجتلاعية 
 ALBERT  (5) السيد  لفائد5  حصة 
 15 بتاريخ   BAROKH BENICHOU

شتيبر 2122.
 VIALLON  (5) السيد  تفويت 
 KALLINICH GEB METZGER GISA
ROTRAUD 1.611 حصة اجتلاعية 
من أصل 211.  حصة لفائد5 السيد 
 GOTTREICH EMILY RUTH  (5)

بتاريخ 15 شتيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالصوير5 بتاريخ 1  دجيبر 

2122 تحت رقم 551/2122.
512I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 DIGITAL WORLD STUDIO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 1  TANGER،

91111، TANGER MAROC
 DIGITAL WORLD STUDIO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6) زنقة 
افني إقامة الهلبرا الطابق الرابع 
الشقة رقم 42 - 90000 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 99 5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 DIGITAL الوحيد  الشريك  ذات 
WORLD STUDIO SARL AU مبلغ 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي 6) زنقة افني إقامة 
الهلبرا الطابق الرابع الشقة رقم 42 
 : ل  نتيجة  املغرب  طيجة   90000  -
التصفية النهائية للشركة و تشطيب 

رقم السجل التجاري .
زنقة   ,(6 وحدد مقر التصفية ب 
الرابع  الطابق  الهلبرا  إقامة  افني 
طيجة   90000  -  42 رقم  الشقة 

املغرب. 
و عين:

 MICHEL SCHWARZ السيد(5) 
إقامة  إفني  زنقة   (6 عيوانه(ا)  و 
الهلبرا الطابق الرابع الشقة رقم 42 
 (5) املغرب كلصفي  طيجة   90000

للشركة.

 وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
ال   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
حدود على الصالحيات املخولة لهم 
محل املخابر5 و محل تبليغ العقود و 

الوثائق املتعلقة بالتصفية
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم  26185.

51 I

CBG CONSULTING

SPM PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

CBG CONSULTING
 5BD ABDELLAH BEN YACINE
 6e Etg Bur 4 CASABLANCA ،

21 11، CASABLANCA MAROC
SPM PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 77 شارع 

محلد سليحة الطابق 8 الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

الدار البيضاء 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5666 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SPM  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.PARTNERS
غرض الشركة بإيجاز : االستشار5 

في مجال التسيير.
 77  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع محلد سليحة الطابق 8 الدار 
البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 

الدار البيضاء.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد كلال شاهري : 590 حصة 
بقيلة 59.000 درهم للحصة.

 511  : اعليوعلي  طالل  السيد 
حصة بقيلة 51.111 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طالل اعليوعلي عيوانه(ا) 
 5 شقة   2 شارع بيراميد الطبقة    9
الدار   21111 البيضاء  بيلفدارالدار 

البيضاء املغرب.
عيوانه(ا)  شاهري  كلال  السيد 
 ( شارع ربيعة العدوية اقامة الهدى 
5 الدار البيضاء 21111 الدار  طبقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طالل اعليوعلي عيوانه(ا) 
 5 شقة   2 شارع بيراميد الطبقة    9
الدار   21111 البيضاء  بيلفدارالدار 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851961.
514I

moorish co

CHILL WASH
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

moorish co
  rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 21111، casablanca

maroc
CHILL WASH شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 0)5 شارع 
الزرقطوني اقامة حلاد الطابق ) 
رقم ) الدار البيضاء الدارالبيضاء 

21111 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
566 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CHILL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.WASH
غسيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
توفير   - أنواعها  بجليع  السيارات 
 - باملنزل  السيارات  غسيل  جدمة 

جليع ميتجات التيظيف.
 5(0  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع الزرقطوني اقامة حلاد الطابق 
) الدار البيضاء الدارالبيضاء  ) رقم 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   51  : هيلة  أدم  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة.
حصة   51  : زديح  ر�ضى  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 (80 السيد أدم هيلة عيوانه(ا) 
شقة   5 شارع غاندي درج ب طابق 
اليسرى حي الراحة البيضاء 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
السيد ر�ضى زديح عيوانه(ا) تجزئة 
الساحل ) رقم )6 دار بوعز5 البيضاء 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 (80 السيد أدم هيلة عيوانه(ا) 
شقة   5 شارع غاندي درج ب طابق 
اليسرى حي الراحة البيضاء 21111 

الدارالبيضاء املغرب
السيد ر�ضى زديح عيوانه(ا) تجزئة 
الساحل ) رقم )6 دار بوعز5 البيضاء 

21111 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
دجيبر 2122 تحت رقم 11851118.

515I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

CHAIMAE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

   شارع سيدي محلد ، 15111، 
الخليسات املغرب

CHAIMAE TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 2 زنقة 

الفتيام شارع الصحراء املغربية - 
15111 الخليسات املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29517
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 26 شتيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»رقم 2 زنقة الفتيام شارع الصحراء 
الخليسات   15111  - املغربية 
املغرب« إلى »رقم 66) زنقة واد سبو 
 15111  - الخليسات  الزهراء  حي 

الخليسات املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 89 .

516I

LB COMPTA

R.M.Z NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 21 11،

CASABLANCA MAROC

R.M.Z NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مجلوعة 
التقدم م.س2 /7) الطابق 2 سيدي 
البرنو�ضي - 21641 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41951 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 1  دجيبر 2119 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   R.M.Z NEGOCE
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
م.س2  التقدم  مجلوعة  اإلجتلاعي 
 - البرنو�ضي  سيدي   2 الطابق   (7/
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21641

ل : الحل املسبق للشركة.
وحدد مقر التصفية ب مجلوعة 
التقدم م.س2 /7) الطابق 2 سيدي 
البيضاء  الدار   21641  - البرنو�ضي 

املغرب. 
و عين:

و  فضول  زكرياء  السيد(5) 
8 رقم 21  ) زنقة  عيوانه(ا) الساملية 
املغرب  البيضاء  الدار   21611 س.د 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2121 تحت رقم 1996 6.
517I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

AJRAME 
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 51111، MEKNES

MAROC
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 AJRAME شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : اقامة 

موالي اسلاعيل العلار5 6 شقة 9 - 

51111 مكياس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.46 6 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   AJRAME

 (0.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

 -  9 6 شقة  موالي اسلاعيل العلار5 

51111 مكياس املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق اهداف الشركة 

على  الحصول  من  التلكن  عدم 

الزبياء

إمكانيات مالية جد محدود5.

و عين:

و  أجرمون  سعيد  السيد(5) 
بن  السالم  عبد  زنقة   ( عيوانه(ا) 

ع  م  ب  املحاربين  قدماء  املختار 

 (5) 51111 مكياس املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

اقامة  وفي   2122 نونبر    1 بتاريخ 

 -  9 6 شقة  موالي اسلاعيل العلار5 

51111 مكياس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 87 1.

518I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CSS DELICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 51111، MEKNES

MAROC

CSS DELICES شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : بالد 
زيدان حي األمل رقم 124 ويسالن - 

51181 مكياس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4581 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تقرر حل 
CSS DELICES شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
درهم وعيوان   11.111,11 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي بالد زيدان حي األمل 
مكياس   51181  - ويسالن   124 رقم 
املغرب نتيجة لعدم تحقيق أهداف 
التلكن من الحصول  الشركة عدم 
جد  مالية  إمكانيات  الزبياء  على 

محدود5.
و عين:

الرامي  الزهراء  فاطلة  السيد(5) 
باء  علار5  نورية  إقامة  عيوانه(ا)  و 
6) البطريوز 51111 مكياس املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بالد  وفي   2122 أكتوبر    1 بتاريخ 
 - ويسالن   124 زيدان حي األمل رقم 

51181 مكياس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 88 1.
519I

FLASH ECONOMIE

BASCULE AVEC NOUS 54
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

BASCULE AVEC NOUS 54 شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 612 طابق 
)0 الشقة )0 تجزئة املسار طريق 

أسفي - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 149 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BASCULE AVEC NOUS 54
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلقامة واإلشراف  إدار5 جدمات  في 

لألطفال الذين يواجهون صعوبات.

عيوان املقر االجتلاعي : 612 طابق 

طريق  املسار  تجزئة   0( الشقة   0(

أسفي - 50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مراد قرطوبي : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : شكير  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  قرطوبي  مراد  السيد 

 14rue vector hugo 54411 la

.Neuville Devant Nancy France

السيد مصطفى شكير عيوانه(ا) 

5) اقامة اليجاح  الشقة 555 علار5 

2 بنسركاو 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  قرطوبي  مراد  السيد 

 14rue vector hugo 54411 la

Neuville Devant Nancy France

السيد مصطفى شكير عيوانه(ا) 

5) اقامة اليجاح  الشقة 555 علار5 

2 بنسركاو 80000 اكادير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 التجارية بلراكش بتاريخ 

2122 تحت رقم 721 1.

511I

COMPTA-FISC

او اف برومو
إعالن متعدد القرارات

COMPTA-FISC

 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°21 MEKNES ، 51111،

MEKNES MAROC

او اف برومو »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: اقامة 

انا�ضي علار5   الطابق   شقة رقم   

مكياس MEKNES 51111 مكياس 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.56169

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 08 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

السيد  تفويت  الحصص,  تفويت 

000) حصة للسيد  فيصل العسري 

زكرياء رأسم

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
العسري  فيصل  املسير  استقالة 

وتعيين املسير الجديد زكرياء رأسم

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليضام األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

7: الذي ييص على  بيد رقم البيد 

مايلي: تفويت الحصص

بيد رقم البيد 5): الذي ييص على 

مايلي: تعيين املسير الجديد

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (6 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 7)57.

511I
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COMPTA-FISC

مارجير طغانس
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

COMPTA-FISC
 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°21 MEKNES ، 51111،
MEKNES MAROC

مارجير طغانس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 9  
اقامة اليخيل ج, حي الواجهة املصلى 

مكياس مكياس 51111 مكياس 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55599
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 غشت   12 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل البضائع لصالح الغير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر  التجارية بلكياس بتاريخ  1 

2122 تحت رقم  74 .
512I

VISION VASTE CONSULTING

LA CALA DEL BAHIA
إعالن متعدد القرارات

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 91111، TANGER

MAROC
LA CALA DEL BAHIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

العشيري زنقة  6 رقم 5 - 90000 
طيجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.278 5
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ييص على  قرار رقم األول: 

مايلي: تحويل الحصص األجتلاعية

الذي ييص على  قرار رقم الثاني: 

مايلي: اسثقالة املسير5

الذي ييص على  قرار رقم الثالث: 

مايلي: تعيين مسير جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

بيعلي  السيد  ساهم  املساهلات: 

حسن بقيلة 00.000) درهم

على  ييص  الذي   :12 رقم  بيد 

مايلي: التسيير: تم تعيين السيد بيعلي 

حسن مسيرا للشركة ملد5 غير محدد5

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

2121 تحت رقم 5614 2.

51 I

HORICOM

ALU-MOD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC

ALU-MOD شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل 

بالطابق األر�ضي رقم  1 تجزئة أروى 

توالل - 51111 مكياس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56959

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم   2122 دجيبر   (9 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »00.000) 

عن  درهم«   511.111« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 12.

514I

VISION VASTE CONSULTING

LA CALA DEL BAHIA
إعالن متعدد القرارات

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 91111، TANGER

MAROC

LA CALA DEL BAHIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

العشيري زنقة  6 رقم 5 - 90000 

طيجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.278 5

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في  1 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ييص على  قرار رقم األول: 

والشريك  املسير  وفا5  تأكيد  مايلي: 

الوحيد السيد بيعلي حسن

الذي ييص على  قرار رقم الثاني: 

مايلي: توزيع التركة بين ورثة املرحوم

ييص  الذي  الثالث:  رقم  قرار 

بيعلي  السيد5  تعيين  مايلي:  على 

نجا5  املدني  بنتاويت  والسيد5  زينب 

مسيرتين جديدتين ملد5 غير محدد5

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

الحصص  توزيع  تم  املساهلات: 

للرأسلال  املكونة  االجتلاعية 

األجثلاعي على ورثة املرحوم وعددهم 

نصيبه،  حسب  كل  عشر،  إحدى 

املحرر  العدلي  للعقد  طبقا  وذلك 

بتاريخ 18/2121/ 1

على  ييص  الذي   :26 رقم  بيد 
السيد5  تعيين  تم  التسيير:  مايلي: 
بيعلي زينب والسيد5 بنتاويت املدني 
غير  ملد5  جديدتين  مسيرتين  نجا5 

محدد5
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (6 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 259592.
515I

LMT AUDITING

UVALCO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LMT AUDITING
 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
 A ETAGE 6 APPT 611 ، 21111،

CASABLANCA MAROC
UVALCO شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : علار5 

 c (0مكتب c ، متجر رقم.C
،طريق 0)) ،كلم 11,5.شارع 

الشفشاوني،عين السبع، - 21111 
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4 9827
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
مسؤولية  ذات  شركة   UVALCO
محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
C.متجر رقم  مقرها اإلجتلاعي علار5 
،كلم   ((0 ،طريق   c مكتب0)   c ،
11,5.شارع الشفشاوني،عين السبع، 
- 21111 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

للم يعد للشركة اي نشاط.
و عين:

و  املصلودي  وسام  السيد(5) 
كولف  بريستيجيا  اقامة  عيوانه(ا) 
سيتي علار5 57ب ط ) ش 5 21111 
 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
  55 وفي   2122 دجيبر   21 بتاريخ 
شارع محلد الخامس الطابق 5 رقم 

62 - 21111 الدار البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852711.
516I

ELITE CONSEILS

 STE NTSF PROMOTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

ELITE CONSEILS
 N°6 4 BUREAU N°4 ETAGE
 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 41111،
MARRAKECH MAROC

 STE NTSF PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 
رقم ) شقة رقم 5 علار5 رقم 2 

إقامة ابن سييا طريق اسفي االزدهار 
مراكش - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 187 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NTSF PROMOTION SARL
ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و اشغال البياء.
مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 2 رقم  علار5   5 رقم  شقة   ( رقم 
إقامة ابن سييا طريق اسفي االزدهار 

مراكش - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد5 نجا5 ترميدي : 511 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة.

حصة   511  : السيد سفيان بلو 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  ترميدي  نجا5  السيد5 
تاركة    52 رقم  املصلودي  تجزئة 

مراكش 50000 مراكش املغرب.
عيوانه(ا)  بلو  سفيان  السيد 
علار5    الحديقة  إقامة   6 الشقة 

مراكش 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ترميدي  نجا5  السيد5 
تاركة    52 رقم  املصلودي  تجزئة 

مراكش 50000 مراكش املغرب
عيوانه(ا)  ترميدي  نجا5  السيد 
تاركة    52 رقم  املصلودي  تجزئة 

مراكش 50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 874 1.

517I

NADEK CONSULTING

SEVDA CONS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 11 BUR 8 ، 9 111، TETOUAN
MAROC

SEVDA CONS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلدية اقامة لييا رقم 2 تطوان - 
111 9 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25919

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في )) أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 SEVDA CONS الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسلالها 51.111 درهم وعيوان 
محلدية  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
 9 111  - تطوان   2 رقم  لييا  اقامة 

تطوان املغرب نتيجة ل : كوفيد 9).
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 - تطوان   2 محلدية اقامة لييا رقم 

111 9 تطوان املغرب. 
و عين:

و  بنسباع  احلد  السيد(5) 
ازال  جلاعة  قييقر5  دوار  عيوانه(ا) 
املغرب  تطوان   9 111 تطوان 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   21 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2122 تحت رقم  21 .
518I

NADEK CONSULTING

ADAM PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 11 BUR 8 ، 9 111، TETOUAN
MAROC

ADAM PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
و عيوان مقرها االجتلاعي اقامة 

مبروكة  1 زنقة مبروكة شارع جبل 
تدغين 2 حي طوابل تطوان - 111 9 

تطوان.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 1719

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 25 غشت 2122 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدود5«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   0( االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2411.
519I

NADEK CONSULTING

TAMUDA TIRES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 11 BUR 8 ، 9 111، TETOUAN
MAROC

TAMUDA TIRES شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
احلد البقال رقم )6 تطوان - 

111 9 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 يياير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAMUDA TIRES
و  -بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و توزيع جليع انواع العجالت  شراء 

الجديد5 و املستعللة.
و توزيع جليع انواع  -بيع و شراء 

اكسسوارات السيارات.
-االستراد و التصدير.

-اشغال متيوعة..
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شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - تطوان   6( رقم  البقال  احلد 

111 9 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : احلد  البقالي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  احلد  البقالي  السيد 
تطوان   70( رقم  الوقاية  تجزئة 

111 9 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  احلد  البقالي  السيد 
تطوان   70( رقم  الوقاية  تجزئة 

111 9 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان بتاريخ - تحت رقم 

.555
521I

comptoir expertise du maroc

GEOCOTECH
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 14 BOUZNIKA ، 1 111،

BOUZNIKA MAROC
GEOCOTECH شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 
رقم  1 الطابق الثاني تجزئة مكتوبة 

القرية سال - 000)) سال املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2 825

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 06 أكتوبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
الثاني  الطابق  رقم  1  »الشقة 
 ((000  - تجزئة مكتوبة القرية سال 
 15 رقم  »الشقة  إلى  املغرب«  سال 
رقم  السكيية  باملجلوعة  املتواجد5 
) العلار5 رقم ) بالطابق األول رياض 
بوزنيقة   1 111  - بوزنيقة  السالم 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تحت رقم 7 412.
521I

NADOFISC SARL

ZAHOUAL TRANS
إعالن متعدد القرارات

NADOFISC SARL
شارع   مارس زنقة قرطبة علار5 
7 شقة رقم 2 الياضور ، 62111، 

الياضور املغرب
ZAHOUAL TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 7) شارع 

محلد الخامس قرية اركلان - - 
الياضور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1915 
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 22 دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: الرفع من رأسلال الشركة من 
درهم   511111 إلى  درهم   (00000
بقيلة  حصة جديد5   5000 بانشاء 

00) درهم للحصة.
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
املوافقة على بيع 5111 حصة بقيلة 
00) درهم للحصة من طرف السيد 
زحوال شكري لفائد5 السيد قرشال 

عبد هللا.
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
من  شكري  زحوال  السيد  استقالة 
ميصبه كلسير وحيد للشركة و تعيين 
السيد قرشال عبد هللا كلسير وحيد 

جديد للشركة ملد5 غير محدود5.
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

رأسلال الشركة
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

حصص الشركة
على  ييص  الذي   :(5 رقم  بيد 

مايلي: التسيير
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور بتاريخ 28 دجيبر 

2122 تحت رقم 5111.

522I

MARCHICA CONSEIL

COBEAL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
55 ، شارع طوكيو، الطابق )، شقة 

)، الياظور. ، 62111، الياظور 
املغرب

COBEAL شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 
الصياعية ،رقم 0) ،سلوان، 

الياظور. - 62712 الياظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COBEAL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املشروبات الكحولية..

امليطقة   : عيوان املقر االجتلاعي 
،سلوان،   (0 ،رقم  الصياعية 

الياظور. - 62712 الياظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الكرباوي  علر  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  الكرباوي  علر  السيد 
 ،  88 الفروسية  ابراهيم،  اوالد  حي 
الياظور   62111 ،الياظور   42 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الكرباوي  علر  السيد 
 ،  88 الفروسية  ابراهيم،  اوالد  حي 
الياظور   62111 ،الياظور   42 رقم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور بتاريخ  1 دجيبر 

2122 تحت رقم 5988.
52 I

SAFI CONSULTANT

SRST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

SAFI CONSULTANT
علار5 ميلونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 56000، اسفي 
املغرب

SRST SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 06) 
تجزئة الجوهر5 تانسيفت طريق حد 

حرار5 - 56000 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.278 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   25 املؤرخ في 
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املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

SRST SARL مبلغ رأسلالها 00.000) 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 

06) تجزئة الجوهر5 تانسيفت طريق 

املغرب  اسفي   56000  - حرار5  حد 

نتيجة ل : كتر5 امليافسة.

الرقم  ب  التصفية  مقر  وحدد 

06) تجزئة الجوهر5 تانسيفت طريق 

حد حرار5 - 56000 اسفي املغرب. 

و عين:

و  بانا  مصطفى  السيد(5) 

عيوانه(ا) الرقم 06) تجزئة الجوهر5 

 (5) كلصفي  املغرب  اسفي   56000

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   21 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 88)).

524I

zarkal & associés

CENTDEGRES CASA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل الشكل القانوني للشركة

zarkal & associés

1 1 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

CENTDEGRES CASA شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

و عيوان مقرها االجتلاعي 8, زنقة 
باب امليدب ، إقامة بلزاك ، بورغون 

- 21461 الدارالبيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 22.

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 25 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852655.
525I

FISCALEX MAROC

HBC
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
41111، MARRAKECH MAROC

HBC شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنيت 
بيزنيس سانتر حي مسلم تجزئة بوكار 
الطابق   شقة رقم 5) باب دكالة 
مراكش - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 1989
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.HBC : اإلقتضاء بلختصر تسليتها
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
زنيت   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
بيزنيس سانتر حي مسلم تجزئة بوكار 
دكالة  باب   (5 شقة رقم  الطابق   

مراكش - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   51  : السيد هوميتا سليم 

بقيلة 00) درهم للحصة.
51 حصة   : السيد بيلوا فرانسوا 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  سليم  هوميتا  السيد 

فرنسا 0000 فرنسا فرنسا.

عيوانه(ا)  فرانسوا  بيلوا  السيد 

فرنسا 0000 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  سليم  هوميتا  السيد 

فرنسا 0000 فرنسا فرنسا

عيوانه(ا)  فرانسوا  بيلوا  السيد 

فرنسا 0000 فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142999.

526I

zarkal & associés

 SUD IMPORT EXPORT –

SUDIMEX

شركة املساهلة

تجديد مد5 مزاولة مهام املسيرين

zarkal & associés

1 1 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

 SUD IMPORT EXPORT –

SUDIMEX »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

السفير بن عائشة، الصخور سوداء، 

الدار البيضاء الدار البيضاء 21461 

الدارالبيضاء املغرب.

»تجديد مد5 مزاولة مهام املسيرين«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 24 نونبر 2122

مهام  مزاولة  مد5  تجديد  تقرر 

املسيرين ملد5: 6 سيوات.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852111.

527I

FIDIMPO

KGMP IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDIMPO

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

2125 ، CASABLANCA MAROC

KGMP IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

القادرية رقم 5  الطابق الخامس 

مكتب رقم 25 ليساسفة الدار 

البيضاء - 2 212 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.475145

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »00.000) 

درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852624.

528I

FIDIMPO

EGPI
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDIMPO

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

2125 ، CASABLANCA MAROC

EGPI شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املجلع 

السكني حبيبة محل رقم 82 الولفة، 

الدار البيضاء - 21221 الدار 

البيضاء املغرب.
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تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 4911

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

رقم  محل  حبيبة  السكني  »املجلع 

 21221  - الدار البيضاء  الولفة،   82

»املجلع  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 

السكني حبيبة الطابق األول رقم 82 

الولفة، الدار البيضاء - 21221 الدار 

البيضاء املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852625.

529I

CANOCAF SARL

BATIPO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم  1 

 NADOR ،62111 ،الياظور

MAROC

BATIPO شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي زنقة شريف محلد أمزيان 

بني أنصار - 62151 الياظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15857

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

08 دجيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد(5) بيعلي 

بيعي�ضى كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 5116.

5 1I

COMICONE

CEVITASY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل الشكل القانوني للشركة

COMICONE
رقم )، علار5 6، اقامة ابن سييا ، 

51111، مكياس املغرب
CEVITASY شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
و عيوان مقرها االجتلاعي رقم )، 
زنقة 2، حي ميلود طريق مكياس - 

6000) سيدي قاسم.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24627

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 21 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

دجيبر 2122 تحت رقم 651.

5 1I

COMICONE

CEVITASY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMICONE
رقم )، علار5 6، اقامة ابن سييا ، 

51111، مكياس املغرب
CEVITASY شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )، 
زنقة 2، حي ميلود طريق مكياس - 

6000) سيدي قاسم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24627

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحق  عبد   (5) السيد  تفويت 

سيا�ضي 511.  حصة اجتلاعية من 

أصل 511.  حصة لفائد5 السيد (5) 

نونبر   21 بتاريخ  سيا�ضي  املصطفى 

.2122

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

دجيبر 2122 تحت رقم 651.

5 2I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

S.N. FARHAT SARL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 1  TANGER،

91111، TANGER MAROC

S.N. FARHAT SARL شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رياض 

السالم ), علار5 د متجر رقم 51 و 

52 - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 2645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 S.N.  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FARHAT SARL

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرئي�ضي للشركة هو:

والهايبر  ماركت  السوبر  إنشاء 

ماركت

امليتجات و  أنواع  -تجار5 جليع   

املواد الغدائية 

والتوثيق  والتسويق  التوزيع 

والوساطة وإعاد5 بيع أي ميتج 

التجار5 بالتقسيط لجليع أنواع   

امليتجات 

العلليات  جليع  عامة  بصفة   

التجارية, املالية, الصياعية و العقارية 

التي تتعلق بصفة مباشر5 باملواضيع 

املشار إليها أعاله أو أي موضوع مشابه 

له أو يلكيه املساهلة في اليلو تحت 

أي نوع لحساب الشركة الخاصة. 

رياض   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

السالم ), علار5 د متجر رقم 51 و 52 

- 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (00  : فرحات  جديجة  السيد5 

حصة بقيلة 000.) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 جديجة فرحات عيوانه(ا) 

علار5 ف الطابق   ,  2 رياض السالم 

طيجة   90000   2 رقم  االر�ضي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 جديجة فرحات عيوانه(ا) 

علار5 ف الطابق   ,  2 رياض السالم 

طيجة   90000   2 رقم  االر�ضي 

املغرب

علري  بن  الوهاب  عبد  السيد 

علار5   ,  2 السالم  رياض  عيوانه(ا) 

 90000   2 ف الطابق االر�ضي رقم 

طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 7 2611.

5  I
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COMICONE

CEVITASY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

COMICONE
رقم )، علار5 6، اقامة ابن سييا ، 

51111، مكياس املغرب
CEVITASY شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )، 
زنقة 2، حي ميلود طريق مكياس - 

6000) سيدي قاسم املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24627

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تعيين   2122 نونبر   21 املؤرخ في 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

سيا�ضي املصطفى كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

دجيبر 2122 تحت رقم 651.
5 4I

COFIRAD

SOCIETE ABS FES
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

COFIRAD
 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE MENZEH B11 FES
V.N ،  1211، FES MAROC

SOCIETE ABS FES شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 57 شارع 
الشفشاوني - 1111  فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6598(
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 27 شتيبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   SOCIETE ABS FES
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

الشفشاوني  شارع   57 اإلجتلاعي 
نتيجة  املغرب  فاس    1111  -

الالعتراض عن مساير5 النشاط.
و عين:

محلد أمين الكوهن و  السيد(5) 
الزهراء  فاطلة  زنقة   58 عيوانه(ا) 
عالل  شارع   12 الشقة  ندى  اقامة 
املغرب  فاس    1111 هللا  عبد  ابن 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
58 زنقة  بتاريخ 27 شتيبر 2122 وفي 
فاطلة الزهراء اقامة ندى الشقة 12 

- 1111  فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 12 يياير  212 

تحت رقم 5566.
5 5I

NEXIA FIDUCIA

نيكسيا فيدوسيا
إعالن متعدد القرارات

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour , 

 Espace Porte d’Anfa، 21151،
casablanca maroc

نيكسيا فيدوسيا »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي:   زنقة 
باب امليصور – فضاء باب أنفا - 

21151 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61655

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 21 شتيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
املصادقة على التبرع باألسهم  مايلي: 
متبرعة   ، مريم  فاضلي  السيد5  بين 
 ، وزوجها السيد بن سعيد جالل   ،

موهوب ، مقابل 000) سهم.
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  في  الزياد5  مايلي: 
 (900.000) ألف  تسعلائة  بقيلة 
جلسة  من  ليصبح   ،

ً
نقدا درهم 

مليون  إلى  درهم   (511.111) آالف 
وأربعلائة ألف (500.000.)) درهم. 

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

ياسين  املاكري  السيد  على  املوافقة 

كشريكين  يوسف  الوادي  والسيد 

جديدين في الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم )، 2 و  : الذي ييص على 

مايلي: تقرر تعديل املادتين 6 و 7 من 

اليظام األسا�ضي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 52 841.

5 6I

comptoir expertise du maroc

GLOBAL SHOP SARL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

comptoir expertise du maroc

 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE

 N°1 APPARTEMENT N°

 14 BOUZNIKA ، 1 111،

BOUZNIKA MAROC

GLOBAL SHOP SARL شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل رقم 

127الكائن بجوهر5 بوزنيقة رقم 1 

العلار5 15ببوزنيقة - 111 1 

بوزنيقة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5725

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 يوليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السوني سعيد   (5) تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   211

 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000

يوليوز   21 بتاريخ  اقسيم  ابتسام 

.2122

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 بتاريخ  سليلان  ببن  االبتدائية 

شتيبر 2122 تحت رقم 7)6.
5 7I

comptoir expertise du maroc

 PHARMACIE AL MANFAA
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 14 BOUZNIKA ، 1 111،

BOUZNIKA MAROC
 PHARMACIE AL MANFAA
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحلين 
التجاريين 2و  املتواجدين بتجزئة 

رياض الخير العلار5 رقم 5 املجلوعة 
السكيية رقم ) ببوزنيقة - 111 1 

بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
784 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE AL MANFAA

.SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

املحلين   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
بتجزئة  املتواجدين  2و   التجاريين 
رياض الخير العلار5 رقم 5 املجلوعة 
 1 111  - ببوزنيقة   ( السكيية رقم 

بوزنيقة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : بوعالم  السيد5 صوفيا 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 صوفيا بوعالم عيوانه(ا) 
الرباط  111 حي النهضة 2 مجلوعة 

املجد 70)0) الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 صوفيا بوعالم عيوانه(ا) 
الرباط  111 حي النهضة 2 مجلوعة 

املجد 70)0) الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  سليلان  ببن  االبتدائية 

نونبر 2122 تحت رقم 574.
5 8I

comptoir expertise du maroc

 PHARMACIE ZOHRA
,SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 14 BOUZNIKA ، 1 111،

BOUZNIKA MAROC
 ,PHARMACIE ZOHRA SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل 

التجاري رقم 12 املتواجد بتجزئة 
رياض الخير رقم  1 ببوزنيقة - 

111 1 بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.,PHARMACIE ZOHRA SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

املحل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
بتجزئة  املتواجد   12 رقم  التجاري 
 - ببوزنيقة  رقم  1  الخير  رياض 

111 1 بوزنيقة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الزين  شادية  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  الزين  شادية  السيد5 
ببوزنيقة  السالم  حي    99 رقم 

111 1 بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الزين  شادية  السيد5 
ببوزنيقة  السالم  حي    99 رقم 

111 1 بوزنيقة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  سليلان  ببن  االبتدائية 

نونبر 2122 تحت رقم 609.
5 9I

comptoir expertise du maroc

IMMOCOMPA SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 14 BOUZNIKA ، 1 111،

BOUZNIKA MAROC

IMMOCOMPA SARLAU شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل 

التجاري رقم 21 حي السالم 
بنسليلان - 111 1 بنسليلان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMMOCOMPA SARLAU
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
املحل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
التجاري رقم 21 حي السالم بنسليلان 

- 111 1 بنسليلان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد محلد موصوف 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد موصوف عيوانه(ا) 
السوي�ضي  الليلون  اقامة   58 فيال 
الرباط  السوي�ضي  مسكين  بني  زنقة 

70)0). الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد موصوف عيوانه(ا) 
السوي�ضي  الليلون  اقامة   58 فيال 
الرباط  السوي�ضي  مسكين  بني  زنقة 

70)0). الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  سليلان  ببن  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 655.
541I

comptoir expertise du maroc

 TREVE IMMOBILIARE
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 14 BOUZNIKA ، 1 111،

BOUZNIKA MAROC
 TREVE IMMOBILIARE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل 

التجاري رقم 21 حي السالم 
بنسليلان - 111 1 بنسليلان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TREVE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IMMOBILIARE SARLAU
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
املحل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
التجاري رقم 21 حي السالم بنسليلان 

- 111 1 بنسليلان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
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 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : السيد سعيد الفوزاوي 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الفوزاوي عيوانه(ا) 

ايطاليا 1114  كفارزيري ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الفوزاوي عيوانه(ا) 

ايطاليا 1114  كفارزيري ايطاليا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  سليلان  ببن  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 656.

541I

COMICONE

CEVITASY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

COMICONE
رقم )، علار5 6، اقامة ابن سييا ، 

51111، مكياس املغرب

CEVITASY »شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم )، 
زنقة 2، حي ميلود طريق مكياس - 

6000) سيدي قاسم املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24627

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122

األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 

و  القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

 ،  0( التالية:  الفصول  بتغير  دالك 
من القانون   55 و   4  ،07  ،06  ،1 

األسا�ضي الجديد للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

دجيبر 2122 تحت رقم 651.

542I

اإلتلانية املغربية لتصحيح الحسابات والتصريحات 

الضريبية

مطاحن شبش

شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

اإلتلانية املغربية لتصحيح 

الحسابات والتصريحات الضريبية

 11 شارع محلد الخامس 

BP2447،  1111، فاس املغرب

مطاحن شبش شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دوار 

والد املعطي لعجاجر5 علالة موالي 

يعقوب فاس - 1111  فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 71 9

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في  2 دجيبر 2122 تقرر حل 

مطاحن شبش شركة ذات املسؤولية 

 (0.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

والد املعطي لعجاجر5 علالة موالي 

- 1111  فاس املغرب  يعقوب فاس 

ونخفاض  الجفاف  لسيوات  نتيجة 

محصول الزيتون مع ارتفاع االسعار 

علي  الطلب  انخفاض  الي  ادئ  ملا 

املطاحن.

و عين:

السيد(5) محلد جواد و عيوانه(ا) 

علالة  لعجاجر5  املعطي  والد  دوار 

فاس    1111 فاس  يعقوب  موالي 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

دوار  وفي   2122 دجيبر  بتاريخ  2 

والد املعطي لعجاجر5 علالة موالي 

يعقوب فاس - 1111  فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 29 يياير  212 

تحت رقم 2122/  55.

54 I

JU2 COM

 LEADRSHIP PROTECTION

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

JU2 COM

 abdellah ben yacine N5 7ème

 étage bureau   ، 21 11،

CASABLANCA MAROC

 LEADRSHIP PROTECTION

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : املقر 

االجتلاعي: الدار البيضاء؛ 12 زنقة 

صبري بوجلعة الطابق االول الشقة 

رقم 06. - 21251 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 745 5

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تقرر حل 

 LEADRSHIP PROTECTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

االجتلاعي:  املقر  اإلجتلاعي  مقرها 
صبري  زنقة   12 البيضاء؛  الدار 

رقم  الشقة  االول  الطابق  بوجلعة 

املغرب  الدار البيضاء   21251  -  .06

املواكبة  في  لصعوبة  ليتيجة  نتيجة 

والتسيير..

و عين:

السيد(5) ميير لوهاب و عيوانه(ا) 

 2 شطر   5 رقم   (0 علار5  حي الوالء 

فصيلة 2 سيدي مومن 21412 الدار 

البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

املقر  وفي   2122 أكتوبر    1 بتاريخ 

زنقة   12 البيضاء؛  الدار  االجتلاعي: 

صبري بوجلعة الطابق االول الشقة 

البيضاء  الدار   21251  -  .06 رقم 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 7))00858.
544I

STE FACILITY.CASH 

 STE ULTRA
 CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENT S.A.R.L

إعالن متعدد القرارات

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 ULTRA CONSTRUCTION
ET EQUIPEMENT S.A.R.L »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

محلد الخامس ميزانين علار5 ماليزيا 
مكتب رقم   جرسيف - - جرسيف 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2291

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
- بيع كامل حصص السيدين : مريني 
لفائد5  مروان  وبشيري  الحق  عبد 

السيد: باحلو يوسف
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
- تعيين مسير جديد للشركة السيد : 

- باحلو يوسف
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
تغيير الشكل القانوني للشركة من   -
شركة محدود5 املسؤولية إلى شركة 
محدود5 املسؤولية ذات شريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
- بيع كامل حصص السيدين : مريني 
لفائد5  مروان  وبشيري  الحق  عبد 

السيد: باحلو يوسف
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على  ييص  الذي   :12 رقم  بيد 

تعيين مسير جديد للشركة   - مايلي: 

السيد : - باحلو يوسف

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة من   -

شركة محدود5 املسؤولية إلى شركة 

محدود5 املسؤولية ذات شريك وحيد

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بجرسيف  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 570).

545I

fidomek

SAIS CHARBON
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N1  4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 51111،

meknes maroc

SAIS CHARBON شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوارالحيط 

لحلر املهاية 51111 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SAIS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHARBON

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سلع من فلين الخشب والبالستيك.

 : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 51111 املهاية  لحلر  دوارالحيط 

مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : زويهري  االه  عبد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االه زويهري عيوانه(ا) 
 51111 لحلراملهاية  دوارالحيط 

مكياس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد االه زويهري عيوانه(ا) 
 51111 املهاية  لحلر  دوارالحيط 

مكياس املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 5699.
546I

CONSEILS ET GESTION DES SOCIETES

FRIHA A.F.O
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 CONSEILS ET GESTION DES
SOCIETES

اقامة السلار5 رقم   الطابق   ، 
92111، العرائش املغرب

FRIHA A.F.O شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
الزالولة ج و ق العوامر5 دائر5 

اللوكوس القصر الكبير - 92151 
القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FRIHA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.A.F.O
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 , اليحل و بيع ميتجاته, بيع االشجار 

االستيراد و التصدير.
دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
دائر5  العوامر5  ق  و  ج  الزالولة 
 92151  - الكبير  القصر  اللوكوس 

القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : السيد عبد العزيز فريحة 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 251  : الباهية  فاطلة  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد اسامة فريحة : 251 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فريحة  العزيز  عبد  السيد 
ق  و  ج  الزالولة  دوار  عيوانه(ا) 
القصر  اللوكوس  دائر5  العوامر5 
الكبير 92151 القصر الكبير املغرب.

عيوانه(ا)  فريحة  اسامة  السيد 
العرائش    2 رقم   ( شعبان  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
السيد5 فاطلة الباهية عيوانه(ا) 
دوار الزالولة ج و ق العوامر5 دائر5 
 92151 الكبير  القصر  اللوكوس 

القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
فريحة  العزيز  عبد  السيد 
ق  و  ج  الزالولة  دوار  عيوانه(ا) 
القصر  اللوكوس  دائر5  العوامر5 

الكبير 92151 القصر الكبير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 21 دجيبر 

2122 تحت رقم 1682.

547I

FIDSAGE SARLAU

 VISITE TECHNIQUE GRAND
ZENATA

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
59) شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم )7 ، 21181، الدار البيضاء 

املغرب
 VISITE TECHNIQUE GRAND
ZENATA شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 

00) امليطقة الصياعية عين حرود5 
زناتة - 1 286 املحلدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2177
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 VISITE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TECHNIQUE GRAND ZENATA
: --استيراد  غرض الشركة بإيجاز 

و تصدير 
-- تجار5.

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
00) امليطقة الصياعية عين حرود5 

زناتة - 1 286 املحلدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : امين  العطو�ضي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 511 : السيد لعلائم عبد القادر 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العطو�ضي امين عيوانه(ا) 
عزوز  اوالد  امليار  تجزئة   21 رقم 
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البيصاء  الدار   27182 اليواصر 
املغرب.

القادر  عبد  لعلائم  السيد 
 28811 نيس  تجزئة   66 عيوانه(ا) 

املحلدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العطو�ضي امين عيوانه(ا) 
عزوز  اوالد  امليار  تجزئة   21 رقم 
البيصاء  الدار   27182 اليواصر 

املغرب
القادر  عبد  لعلائم  السيد 
 28811 نيس  تجزئة   66 عيوانه(ا) 

املحلدية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  باملحلدية  االبتدائية 
دجيبر 2122 تحت رقم 2 2516-28.

548I

CONSEIL ASSISTANCE PME

CONSEIL ASSISTANCE PME
إعالن متعدد القرارات

CONSEIL ASSISTANCE PME
  Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15  eme étage، 21551،
Casablanca Maroc

 CONSEIL ASSISTANCE PME
»شركة ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي:   زنقة 
سيدي بيور الطابق   رقم 15 

الدارالبيضاء - 21 21 الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.112195
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 9) دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
: فوت  تفويت الحصص االجتلاعية 
  9 حلل  و  شعيب  هابيل  السيد 
درهم للحصة   (00.00 حصة بقيلة 
الواحد5 لفائد5 السيد5 هابيل هبة 

الذي قبلت هذا التفويت. 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تغيير القانون التأسي�ضي للشركة.

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
تحيين القانون التأسي�ضي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
اعاد5 تقسيم حصص املساهلين.

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
اعاد5 تقسيم رأسلال الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852188.
549I

comptoir expertise du maroc

BOUZ PARA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 14 BOUZNIKA ، 1 111،

BOUZNIKA MAROC
BOUZ PARA شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل 

املتواجد بتجزئة غيثة إقامة البركة 
العلار5 )6) الطابق السفلي رقم ) 
ببوزنيقة - 111 1 بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69 9
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   15 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد BOUZ PARA مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
املتواجد  املحل  اإلجتلاعي  مقرها 
العلار5  البركة  إقامة  غيثة  بتجزئة 
)6) الطابق السفلي رقم ) ببوزنيقة 
 : بوزنيقة املغرب نتيجة ل   1 111 -
امليافسة في السوق ونقص في املوارد 

املالية.

املحل  ب  التصفية  مقر  وحدد 
البركة  إقامة  املتواجد بتجزئة غيثة 
 ( الطابق السفلي رقم   (6( العلار5 
ببوزنيقة - 111 1 بوزنيقة املغرب. 

و عين:
صعصاع  العزيز  عبد  السيد(5) 
السالم  رياض  تجزئة  عيوانه(ا)  و 
 12 الشقة   2 املجلوعة   5 العلار5 
املغرب  بوزنيقة   1 111 بوزنيقة 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  سليلان  ببن  االبتدائية 

نونبر 2122 تحت رقم  82.
551I

CABINET BENISSA

SAHO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane  ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 91111، Tanger

Maroc
SAHO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 - 90000 
طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9  47
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل  يياير  212  املؤرخ في  1 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 SAHO TRANS الوحيد  الشريك 
درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 127 شارع 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 
 90000  -  15 رقم  الثالث  الظابق 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طيجة 

نشاط الشركة.
وحدد مقر التصفية ب 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 
 90000  -  15 رقم  الثالث  الظابق 

طيجة املغرب. 
و عين:

و  الصالحي  حلز5  السيد(5) 
ابن  حافظ  شارع   127 عيوانه(ا) 
الظابق  االندلس  اقامة  البار  عبد 
الثالث رقم 15 90000 طيجة املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 12.
551I

GRIFFE CONSEIL

 ) SPENCER CONSULTINF
سبنسير كوسلتينك )

شركة ذات املسؤولية املحدود5
قفل التصفية

GRIFFE CONSEIL
29 زنقة بابوم فضاء امليار الطابق 
) رقم 8 ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
 ) SPENCER CONSULTINF

سبنسير كوسلتييك ) شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 214 
شارع ابن سييا الدار البيضاء - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2649  
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
SPENCER CONSULTINF ( سبنسير 
املسؤولية  شركة ذات   ( كوسلتييك 
 (0.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 
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اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
214 شارع ابن سييا الدار البيضاء - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

لتوقف عن النشاط.
و عين:

 RICHARD GRAYNE السيد(5) 
 NAOURASS VILLA عيوانه(ا)  و 
 211 OUED MERZEG DAR
البيضاء  الدار   BOUAZZA 2722 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 1  نونبر 2122 وفي 214 شارع 
 21111  - البيضاء  الدار  سييا  ابن 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851886.
552I

MAGIC CONSEIL

ARTIGO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAGIC CONSEIL
 BD MOUKAWAMA ETG 6 8(
 N° 11 – Casablanca ، 21111،

CASABLANCA MAROC
ARTIGO شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7 زنقة 
عبدالوهاب الزقزاق الطابق ) شقة 
) بيلفيدير - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4  19 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   0( في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد ARTIGO مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي 7 زنقة عبدالوهاب 
الزقزاق الطابق ) شقة ) بيلفيدير - 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   21111

ل : توقف النشاط.

زنقة   7 ب  التصفية  مقر  وحدد 
) شقة  عبدالوهاب الزقزاق الطابق 
الدارالبيضاء   21111  - بيلفيدير   (

املغرب. 
و عين:

ايوب تامي و عيوانه(ا)  السيد(5) 
 21111 زوال  اميل  شارع   42
 (5) كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 1 8525.

55 I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE UNIQUE ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72111، السلار5 املغرب

STE UNIQUE ENERGIE شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي توسعة 

السالم بلوك ا رقم  1 الطابق االول 
السلار5. - 72111 السلار5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.UNIQUE ENERGIE

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

اشغال  و  البياء  ,اشغال  املحروقات 

مختلفة.

توسعة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
السالم بلوك ا رقم  1 الطابق االول 

السلار5. - 72111 السلار5 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد سالم زركو : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

زركو  سالم  محلد  السيد 
زنقة قلعة مكونة رقم  8  عيوانه(ا) 

السلار5 72111 السلار5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

زركو  سالم  محلد  السيد 
زنقة قلعة مكونة رقم  8  عيوانه(ا) 

السلار5 72111 السلار5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسلار5 بتاريخ 1  دجيبر 

2122 تحت رقم 226.

554I

CABINET BENISSA

LIXUS HOPSITALITY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane  ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 91111، Tanger

Maroc

LIXUS HOPSITALITY شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 - 90000 
طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8846 
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل  يياير  212  املؤرخ في  1 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
 LIXUS الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ   HOPSITALITY
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
اإلجتلاعي 127 شارع حافظ ابن عبد 
الثالث  الظابق  اقامة االندلس  البار 
املغرب  طيجة   90000  -  15 رقم 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.
وحدد مقر التصفية ب 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 
 90000  -  15 رقم  الثالث  الظابق 

طيجة املغرب. 
و عين:

عيوانه(ا)  و  انقار  دين  السيد(5) 
البار  عبد  ابن  حافظ  شارع   127
رقم  الثالث  الظابق  االندلس  اقامة 
املغرب كلصفي  طيجة   90000  15

(5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 27.
555I

socomif sarl

STE LAITERIE ABOU REDA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

socomif sarl
زنقة محلد الحصالي علار5 5  شقة 

رقم 2 ، 5000)، القييطر5 املغرب
 STE LAITERIE ABOU REDA

شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 
طور التصفية)
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 5 
والشارع رقم 6) رقم 511 املحل رقم 

  حي املعلور5 القييطر5 5000) 
القييطر5 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66 9 
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر    1 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدود5 
مبلغ   STE LAITERIE ABOU REDA
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
والشارع   5 شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
حي  املحل رقم     511 رقم   (6 رقم 
املعلور5 القييطر5 5000) القييطر5 

املغرب نتيجة ل : اسباب مادية.
 5 التصفية ب شارع  وحدد مقر 
والشارع رقم 6) رقم 511 املحل رقم 
 (5000 القييطر5  املعلور5  حي    

القييطر5 املغرب. 
و عين:

السيد(5) محلد كران و عيوانه(ا) 
 2 اطلس  رقم 1  االلفة  تجزئة 
كلصفي  املغرب  القييطر5   (5000

(5) للشركة.
و  العثال  السعدية  السيد(5) 
عيوانه(ا) رقم 76 1 علار5 ل الشقة 
املغرب  القييطر5   (500 لوفالون   5

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم 911 9.
556I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

VOLUBILIS VOYAGES
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE
FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme
 ETAGE N°11 CASABLANCA،

21 11، Casablanca Maroc

VOLUBILIS VOYAGES شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 5 زنقة 

األردن طابق ) بن جدية - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.429217

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 24 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 - بن جدية   ( زنقة األردن طابق   5«

إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   21111
 5 رقم   ( زنقة العرعار الطابق   128«

- 21116 الدارالبيضاء املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 48 851.

557I

ARCHI TC

ار�ضي ت�ضي
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

ARCHI TC

 CITE DES CADRES RUE E N 16

 EL 5الجديد ،EL JADIDA ، 24111

JADIDA

ار�ضي ت�ضي شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

االداري زنقة اوه الرقم 6) الجديد5 

- 24111 الجديد5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19 81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
ار�ضي   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ت�ضي.
هيدسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معلارية.
الحي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الجديد5   (6 االداري زنقة اوه الرقم 

- 24111 الجديد5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طارق شراد : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طارق شراد عيوانه(ا) الحي 
الجديد5   (6 االداري زنقة اوه الرقم 

24111 الجديد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق شراد عيوانه(ا) الحي 
الجديد5   (6 االداري زنقة اوه الرقم 

24111 الجديد5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 29 يونيو 

2122 تحت رقم 458.
558I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

SOLAIRE OULED KATTAF
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°1 8 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26111، SETTAT MAROC
SOLAIRE OULED KATTAF شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1  شارع 
رحال املسكيني الطابق 2 الشقة 5 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOLAIRE OULED KATTAF

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد ومعدات الطاقة الشلسية.......

عيوان املقر االجتلاعي : 1  شارع 

رحال املسكيني الطابق 2 الشقة 5 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 900  : الياصري  هشام  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 (00  : الياصري  وفاء  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام الياصري عيوانه(ا) 

ايطاليا 00)85 ساليرنو ايطاليا.

الياصري عيوانه(ا)  السيد5 وفاء 

كيسر  الزقاق  اوالد  العالعلة  دوار 

26111 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

الياصري عيوانه(ا)  السيد5 وفاء 

كيسر  الزقاق  اوالد  العالعلة  دوار 

26111 سطات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 115.

559I
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جلال الصدقي محاسب معتلد

STE USHYMAN
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

جلال الصدقي محاسب معتلد

شارع ابن سيياء رقم 86 الخليسات 

، 15111، الخليسات املغرب

STE USHYMAN شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة واد 

دجلة ) حي الزهراء رقم 8 - 15111 

الخليسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.USHYMAN

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املفاوضة-استيراد  والبياء-  املختلفة 

وتصدير.
زنقة واد   : عيوان املقر االجتلاعي 
 15111 -  8 ) حي الزهراء رقم  دجلة 

الخليسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد5 يسرى هبات : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : سعيد  ميصوري  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  هبات  يسرى  السيد5 
 8 رقم  حي الزهراء   ( زنقة واد دجلة 

15111 الخليسات املغرب.

السيد ميصوري سعيد عيوانه(ا) 
تجزئة  اليخلة  زنقة سعد    54 رقم 

الخليسات   15111 بلليلودى 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  هبات  يسرى  السيد5 
 8 رقم  حي الزهراء   ( زنقة واد دجلة 

15111 الخليسات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

شتيبر 2122 تحت رقم  5 .

561I

AADA CONSULTING 

LES PORTES DE ZENATA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

AADA CONSULTING

 N7 RUE AHMED TOUKI 2EME

 ،ÉTAGE CASABLANCA ، 21111

الدار البيضاء املغرب

LES PORTES DE ZENATA شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )5،شارع 

الزرقطوني الطابق 7 الشقة 7  

الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

511111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 أبريل   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LES  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PORTES DE ZENATA

ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عيوان املقر االجتلاعي : )5،شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الشقة 7  الدار 
البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : الدين  عز  بياني  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 (00  : السيد بياني محلد هشام 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
: لوريدي  بيونة  ابتسام   السيد5 
00) حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
حصة   (00  : بياني كنز5  السيد5 

بقيلة 00) درهم للحصة.
: الزهراء  فاطلة  بياني   السيد5 
00) حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
حصة   (00  : السيد5 بياني مريم 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بياني عز الدين عيوانه(ا) 
 6 شارع أنوال الدار البيضاء 21111 

الدار البيضاء املغرب.
هشام  محلد  بياني  السيد 
الدار  أنوال  شارع  عيوانه(ا)  6 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.
لوريدي  بيونة  ابتسام  السيد5 
الدار  أنوال  شارع  عيوانه(ا)  6 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.
السيد5 بياني كنز5 عيوانه(ا)  6 
 21111 البيضاء  الدار  أنوال  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
الزهراء  فاطلة  بياني  السيد5 
الدار  أنوال  شارع  عيوانه(ا)  6 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.
السيد5 بياني مريم عيوانه(ا)  6 
 21111 البيضاء  الدار  أنوال  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بياني عز الدين عيوانه(ا) 

 6 شارع أنوال الدار البيضاء 21111 

الدار البيضاء املغرب 

هشام  محلد  بياني  السيد 

الدار  أنوال  شارع  عيوانه(ا)  6 

البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2121 تحت رقم 775426.

561I

ripartners sarl

CAFE JASMINE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 11 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 11 QU PLATEAU SAFI،

46111، safi maroc

CAFE JASMINE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 8 

بلوك ف أوريد5 توسيع - 56000 

آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8 87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2117 أبريل   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CAFE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.JASMINE
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و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مطعم.

الرقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 56000  - بلوك ف أوريد5 توسيع   8

آسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم كردي : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كردي  الرحيم  عبد  السيد 
أوريد5  بلوك ف   8 الرقم  عيوانه(ا) 

توسيع 56000 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
كردي  الرحيم  عبد  السيد 
أوريد5  بلوك ف   8 الرقم  عيوانه(ا) 

توسيع 56000 آسفي املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتاريخ - تحت رقم -.

562I

AUDEXIA CONSULTING

ORION-PRODUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 21142،
CASABLANCA MAROC

ORION-PRODUCTIONS شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
سلية اقامة شهرزاد الطابق  ,5 

رقم 22الدار البيضاء - 21151 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5 1529

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحق  عبد   (5) السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   211 نجيب 
 (5) حصة لفائد5 السيد   700 أصل 
ايلان قيديلي بتاريخ 12 نونبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم  85271.
56 I

FLASH ECONOMIE

DYAFA HOTE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

DYAFA HOTE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تامسيا 
5 جلاعة غلات دوار دهر5 اقليم 
الحوز - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
117 15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 يوليوز   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DYAFA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.HOTE SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

دارللضيافة.
عيوان املقر االجتلاعي : تامسيا 5 
جلاعة غلات دوار دهر5 اقليم الحوز 

- 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : أموري  أحلد  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحلد أموري عيوانه(ا) 9  
 21111 أنفا  السكتاني  محج حسن 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحلد أموري عيوانه(ا) 9  
 21111 أنفا  السكتاني  محج حسن 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  التجارية بلراكش بتاريخ  2 

2121 تحت رقم 15 117.

564I

FLASH ECONOMIE

KIDS› UP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

KIDS’ UP SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 112 
شاطئ مانيسلان الطابق السفلي - 

28821 املحلدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 1719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 غشت   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 KIDS’  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.UP SARL

األلعاب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة واملالهي.

عيوان املقر االجتلاعي : رقم 112 
 - السفلي  الطابق  مانيسلان  شاطئ 

28821 املحلدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : أموري  رحلة  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  أموري  رحلة  السيد5 
إقامة براديس بيتش طابق  1 علار5 
 1 111 امليصورية   (0 شقة   12

بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  أموري  رحلة  السيد5 
إقامة براديس بيتش طابق  1 علار5 
 1 111 امليصورية   (0 شقة   12

بوزنيقة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  باملحلدية  االبتدائية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 1719 .

565I

FLASH ECONOMIE

OSMIC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

OSMIC شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 211 زنقة 
مصطفي املعاني الطابق 2 الشقة 9 

- 21111 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 99599
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بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
زنقة مصطفي املعاني الطابق   211«
الدارالبيضاء   21111  -  9 الشقة   2
زاوية شارع وجد5 و   5« إلى  املغرب« 
زنقة انيزي حي املحطة - 21111 الدار 

البيضاء املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852647.

566I

FLASH ECONOMIE

 KANOUNI BROTHERS 
CAPITAL PROPERTIES

إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

 KANOUNI BROTHERS 
CAPITAL PROPERTIES »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 56 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 6 - 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.548895

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تفويت السيد كيوني عبد الحق 511 
حصة إلى السيد كيوني محسين على 

مجلوع 000)حصة
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تعيين السيد كيوني محسين كلسير 

جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 
من  و15   7,  6,  ( الفصول  تعديل 

اليظام األسا�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852718.

567I

FLASH ECONOMIE

24KARAT CAR
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

24KARAT CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: ديار 

الوفاء إقامة )) رقم 07 شارع 

بوزيان - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.565667

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 يياير 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

 5999 تفويت السيد5 انكدي مروى 

أيوب  دحلان  بن  السيد  إلى  حصة 

على مجلوع 5111حصة

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

كلسير  حلز5  املاللي  السيد  تعيين 

جديد للشركة مكان السيد5 انكدي 

مروى

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

تعديل الفصول 5 ,7 و 1 من اليظام 

األسا�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852688.

568I

RSM Morocco

هوسبيتالتي سيستمز غروب 

 Hospitality Systems هولدينغ

Group Holding
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Hospitality Systems Group

سيستلز  هوسبيتالتي   -  Holding

غروب هولدييغ

مبسطة  أسهم  شركة  تأسيس 

ذات الشريك الوحيد

العرفي  العقد  ملقتضيات  طبقا 

وضع  تم  ديسلبر   2122  9 بتاريخ 

أسهم  لشركة  األسا�ضي  القانوني 

الوحيد  الشريك  ذات  مبسطة 

مليزاتها كاألتي 

الشريكة الوحيد5

السيد5 أنجيليك هارماند ، ولدت 

 ، سافيرن  في   (980 نوفلبر   25 في 

 ، الفرنسية  الجنسية  من   ، فرنسا 

دار  متوكل  تجزئة  في 2   ومقيلة 

بوعز5 

التسلية 

 Hospitality Systems Group

هوسبيتالتي   -  Holding SASU

سيستلز غروب هولدييغ

املوضوع 

في  سواء  الشركة  من  الغرض 

املغرب أو في الخارج ليفسها وبالييابة 

عن الغير:

املتعلقة  األنشطة  جليع 

بالشركات القابضة.

وبيع وإدار5 جليع األوراق  اقتياء 

املالية ؛

من  شكل  بأي   ، األصول  حياز5 

األشكال ، في جليع الشركات املغربية 

إدار5 ومراقبة  وكذلك   ، األجيبية  أو 

وتطوير هذه الحيازات ؛

األوراق  جليع  على  للحصول 

املالية والحقوق عن طريق املشاركة 

الشراء  وجيار  واالكتتاب  واملساهلة 

وبأي طريقة أجرى ؛

براءات  وتطوير  وإدار5  حياز5 

االجتراع والتراجيص ، وكذلك جليع 

أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  العلليات 

طريق  عن   ، بلوضوعها  مباشر  غير 

، على وجه الخصوص مع  االقتراض 

 ، العلالت  وبجليع  بدون ضلان  أو 
عن طريق إصدار سيدات قد تكون 

أيًضا قابلة للتحويل و / أو الشركات 

وتقديم قروض   ، التابعة واملذكرات 

حصلت  التي  للشركات  ضلانات  أو 

على فائد5 فيها ؛

املعامالت  جليع   ، عام  بشكل 

األوراق  أو  الصياعية  أو  التجارية 

املالية أو العقارات أو املعامالت املالية 

التي تتم نيابة عن الشركة حصرًيا   ،

غير  أو  مباشر  تتعلق بشكل  والتي   ،

من  التي  أو  الشركة  بغرض  مباشر 

املحتلل أن تعزز تحقيقها وتطويرها.

املقر االجتلاعي

الطابق   ، جوريس  جان   59 ش 

السادس ، شقة 12 ، كوارتير غوتييه 

، الدار البيضاء

املد5

التسجيل  من  ابتداء  سية   99

حالة  في  عدا  ما  التجاري  بالسجل 

التلديد  أو  األوان  قبل  االنحالل 

امليصوص عليه في اليظام الرأسلالي

الرأسلال االجتلاعي

درهم   (00.000 مائة ألف درهم 

 (00 سهم بقيلة   (000 مقسلة إلى 

طرف  من  بأكللها  محرر5  درهم 

الشركاء

التسيير 

فرن�ضي  هينيون  أوليفييه  السيد 

الجنسية ، مواليد 29 يوليو 1972 ، 

يحلل بطاقة تسجيل رقم 171827  

دار  متوكل  تجزئة  في 2   فويقيم 

بوعز5 

السية االجتلاعية

من فاتح يياير إلى 1  دجيبر.

االحتياط القانوني

يقتطع  الخالصة  األرباح  من 

مللئ الحساب االحتياطي   5% سيويا 

القانوني.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   .I
التجارية  لللحكلة  الضبط 
ديسلبر   26 يوم   ، بالدارالبيضاء 

2122 تحت رقم 851642.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   .II
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 
566517 من السجل التحليلي بتاريخ 

26 ديسلبر 2122.
للنشر و اإلعالن

569I

MOSTACHARCOM

ELASTISIAS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOSTACHARCOM
 BD ZERKTOUNI IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

ELASTISIAS شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56 شارع 
زرقطوني طابق 2 رقم 6 - 21151 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.471 5 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
0) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
مبلغ   ELASTISIAS الوحيد  الشريك 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
56 شارع زرقطوني  مقرها اإلجتلاعي 
طابق 2 رقم 6 - 21151 الدار البيضاء 
: صعوبة الحصول  املغرب نتيجة ل 
على طلبات في السوق بسبب الوباء 

وامليافسة الكبير5.
وحدد مقر التصفية ب 265 شارع 
املغرب   92 رقم   9 زرقطوني الطابق 

21151 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(5) ايوب الزوين و عيوانه(ا) 
 G6V 8P  2  شارع سيروريزشقة ب

ليفيس كيدا كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852114.

571I

sahel issticharat

EXPO FOOD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق السلار5 علار5 رقم 

78 ، 70000، العيون املغرب
EXPO FOOD شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

السلار5 زنقة سللان ابن وهب رقم 
12 العيون - 70000 العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 449
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 29 دجيبر 2122 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد(5) مسعد 

محلد كلسير وحيد
تبعا لوفا5 املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  691/2 .

571I

مكتب املحاسبة و مراجعة الحسبات اليعقوبي

WINGS OF LIGHT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مكتب املحاسبة و مراجعة 
الحسبات اليعقوبي

56 مكرر زنقة الكوير5 حي ليراك ، 
settat maroc ،26111

WINGS OF LIGHT TRANS

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي 81  شارع 
شيقيط حي السلاعلة سطات 
سطات 26111 سطات املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72 5
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم تغيير  املؤرخ في  2 دجيبر 2122 
»اليقل البضائع  نشاط الشركة من 
البضائع  »نقل  إلى  والدولي«  املحلي 

لخساب الغير«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بسطات  االبتدائية 

 212 تحت رقم  2/2.
572I

BEND CONSEIL ET MANAGEMENT

أكسيل تكنولوجي
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

 BEND CONSEIL ET
MANAGEMENT

216 شارع محلد الخامس شقة 12 
البيضاء ، 21111، الدارالبيضاء 

املغرب
أكسيل تكيولوجي شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ركن شارع 

مر�ضى سلطان وشارع الحضود 
سكن لو بول - 21116 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1  417

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
09 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ  تكيولوجي  أكسيل 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
اإلجتلاعي ركن شارع مر�ضى سلطان 
 - بول  لو  سكن  الحضود  وشارع 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21116
تلقائي من جانب شركاء  قرار   -  : ل 

الشركة

- نهاية مهام املسير..

ركن  ب  التصفية  مقر  وحدد 

شارع مر�ضى سلطان وشارع الحضود 

سكن لو بول - 21116 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  مطعيش  سعيد  السيد(5) 

بروسا شقة  هنري   1585 عيوانه(ا) 

11291 مونتريال  516 ه   م   ب   

كيدا كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852957.

57 I

stratencyco SARL

H3D AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

stratencyco SARL

حي الفرح، زنقة الياظور رقم 21. 

تيفلت ، 14511، تيفلت املغرب

H D AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 292 زنقة 

) تجزئة   املاز5 الصفاء العيايد5 - 

6)0)) سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 722 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 H D  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.AGRI
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بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعية  وامليتجات  املعدات 

بالجللة، حفر امبار واألعالف وصيانة 

املسطحات الخضراء والغرس.
عيوان املقر االجتلاعي : 292 زنقة 

 - العيايد5  املاز5 الصفاء  تجزئة     (

6)0)) سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

: 511 حصة  السيد علر الوردي 

بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : بيكرومات  لبنى  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الوردي  علر  السيد 

  2 رقم  انكردوس  اغبالو  درب 

تارماست 52251 كلليلية املغرب.

السيد5 لبنى بيكرومات عيوانه(ا) 

الريش   52411 تصالحت  قصر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الوردي  علر  السيد 

  2 رقم  انكردوس  اغبالو  درب 

تارماست 52251 كلليلية املغرب 

السيد5 لبنى بيكرومات عيوانه(ا) 

الريش   52411 تصالحت  قصر 

املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   21 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تحت رقم 895.

574I

cherkaouaudit

COMPLEXE NASSIRIA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2 1er etage ، 91111،

tanger maroc

COMPLEXE NASSIRIA شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي طيجة 

بالية تجزأ5 اليخيل قطعة رقم 65) 
الطابق األر�ضي - 000)9 طيجة 

املللكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 5 81

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   COMPLEXE NASSIRIA
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي طيجة بالية تجزأ5 
الطابق   (65 رقم  قطعة  اليخيل 
املللكة  طيجة   9(000  - األر�ضي 

املغربية نتيجة ل : مشاكل مالية.
طيجة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 (65 بالية تجزأ5 اليخيل قطعة رقم 
طيجة   9(000  - األر�ضي  الطابق 

املللكة املغربية. 
و عين:

لغريب  العلراني  عزيز  السيد(5) 
طيجة   9(000 طيجة  عيوانه(ا)  و 
املللكة املغربية كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261961.
575I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 M.T FIRST VEHICULE
GROUP

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وفا5 شريك

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT
 N° 5 ، 41111، MARRAKECH

MAROC

 M.T FIRST VEHICULE GROUP
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 71  
الطابق االر�ضي الحي الصياعي 
سيدي غانم - 0))50 مراكش 

املغرب.
وفا5 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99((9

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم اإلعالم 
بوفا5 الشريك محلد توفيق و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2122 دجيبر   (5 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد(5) احلد نور الدين توفيق 
، 165 حصة.

 ، توفيق  العزيز  عبد  السيد(5) 
165 حصة.

 ، توفيق  الرحيم  عبد  السيد(5) 
165 حصة.

 85  ، توفيق  نعيلة  السيد(5) 
حصة.

 85  ، توفيق  نجية  السيد(5) 
حصة.

 85  ، توفيق  مالكة  السيد(5) 
حصة.

 85  ، توفيق  فوزية  السيد(5) 
حصة.

السيد(5) ليلى توفيق ، 85 حصة.
 85  ، توفيق  نادية  السيد(5) 

حصة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم  5.
576I

FIDUSCAL

CAPRI CREPE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT  21
 CHAHDIA EL OULFA ، 21241،

CASABLANCA MAROC

CAPRI CREPE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي تجزئة 

الحلد ) املحل رقم 29 فرح السالم 
األلفة الدارالبيضاء - 21221 

الدارالبيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5487 9

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تغيير  املؤرخ في 27 دجيبر 2122 
أو  الفطائر   « من  الشركة  نشاط 
الفطائر أو الكريبري   « إلى  الكريبري« 

لتصبح مقهى قاعة شاي«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852751.
577I

FLASH ECONOMIE

TEKFEN ES
شركة املساهلة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

TEKFEN ES
مقرها اإلجتلاعي زنقة الدالية إقامة 

لطيفة الطابق ) رقم ) - طيجة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2 265
املؤرخ  االدار5  مجلس  بلقت�ضى 
في 12 غشت 2122 قرر تحويل املقر 
زنقة  من  للشركة  الحالي  االجتلاعي 
رقم  الطابق)  لطيفة  إقامة  الدالية 

 - (
 ( الطابق   (0 طيجة إلى ج ب س 
كالص  بيزنيس  جيت  فضاء  إقامة 
سيدي   (8  16- التوفيق  تجزئة 

معروف - الدار البيضاء
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 259991 
تم  التجاري  السجل  تعديل 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 
رقم  تحت   2122 نونبر   29 بتاريخ 

1 981
578I
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ديوان االستاذ أكرم زهير موثق بلراكش

»A2S Design « أ 2 س ديزاين »
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان االستاذ أكرم زهير موثق 
بلراكش

شارع عبد الكريم الخطابي علار5 
رقم 08 شقة رقم 0) الطابق الثالث 

، 50000، مراكش املغرب
»A2S Design « أ 2 س ديزاين » 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بلراكش 
املسير5   حي أ ، رقم 254 الشقة 
رقم  1 - 50000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 189 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 A2S«  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

Design « أ 2 س ديزاين ».
غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقاري.
- كل أعلال البياء. 

- إستيراد و التصدير.
في  حصص  أجذ  أو  املشاركة   -
جليع الشركات أو املقاوالت و شراء 

القيم و السيدات.
بلراكش   : عيوان املقر االجتلاعي 
املسير5   حي أ ، رقم 254 الشقة رقم 

 1 - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الشراوي  علاد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الشراوي  علاد  السيد 

تجزئة نخلة اكدير علار5 158 شقة   

مراكش   50000 شارع عالل الفا�ضى 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الشراوي  علاد  السيد 

تجزئة نخلة اكدير علار5 158 شقة   

مراكش   50000 شارع عالل الفا�ضى 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم  92 1.

579I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE ATELIER JIJANE FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة )0 رقم 12 حي اليجاح 

جييفر5، 54111، جييفر5 املغرب

 STE ATELIER JIJANE FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 12 

رقم 251 حي ميتشيفسان - 54111 

جييفر5 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4145

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تقرر حل 

 STE ATELIER JIJANE FRERES

شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي شارع 12 رقم 251 

جييفر5   54111  - ميتشيفسان  حي 

املغرب نتيجة النعدام النشاط.

و عين:

السيد(5) عزيز جيجان و عيوانه(ا) 

الكورس  حي   251 رقم   12 شارع 

 (5) 54111 جييفر5 املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 15 دجيبر 2122 وفي شارع 12 

 54111 - رقم 251 حي ميتشيفسان 

جييفر5 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخييفر5 بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 551.

581I

sahel issticharat

AFFARI FOOD

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

sahel issticharat

شارع مكة طريق السلار5 علار5 رقم 

78 ، 70000، العيون املغرب

AFFARI FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

مكة طريق السلار5 علار5 رقم 75 

العيون - 70000 العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29  5

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 29 دجيبر 2122 تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد(5) مسعد 

هشام كلسير وحيد

تبعا لوفا5 املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  694/212 .

581I

sahel issticharat

LEJWAD FOOD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق السلار5 علار5 رقم 

78 ، 70000، العيون املغرب
LEJWAD FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
مكة طريق السلار5 علار5 رقم 75 
العيون - 70000 العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29  7
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 29 دجيبر 2122 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد(5) مسعد 

محلد كلسير وحيد
تبعا لوفا5 املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  212/ 69 .
582I

االتقان للحسابات

AL HOFRA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62111، الياظور املغرب

AL HOFRA PROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي اوالد 
بوطيب الياضور - 62111 الياضور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25191
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HOFRA PROMO

غرض الشركة بإيجاز : * اإلنعاش 

العقاري

* بيع وشراء األرا�ضي.

: حي اوالد  عيوان املقر االجتلاعي 

الياضور   62111  - بوطيب الياضور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد صيام عطاش : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد موراد عطاش : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  عطاش  صيام  السيد 

رقم  5  براقة  بوطيب  اوالد  حي 

الياضور 62111 الياضور املغرب.

عيوانه(ا)  عطاش  موراد  السيد 

حي اوالد بوطيب سكتور ب زنقة  11 

الياضور   62111 الياضور   05 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  عطاش  صيام  السيد 

رقم  5  براقة  بوطيب  اوالد  حي 

الياضور 62111 الياضور املغرب

عيوانه(ا)  عطاش  موراد  السيد 

حي اوالد بوطيب سكتور ب زنقة  11 

الياضور   62111 الياضور   05 رقم 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 6) دجيبر 

2122 تحت رقم 5127.

58 I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 M.T FIRST VEHICULE
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT
 N° 5 ، 41111، MARRAKECH

MAROC
 M.T FIRST VEHICULE GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 71  
الطابق األر�ضي الحي الصياعي 

سيدي غانم طريق اسفي - 0))50 
مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99((9
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد(5) توفيق 

عبد العزيز كلسير آجر
تبعا لوفا5 املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم  5.

584I

STE FURAMIC SARL

STE SILYA LINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
علار5 مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

  ، 60000، وجد5 املغرب
STE SILYA LINE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 9  زنقة 
ف 5 تجزئة البوشيخي التييس - 

60000 وجد5 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2818 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الدين  نور   (5) السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   211 اللوك 
 (5) حصة لفائد5 السيد   600 أصل 
سونة موحلد بتاريخ 22 نونبر 2122.

 211 قرار يحي   (5) تفويت السيد 
 600 أصل  من  اجتلاعية  حصة 
حصة لفائد5 السيد (5) سونة محلد 

بتاريخ 22 نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر  بتاريخ  1  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 996).
585I

OC  DISTRIBUTION SARL

وش٣ للتوزيع
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

OC  DISTRIBUTION SARL
 KHALID IBN EL OUALID 12
   EME ETAGE N 8 TANGER ،

91111، TANGER MAROC
وش٣ للتوزيع شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ١٢ شارع 
جالد ابن الوليد, الطابق الثالث, 
الرقم ٨ طيجة - 90000 طيجة 

املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 1919

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في  1 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
الطابق  »١٢ شارع جالد ابن الوليد, 
 90000  - طيجة   ٨ الرقم  الثالث, 
 ,٢ »البرانص  إلى  املغرب«  طيجة 
 ٢٠ رقم  الريحان  شارع   ٣ الحرية 

طيجة - 90000 طيجة املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 15519.
586I

STE FURAMIC SARL

 LES COMPAGNONS DES

LIVRES PRIVE SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علار5 مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

  ، 60000، وجد5 املغرب

 LES COMPAGNONS DES

LIVRES PRIVE SARL A/U شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 42 طرثق 

العونية جيان قدور - 60000 وجد5 

املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 6719

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 06 دجيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 - قدور  جيان  العونية  طرثق   42«

»ظهر  إلى  املغرب«  وجد5   60000

ملحلة تجزئة السالم الزنقة أ 28 رقم 

  - 60000 وجد5 املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (9 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 1 21.

587I

AL HISBA FISC

ALHAMERIA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE

 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC

ALHAMERIA شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة 7 
الرقم 5 الطابق الثاني شقة رقم 5 

السعاد5 سيدي البرنو�ضي - 21611 
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.556797
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   (6 املؤرخ في 
ALHAMERIA شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
 5 الرقم   7 زنقة  اإلجتلاعي  مقرها 
السعاد5   5 الطابق الثاني شقة رقم 
الدار   21611  - البرنو�ضي  سيدي 
ل-توقف  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة.
و عين:

السيد(5) كونتي جالل و عيوانه(ا) 
اسبانيا  امليريا   05560 اسبانيا 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
 7 زنقة  وفي   2122 نونبر   (6 بتاريخ 
 5 الطابق الثاني شقة رقم   5 الرقم 
 21611 - السعاد5 سيدي البرنو�ضي 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 8 8529.

588I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ALLIENNE CASH
إعالن متعدد القرارات

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االمير5 
الطابق االول رقم 12،الفييدق ، 

111 9، الفييدق املغرب
ALLIENNE CASH »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: جلاعة 
العليين الطابق االر�ضي رقم 75 - 

155 9 املضيق املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 1819
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 
مايلي: املوافقة على تفويت 51 حصة 
في ملك السيد.جالد املالكي الحاليبي 
أبوالعيش  السيد.أيوب  لفائد5 
وتفويت السيد5.فتيحة أبولعيش 51 
حصة لفائد5 السيد.أيوب أبوالعيش

على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 
السابقين  املسيرين  استقالة  مايلي: 
للشركة السيد.جالد املالكي الحاليبي 
وتعيين  أبولعيش  والسيد5.فتيحة 
السيد.أيوب أبولعيش كلسير وحيد 
ميحه  جالل  للشركة،من  جديد 

سلطة التوقيع
على  ييص  الذي  رقم  1:  قرار 
الشكل  تغيير  على  املوافقة  مايلي: 
ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات  شركة  إلى  محدود5  مسؤولية 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد
على  ييص  الذي   :05 رقم  قرار 
األسا�ضي  القانون  تعديل  مايلي: 
التعديالت  بادجال  وذلك  للشركة 
يقتضيه  ملا  ووفقا  الذكر  السالفة 

القانون.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم )0: الذي ييص على مايلي: 
السابقة  القرارات  العتلاد  نتيجة 
املاد5  تعديل  العام  الجلع  قرر   ،
للشركة  األسا�ضي  اليظام  من   -11
بالصيغة  أصبحت  والتي   (Forme(
 ALLIENNE CASH « التالية: شركة 
أصبحت شركة ذات   ،  «  SARL AU
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

واحد رقم بيد)0. 
ييص  الذي   :16،17 رقم  بيد 
بين  األسهم  تحويل  بعد  مايلي:  على 
املال  رأس  توزيع  يتم   ، الشركاء 
السيد.أيوب  أيدي  في  بالكامل 
التحويل  لهذا  ونتيجة   ، أبوالعيش 

7 من  و   6 ، سيتم استبدال املادتين 
باألحكام  تلقائًيا  األسا�ضي  اليظام 
أبوالعيش  أيوب  السيد.   • التالية: 
بلبلغ مائة آالف 111،111.11 درهم

بيد رقم  1: الذي ييص على مايلي: 
السابقة  القرارات  العتلاد  نتيجة 
السابقين  املسيرين  ،استقالة 
للشركة السيد.جالد املالكي الحاليبي 
وتعيين  أبولعيش  والسيد5.فتيحة 
السيد.أيوب أبوالعيش كلسير وحيد 
ميحه  جالل  للشركة،من  جديد 

سلطة التوقيع.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2555.
589I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE FES
 DEVELOPEMENT

INTERNATIONAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 1111 ، 

فاس املغرب
 SOCIETE FES DEVELOPEMENT

 INTERNATIONAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الجيش امللكي زنقة اصيلة اقامة 

مكاتب املديية الرقم 6) الطابق 2 
فاس - 1111  فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55775
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
 2122 دجيبر   (6 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 
 SOCIETE FES DEVELOPEMENT
INTERNATIONAL SARL AU مبلغ 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي شارع الجيش امللكي 
املديية  مكاتب  اقامة  اصيلة  زنقة 
  1111  - فاس   2 الطابق   (6 الرقم 

فاس املغرب نتيجة ل : ازمة مالية.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
اقامة  اصيلة  زنقة  امللكي  الجيش 
 2 الطابق   (6 الرقم  املديية  مكاتب 

فاس - 1111  فاس املغرب. 
و عين:

و  الفار�ضي  حبيبة  السيد(5) 
شارع   2 زنقة الليلون  عيوانه(ا)  1 
فاس املغرب    1111 السالم نرجس 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 12 يياير  212 

تحت رقم 5561.
591I

CLAIR FINANCE COMPTA

BLUE SWAN
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

CLAIR FINANCE COMPTA
زنقة 57) رقم 6) طابق 2 شارع واد 
سبو االلفة ، 21241، الدار البيضاء 

املغرب
BLUE SWAN شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 25 زنقة 
 7 مجلوعة O االلفة - 21221 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 21911

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   BLUE SWAN
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
مجلوعة  زنقة  7   25 اإلجتلاعي 
البيضاء  الدار   21221  - االلفة   O
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: صعوبات مالية و  املغرب نتيجة ل 
اقتصادية.

زنقة   25 وحدد مقر التصفية ب 
 7 مجلوعة O االلفة - 21221 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

اللطيف  عبد  حراش  السيد(5) 
االلفة   27 رقم  زنقة  7  و عيوانه(ا) 
الدار البيضاء 21221 الدار البيضاء 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : زنقة  7 

رقم 27 االلفة الدار البيضاء
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852876.
591I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE KHABBOUCH
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D’INEZGANE AIT MELLOUL،
86 51، INEZGANE MAROC

 SOCIETE KHABBOUCH
LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار البرج 
حلدان سيدي بيبي بيوكرى علالة 
اشتوكة ايت بها - 87274 بيوكرى 

اشتوكة أيت باها املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2765 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE KHABBOUCH  :

.LOGISTIQUE

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير وطييا ودوليا

-وكيل بالعلولة في نقل البضائع

العلليات  جليع  عامة  -وبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأغراض ا لشركة.

عيوان املقر االجتلاعي : دوار البرج 

علالة  بيوكرى  بيبي  حلدان سيدي 
بيوكرى   87274  - بها  ايت  اشتوكة 

اشتوكة أيت باها املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : الخبوش  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد عزيز الخبوش : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد الخبوش عيوانه(ا) 

بيبي  سيدي  حلدان  البرج  دوار 
بيوكرى   87274 بها  ايت  اشتوكة 

املغرب.

عيوانه(ا)  الخبوش  عزيز  السيد 

تارودانت  اسكاون  اسفزيلر  دوار 

111 8 تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الخبوش عيوانه(ا) 

بيبي  سيدي  حلدان  البرج  دوار 
بيوكرى   87274 بها  ايت  اشتوكة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بانزكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 09.

592I

ACCOUNTING TAX SERVICE

روكروا
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

ACCOUNTING TAX SERVICE
 IMM.127B ETG 2 NR.1 

 LOTISSEMENT WAFA، 28811،
MOHAMMEDIA MAROC

روكروا شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 27  
شباب س العالية الطابق االول 

1 288 املحلدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 5).
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جاكوب   (5) السيد  تفويت 
51  حصة اجتلاعية من  تورجلان 
 (5) حصة لفائد5 السيد    51 أصل 
شركة توريسلو فور افيت بتاريخ 15 

نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحلدية بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم 12.
59 I

CWA MOROCCO

FDSIT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
استدراك جطٍإ

استدراك جطٍإ وقع بالجريد5 
الرسلية

CWA MOROCCO
7)، زنقة البحتوري حي كوتيي، 
21161، الدار البيضاء املغرب
FDSIT شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

 وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني، اقامة لي فلور، طابق 8، 
شقة 24، - 0 الدار البيضاء املغرب.

بالجريد5  وقع  جطٍإ  إستدراك 
الرسلية عدد 5751 بتاريخ 8) يياير 

.212 

FDSIT : بدال من

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 

ذات شريك واحد

الرأسلال: 111.111,11 درهم

شارع   59 االجتلاعي:  املقر 

الزرقطوني، اقامة لي فلور، طابق 8، 

شقة 24، الدار البيضاء – املغرب

املسجلة بالسجل التجاري للدار 

البيضاء تحت رقم 645 51 

(» الشركة« فيلا يلي )

اعالن قانوني

 9 في  الوحيد  الشريك  قرر 

دجيبر2122 ما يلي:

• تغيير تسلية الشركة الحالية إلى 

.»Arcwide Morocco«

اعاد5 صياغة اليظام األسا�ضي   •

للشركة وفًقا لذلك.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكلة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 8525 9 رقم  تحت    1/12/2122

والتقييد التعديلي في السجل التجاري 

  1/12/2122 بتاريخ  البيضاء  للدار 

تحت رقم 44126.

لإليداع، املسير،

FDSIT : يقرأ

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 

ذات شريك واحد

الرأسلال: 111.111,11 درهم

شارع   59 االجتلاعي:  املقر 

الزرقطوني، اقامة لي فلور، طابق 8، 

شقة 24، الدار البيضاء – املغرب

املسجلة بالسجل التجاري للدار 

البيضاء تحت رقم 645 51 

(» الشركة« فيلا يلي )

اعالن قانوني

 9 في  الوحيد  الشريك  قرر 

دجيبر2122 ما يلي:

• تغيير تسلية الشركة الحالية إلى 

.»Arcwide Maroc«

اعاد5 صياغة اليظام األسا�ضي   •

للشركة وفًقا لذلك.
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تم اإليداع القانوني بقلم املحكلة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 8525 9 رقم  تحت    1/12/2122

والتقييد التعديلي في السجل التجاري 

  1/12/2122 بتاريخ  البيضاء  للدار 

تحت رقم 44126.

لإليداع، املسير،

الباقي بدون تغيير.

594I

Team AK Consulting

TEAM AK CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

Team AK Consulting

زاوية الشارع جيبرالتار و ألخيسيرأس 

اقامة الجزير5 الخضراء الطابق 

األول املكتب رقم 06، 90000، 

طيجة املغرب

TEAM AK CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 57 شارع 

الحسن الثاني الطابق الثاني رقم 15 

- 90000 طيجة املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.124949

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 06 شتيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

الطابق  الثاني  الحسن  شارع   57«

طيجة   90000  -  15 رقم  الثاني 

املغرب« إلى »زاوية شارع جبل طارق و 

الخيسيرأس اقامة الجزير5 الخضراء 

الطابق األول رقم 06 - 90000 طيجة 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   06 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم  1448.

595I

FIDUSCAL

AC MATEC
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT  21
 CHAHDIA EL OULFA ، 21241،

CASABLANCA MAROC
AC MATEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 
حسنية زنفة 7 رقم 7-9 األلفة 

الدارالبيضاء - 21221 الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 2 87 
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 5) دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

) زياد5 رأسلال الشركة  قرار رقم 
الذي   : درهم   1،111،111.11 بلبلغ 
الشريك  يقرر  مايلي:  على  ييص 
الوحيد زياد5 رأسلال الشركة بلقدار 
ليصبح  درهًلا   1،111،111.11
عن طريق   ، درهًلا   1،211،111.11
 (11،111) ألًفا  عشر  أحد  إصدار 
 (00) مائة  بقيلة  ا  جديد5  جصة 
يتم االكتتاب   ، درهًلا لكل حصة   (
جليعها نقًدا و يتم إصدارها بالكامل 
دمج  جالل  من  االكتتاب  عيد 
تقرر أن الحصص  األرباح املحتجز5. 
لجليع  ستخضع  التي  الجديد5 
سيتم استيعابها   ، األحكام القانونية 
في الحصص القديلة من وجهة نظر 
بها  وستتلتع   ، وااللتزامات  الحقوق 
من تاريخ االكتتاب وستكون مرقلة 
لكل منها على   12111 إلى   (00( من 
بضر  حرمي  السيد   • التالي:  اليحو 
……. 000)) حصة تم تعديل املادتين 
6 و 7 من اليظام األسا�ضي فيلا يتعلق 

بهذه الزياد5 في رأسلال
قرار رقم 2 توزيع رأسلال الجديد: 
الذي ييص على مايلي: يقرر الشريك 
املحدد5  حجزالحصص  الوحيد 
السيد   • التالي:  االقتراح  في  أدناه 
هذا  حصة   12111  .… بضر  حرمي 

هو ما مجلوعه اثيا عشر ألف حصة 

.......12.111 جصة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

املساهلات 

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
رأسلال الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852751.

596I

AL HISBA FISC

DOUBLE IMPRESSION
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE

 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC

DOUBLE IMPRESSION شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

الدومة الرقم 57 مجلوعة 6 زنقة 

0) سيدي مومن - 21411 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.478765

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 26 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة   DOUBLE IMPRESSION

مبلغ  املحدود5  املسؤولية  ذات 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

الرقم  الدومة  حي  اإلجتلاعي  مقرها 
57 مجلوعة 6 زنقة 0) سيدي مومن 

- 21411 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل-توقف نشاط الشركة.

و عين:

و  مجار5  عثلان  السيد(5) 

دوار اوالد عياد اوالد علي  عيوانه(ا) 

الفقيه بن صالح   2 211 الدهيرات 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

حي  وفي   2122 دجيبر   26 بتاريخ 
الدومة الرقم 57 مجلوعة 6 زنقة 0) 

سيدي مومن - 21411 الدار البيضاء 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 7 8529.

597I

AL HISBA FISC

 MOROCCO FOOD

NOODLES
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE

 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC

 MOROCCO FOOD NOODLES

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 82 زنقة 

سومية إقامة شهرزاد ) الطابق   

الرقم  1 اليخيل الدار البيضاء - 

21251 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.528 67

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 دجيبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :

مشهود  امين   (5) السيد  تفويت 

66) حصة اجتلاعية من أصل     
حصة لفائد5 السيد (5) عزيز لعريوي 

بتاريخ )0 دجيبر 2122.

مشهود  امين   (5) السيد  تفويت 

67) حصة اجتلاعية من أصل     

حصة لفائد5 شركة جزير5 الفواكه 

بتاريخ )0 دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852941.

598I
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GESTION ALJANOUB

ANADOL NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعاد5 علار5 رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
ANADOL NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 2129 

بلوك G مديية الوفاق العيون - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4421 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ANADOL NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : بياء ميازل 
 ، االستيراد   ، مسبقة الصيع وبيئية 
، وكالة العقارات ،  إنتاج   ، التصدير 
 ، الشراء   ، البيع   ، التسويق   ، البياء 

وتلثيل جليع امليتجات العقارية....
رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
2129 بلوك G مديية الوفاق العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
    , 4  : اجياط  احلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
    ,   : سيزكن  علي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 : الشرفاوي  الحسين  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة      ,  

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  اجياط  احلد  السيد 
الصفاء  اقامة   15 شقة  ج  علار5 
اكادير   80080 اكادير  املحلدي  حي 

املغرب.
عيوانه(ا)  سيزكن  علي  السيد 
مخيم اطليتيك ايلوران اورير اكادير 

81752 اكادير املغرب.
الشرفاوي  الحسين  السيد 
املنزه  ا/)  علار5   12 رقم  عيوانه(ا) 
 811 1 اكادير  امللكي  الجيش  شارع 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اجياط  احلد  السيد 
الصفاء  اقامة   15 شقة  ج  علار5 
اكادير   80080 اكادير  املحلدي  حي 

املغرب
عيوانه(ا)  سيزكن  علي  السيد 
مخيم اطليتيك ايلوران اورير اكادير 

81752 اكادير املغرب
الشرفاوي  الحسين  السيد 
املنزه  ا/)  علار5   12 رقم  عيوانه(ا) 
 811 1 اكادير  امللكي  الجيش  شارع 

اكادير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  692/212 .

599I

FDM CONSEIL

HM BTP
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FDM CONSEIL
 BD IBNOU SINA RES AL

 BARAKA GH 11 L115 APPT 1 ،
21211، CASABLANCA MAROC
HM BTP شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي يوسف الطابق   الشقة 5) - 
21211 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44156 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ   HM BTP
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
موالي يوسف الطابق   الشقة 5) - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21211

ل : حل شركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
موالي يوسف الطابق   الشقة 5) - 

21211 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  اللعبي  حسن  السيد(5) 
تقسيم لفارج الرقم   1  عيوانه(ا) 
البيضاء  الدار   27182 بوسكور5 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و  بيعيد  سعيد  السيد(5) 
عيوانه(ا) دوار والد سالم الفكر5 أوالد 
املغرب  الدار البيضاء  عزوز  2 25 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

موالي يوسف الطابق   الشقة 5)
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852892.

600I

Audimi

PVC CONCEPT
إعالن متعدد القرارات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 21121،
Casablanca maroc

PVC CONCEPT »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 
رحال املسكيني ، برج الياقوت ، 
علار5 ب ، طابق 2 ، مكتب 5. - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.518715

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

تغيير غرض الشركة.

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

اليظام  من   8 و   7 املادتين  تعديل 

األسهم  جليع  نقل  بعد  األسا�ضي 

أومهدي  الحسن  للسيد  العائد5 

لصالح الشريكين امجرين.

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تعديل املاد5 55 من اليظام األسا�ضي 

السيد  املشارك  املدير  استقالة  بعد 

الحسن أومهدي. سيتم إدار5 الشركة 

، دون تحديد املد5 ، من قبل السيد 

محلد أوحيا.

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: - 

نجار5 األلومييوم والبالستيك. - شراء 

وبيع أي نوع من ميتجات األملييوم و 

ب ف س ؛ - جليع األعلال املتيوعة 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

استيراد وتصدير   - ؛  بغرض الشركة 

جليع أنواع امليتجات؛

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

التالية  املساهلات  الشركاء  قدم 

الرا�ضي  لحسن  السيد  بالدرهم:   

درهم  ألف  جلسون   51.111,11

 51.111,11 أوحيا  محلد  السيد 

املجلوع  درهم  ألف  جلسون 

111.111,11 مائة ألف درهم  

على  ييص  الذي   :8 رقم  بيد 

ألف  مائة  املال  رأس  يبلغ  مايلي: 

مقسلة  وهي  درهم.   (111,111.11(

إلى ألف (000)) سهم من مائة (00)) 

درهم لكل سهم، مكتتب بها بالكامل، 

مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء 

بلا يتياسب مع مساهلاتهم:
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 511 الرا�ضي  لحسن  السيد 
 ( من  مرقلة  حصة  جلسلائة 
 511 أوحيا  محلد  السيد   511 إلى 
 511 مرقلة من   ، جلسلائة حصة 
ألف حصة   (000 إجلالي   (000 إلى 

بواقع 00) درهم لكل حصة.
على  ييص  الذي   :55 رقم  بيد 
مايلي: يتم ضلان إدار5 الشركة دون 
تحديد املد5 من جالل: السيد محلد 
مواليد  الجنسية،  مغربي  أوحيا، 
الساملية  في  مقيم   ،18/15/1976
التجاري،علار5 ب،شقة  السوق   ،2
الرقم  وحامل  البيضاء  الدار   ،5
(صالح   BH600655 رقم  الوطني 
تلتزم الشركة  حتى 1 11/12/21).   
بالتوقيع الفردي لللدير الذي يتلتع 
بأوسع الصالحيات لللشاركة وإدار5 

املصالح الفضلى للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852881.
60(I

ESPERE CONSULTING

LABORATOIRE OMEGA-
TEST

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 81652، AGADIR
MAROC

 LABORATOIRE OMEGA-TEST
شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 

الوفاء الطابق 05 الشقة 08 زنقة 
البريد - 87211 بيوكرى املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27467
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LABORATOIRE OMEGA-TEST
درأسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومراقبة جود5 أعلال البياء.
علار5   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
زنقة   08 الشقة   05 الطابق  الوفاء 

البريد - 87211 بيوكرى املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : الشلامي  حسن  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 السيد صالح الدين ايت احساين :
511 حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن الشلامي عيوانه(ا) 
 (7 شقة   25 علار5   2 اقامة تليارت 

بنسركاو 80000 اكادير املغرب.
السيد صالح الدين ايت احساين 
اقامة مرحبا  1 رقم 9    عيوانه(ا) 

حي الداجلة 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن الشلامي عيوانه(ا) 
 (7 شقة   25 علار5   2 اقامة تليارت 

بنسركاو 80000 اكادير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   25 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 68 2.

612I

FIDUCIAIRE MOLIFID

EURO SAYF
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°19 ، 92111،

LARACHE MAROC

EURO SAYF شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

االدريسية رقم )65 - 92111 

العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.728 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 دجيبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

قيس  محلد   (5) السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   511

(5) مليكة  511 حصة لفائد5 السيد 

بلغوط بتاريخ 28 دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   05 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

 212 تحت رقم 15.

61 I

FIDUCIAIRE MOLIFID

MOMINA
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°19 ، 92111،

LARACHE MAROC

MOMINA »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 

الوفاء رقم 62 مكرر - 92111 

العرائش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.119 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 12 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

بيدحلان  اإلله  عبد  السيد  تأكيد 

ملد5  وذلك  للشركة  وحيدا  مسيرا 

غير محدود5 كلا أن الشركة ملزمة 

املتعلقة  العقود  جليع  في  بإمضائه 

بها باستثياء املؤسسات البيكية فان 
توقيع السيد عبد اإلله بيدحلان أو 

السيد محلد املعلم يلزم الشركة.
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
من القانون   15 تغيير الفصل  مايلي: 

األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 15: الذي ييص على مايلي: 
عهد تسيير الشركة للسيد عبد اإلله 
محدود5  غير  ملد5  وذلك  بيدحلان 
في  بإمضائه  ملزمة  الشركة  أن  كلا 
باستثياء  بها  املتعلقة  العقود  جليع 
املؤسسات البيكية فان توقيع السيد 
عبد اإلله بيدحلان أو السيد محلد 

املعلم يلزم الشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 07 دجيبر 

2122 تحت رقم  128.
605I

إئتلانية مشاط

اوليا اكيفيت
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إئتلانية مشاط
رقم 25 زنقة معركة بدر حي التقدم ، 

15111، الخليسات املغرب
اوليا اكيفيت شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ايت طلحة 
ايت عبو الغيدور املصدر - 15111 

الخليسات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28411

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
08 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد اوليا اكيفيت مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
ايت  طلحة  ايت  اإلجتلاعي  مقرها 
 15111  - املصدر  الغيدور  عبو 
عدم   : نتيجة ل  املغرب  الخليسات 

تحقيق اهداف الشركة.
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وحدد مقر التصفية ب ايت طلحة 
 15111  - ايت عبو الغيدور املصدر 

الخليسات املغرب. 
و عين:

بلكوح  بورباتشا  اولكا  السيد(5) 
ادارسة  زنقة   12 شقة  عيوانه(ا)  و 
الخليسات   15111 الوفاء  تجزئة 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 451.

615I

abdelmalek

 SOCIETE NOUVELLE
 DE PARTICIPATIONS

TOURISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

abdelmalek
 imm 579 appt 6 etage 2 hay
 charaf ، 41111، marrakech

maroc
 SOCIETE NOUVELLE
 DE PARTICIPATIONS

TOURISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار ايت 

مسعود جلاعة حربيل تاميصورت - 
50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
125927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 ماي   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE NOUVELLE  :
 DE PARTICIPATIONS

.TOURISTIQUE
غرض الشركة بإيجاز : السياحة.

: دوار ايت  عيوان املقر االجتلاعي 
مسعود جلاعة حربيل تاميصورت - 

50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد نصر الدين سهار 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نصر الدين سهار عيوانه(ا) 
هكتار   24 تجزىة   2 س   217 رقم 

12111 تلار5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نصر الدين سهار عيوانه(ا) 
هكتار   24 تجزىة   2 س   217 رقم 

12111 تلار5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 6267 1.
606I

MT Impact

MT Impact
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

MT Impact
 RUE EL GHAZALI N 68

 BIS 2EME ETAGE ، 54111،
KHENIFRA MAROC

MT Impact شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
الغزالي رقم 68 مكرر الطابق الثاني - 

54111 جييفر5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MT  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Impact
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
امليتجات  وصيانة  وتركيب  بيع 

االلكترونية والحاسوبية
استيراد وتصدير وتجار5 امليتجات 

االلكترونية.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الغزالي رقم 68 مكرر الطابق الثاني - 

54111 جييفر5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اوزين سفيان : 951 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
 51  : زينب  الحلزاوي  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  سفيان  اوزين  السيد 
 54111 مكرر   68 رقم  الغزالي  زنقة 

جييفر5 املغرب.
السيد5 الحلزاوي زينب عيوانه(ا) 
 54111 حي الفتح   51 رقم   (8 زنقة 

جييفر5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  سفيان  اوزين  السيد 
 54111 مكرر   68 رقم  الغزالي  زنقة 

جييفر5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   29 بتاريخ  بخييفر5  االبتدائية 

2122 تحت رقم  51.
607I

FIDUCIAIRE ANNASSIHA

HYPERION DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ANNASSIHA

 IMM ZERKDI ET

 AMZIL, AVENUE

 ALMOUQUAOUAMA,Q-I,

 AGADIR ، 81141، AGADIR

MAROC

 HYPERION DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : مكتب 

رقم ))، الطابق الثالث، رقم 65، 

شارع القا�ضي عياض، أمسرنات، 

81.121، أكادير، املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.51295

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   24 املؤرخ في 

 HYPERION DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعيوان  درهم   111.111,11

الطابق   ،(( رقم  مكتب  اإلجتلاعي 

القا�ضي  شارع   ،65 رقم  الثالث، 

عياض، أمسرنات، 81.121، أكادير، 

تيفيذ  الستحالة  نتيجة  املغرب 

الشركة  تأسست  الذي  املشروع 

ألجله.

و عين:

و  الرزاني  محلد  السيد(5) 
حي  باريس،  زنقة   ،7 رقم  عيوانه(ا) 

املغرب،  أكادير،   ،80.000 اإلقامة، 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

مكتب  وفي   2122 نونبر   24 بتاريخ 
 ،65 رقم  الثالث،  الطابق   ،(( رقم 

أمسرنات،  عياض،  القا�ضي  شارع 

81.121، أكادير، املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 9757)).
608I

GESTION ALJANOUB

CHAIBI HZMN FISH
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعاد5 علار5 رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
CHAIBI HZMN FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

الجديد رقم 2  طرفاية - 71151 
طرفاية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHAIBI HZMN FISH
غرض الشركة بإيجاز : شراء , بيع 
, تصدير األسلاك الطازجة  , تسويق 
عامة  تجار5  ,املعلبة  املجلد5   ,

,االستيراد والتصدير....
الحي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 71151  - طرفاية    2 رقم  الجديد 

طرفاية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد5 حيا5 حطابي : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد زهير الشعيبي : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  حطابي  حيا5  السيد5 
اكادير  تيكيوين     1 رقم  تليال  حي 

81651 اكادير املغرب.
السيد زهير الشعيبي عيوانه(ا) حي 
تيكيوين اكادير     1 تليال فيال رقم 

81651 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  حطابي  حيا5  السيد5 
اكادير  تيكيوين     1 رقم  تليال  حي 

81651 اكادير املغرب
السيد زهير الشعيبي عيوانه(ا) حي 
تيكيوين اكادير     1 تليال فيال رقم 

81651 اكادير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم 688/2122 .

609I

AMOURI CONSULTING

COIN LAALJ
إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

 1111، FES MAROC
COIN LAALJ »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 
الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 2 علار5 
8) زنقة الشريف الرا�ضي شارع 
الجيش امللكي - - فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.71957
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تعيين مدير جديد

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تحديث القوانين

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
صالحيات الشكليات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تعيين مدير جديد

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تحديث القوانين

بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 
صالحيات الشكليات

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 46 5.
6(0I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LANDOGO«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N° 14, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24111، الجديد5 املغرب

»LANDOGO« »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 
أطلس، علار5 45، الطابق الرابع، 
رقم 6)، املعاريف، الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.556297

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 28 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :1- رقم  قرار 
تفويت السيد يوسف عبد   - مايلي: 
 211 اليصر  سيف  رضوان  العزيز 
عبد  يوسف  فاطلة  لسيد5  حصة 
السيد  تفويت   - رضوان.  العزيز 
سيف  رضوان  العزيز  عبد  يوسف 
محلد  لسيد  حصة   211 اليصر 
تفويت  يوسف عبد العزيز رضوان.- 
رضوان  العزيز  عبد  يوسف  السيد 
سيف اليصر 211 حصة لسيد عبد 
رضوان.  العزيز  عبد  يوسف  العزيز 
العزيز  عبد  يوسف  السيد  تفويت 

حصة   211 اليصر  سيف  رضوان 
الحليد  عبد  محلد  الفت  لسيد5 
مصطفى البطح. - تغيير شكل الشركة 
إلى شركة محدود5 املسؤولية يسيرها 
يوسف عبد العزيز رضوان  الساد5: 
عبد  يوسف  وفاطلة  اليصر  سيف 
العزيز رضوان ومحلد يوسف وعبد 
يوسف  العزيز  عبد  رضوان  العزيز 
عبد العزيز رضوان والفت محلد عبد 

الحليد مصطفى البطح
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
ييص  الذي   :1-7-14 رقم  بيد 
شكل   - على مايلي: حصص الشركاء 

الشركة - املسيرون
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852252.

6((I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 RESTAURANT LOLITA«
»MAGIC

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N° 14, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24111، الجديد5 املغرب

 »RESTAURANT LOLITA MAGIC«
شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

تيطن سيدي بوزيد، جلاعة موالي 
عبد هللا الجديد5 24111 الجديد5 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.»RESTAURANT LOLITA MAGIC«
مقهى   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومطعم. - نادي. - مقشد5. االستيراد 

والتصدير..
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
جلاعة موالي  تيطن سيدي بوزيد، 
الجديد5   24111 الجديد5  عبد هللا 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   660  : السيد ادريانو لولي 

بقيلة 00) درهم للحصة.
حصة    41  : رزقي  السيد طريق 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  لولي  ادريانو  السيد 

الجديد5 24111 الجديد5 24111.
عيوانه(ا)  رزقي  طريق  السيد 

الجديد5 24111 الجديد5 24111.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  رزقي  طريق  السيد 

الجديد5 24111 الجديد5 24111
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 29574.
612I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»QUEMADO POOL«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N° 14, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24111، الجديد5 املغرب
»QUEMADO POOL« »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 0)، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة 
5، الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52845 
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 28 دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: - املصادقة على تفويت السيد 
لفائد5  حصة   600 بوفار�ضي  امين 
تعديل  بوفار�ضي.  الحسين  السيد 
محدود5  شركة  إلى  الشركة  شكل 
الحسين  السيد  تعيين  املسؤواية. 
والسيد  للشركة  كلسير  بوفار�ضي 
امين بوفار�ضي كلسير ثاني وبإمضاء 

مشترك. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
ييص  الذي   :1-7-14 رقم  بيد 
حصص   - شكل الشركة  على مايلي: 

الشركاء - ومسير الشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852251.
61 I

هشام عثلاني

BETTER MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هشام عثلاني
شارع علر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق   رقم 77 ، 
1 911، طيجة املغرب

BETTER MEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 

االمم اقامة اتاجليل طابق 6 رقم 5  
طيجة - 90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BETTER MEDIA
تصليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإنشاء وإنشاء مواقع الويب
إدار5 وإنشاء حلالت إعالنية عبر 

اإلنترنت
اإلعالنات الرقلية

تكيولوجيا  تطبيقات  إنشاء 
الرقلية  والخدمات  املعلومات 

األجرى.
ساحة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
االمم اقامة اتاجليل طابق 6 رقم 5  

طيجة - 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  الضروكي  وليد  السيد 
 15 رقم  مالباطا  مكان  باليا  طيجة 

طيجة 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الضروكي  وليد  السيد 
 15 رقم  مالباطا  مكان  باليا  طيجة 

طيجة 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261211.
6(5I

»PALAVAS SAIDIA« شركة

»PALAVAS SAIDIA« شركة
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»PALAVAS SAIDIA« شركة
رقم 88، شارع الحسن األول تجزئة 

طريفة 2 ، 611 6، السعيدية 

املللكة املغربية

شركة »PALAVAS SAIDIA« شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 88، 

شارع الحسن األول تجزئة طريفة 2 - 

611 6 السعيدية املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

852 

 21 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.»PALAVAS SAIDIA«

مخبز5 و   : غرض الشركة بإيجاز 

صياعة الحلويات للبيع بالتسقيط و 

تاجر مساوم.
 ،88 : رقم  عيوان املقر االجتلاعي 

 2 شارع الحسن األول تجزئة طريفة 

- 611 6 السعيدية املللكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 CIN n°) السيد الحسان والراوي 

بقيلة  حصة   F 47857) : 1.111

00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CIN) والراوي  الحسان  السيد 
 ،88 رقم  عيوانه(ا)   (n° F 47857

 2 شارع الحسن األول تجزئة طريفة 

611 6 السعيدية املللكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
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 CIN) والراوي  الحسان  السيد 
 ،88 رقم  عيوانه(ا)   (n° F 47857

 2 شارع الحسن األول تجزئة طريفة 

611 6 السعيدية املللكة املغربية

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي    1 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 297/2122.

615I

PALAVAS MCSAIDIA

 PALAVAS« شركة

»MCSAIDIA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PALAVAS MCSAIDIA

11 ، تجزئة طريفة 2 السعيدية ، 

611 6، السعيدية املللكة املغربية

 »PALAVAS MCSAIDIA« شركة

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 11 ، 

تجزئة طريفة رقم 88، شارع الحسن 

األول تجزئة طريفة 2 611 6 

السعيدية املللكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5115

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   08 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 PALAVAS« الوحيد شركة  الشريك 

رأسلالها  مبلغ   »MCSAIDIA

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

تجزئة طريفة   ، 11 رقم  اإلجتلاعي 
شارع الحسن األول تجزئة   ،88 رقم 

السعيدية املللكة   6 611  2 طريفة 

النهائي  التوقف   : ل  نتيجة  املغربية 

ألسباب  الشركة  لنشاط  الشامل  و 

مالية و تسييرية.

وحدد مقر التصفية ب رقم 11 ، 

السعيدية   6 611  - طريفة  تجزئة 

املللكة املغربية. 

و عين:

و  والراوي  الحسان  السيد(5) 
الحسن  شارع   ،88 رقم  عيوانه(ا) 

 6 611  2 طريفة  تجزئة  األول 

السعيدية املللكة املغربية كلصفي 

(5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   15 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 647/2122.

6(6I

CONSEIL ASSISTANCE PME

 CONSEIL ASSISTANCE PME
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

CONSEIL ASSISTANCE PME

  Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15  eme étage، 21551،

Casablanca Maroc

  CONSEIL ASSISTANCE PME

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي   زنقة 

سيدي بيور الطابق   رقم 15 

الدارالبيضاء - 21 21 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112195

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2118 ماي   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حليلة  مارتا   (5) السيد  تفويت 

هابيل 82 حصة اجتلاعية من أصل 

124 حصة لفائد5 السيد (5) شعيب 

هابيل بتاريخ 07 ماي 2118.

حليلة  مارتا   (5) السيد  تفويت 

هابيل 42 حصة اجتلاعية من أصل 

هبة   (5) السيد  لفائد5  حصة   124

هابيل بتاريخ 07 ماي 2118.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتيبر 2118 تحت رقم 676685.
6(7I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

لبوكارز
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وفا5 شريك

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER
 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU
 N° 4A MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROC
لبوكارز شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي    تجزئة 
مبرور فاطية الحي الصياعي سيدي 

غانم مراكش - 50000 مراكش 
املغرب.

وفا5 شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85141
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2122 تم اإلعالم 
بوفا5 الشريك محلد لقيية و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2122 غشت   0( في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 62  ، اشيبان  نزهة  السيد(5) 
حصة.

 8  ، فاطلة اسلاعلي  السيد(5) 
حصة.

 142  ، لقيية  جليل  السيد(5) 
حصة.

 7(  ، لقيية  عائشة  السيد(5) 
حصة.

 142  ، لقيية  سعد  السيد(5) 
حصة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 59.
6(8I

MON COMPTABLE SARL

GESI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MON COMPTABLE SARL

21 زنقة سجللاسة ، 60000، 

وجد5 املغرب

GESI شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الصفاء رقم 254 السعيدية - 

11  6 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 17

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 27 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد GESI مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

 254 رقم  الصفاء  حي  اإلجتلاعي 

املغرب  بركان   6  11  - السعيدية 

نتيجة ل : عدم مزاولة اي نشاط ميذ 

تأسيسها.

حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 

الصفاء رقم 254 السعيدية - 11  6 

بركان املغرب. 

و عين:

و  زوناقي  محلد  السيد(5) 

 154 رقم  الصفاء  حي  عيوانه(ا) 

املغرب  بركان   6  11 السعيدية 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 12.

6(9I
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FIDAS SERVICES

LMHAJI
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FIDAS SERVICES

 Av Lalla Yacout 5éme , 9

 Etage Appt D Casablanca ، 1،

CASABLANCA MAROC

LMHAJI شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي فضاء باب 

أنفا ،   شارع باب امليصور ، الطابق 

الرابع, الدارالبيضاء -  2111 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 566527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 غشت   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. LMHAJI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألرا�ضي  املباني  وتأجير  وشراء 

والشقق. إنجاز جليع أعلال الحفر، 

والتيلية   ، والبياء   ، والخدمات 

املتيوعة ؛ الترويج العقاري..

فضاء   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 ، امليصور  باب  شارع     ، أنفا  باب 

الطابق الرابع, الدارالبيضاء -  2111 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 211  : محلود  الحري�ضي  السيد 

حصة بقيلة 21.111 درهم للحصة.

السيد الحري�ضي جاد : 211 حصة 

بقيلة 21.111 درهم للحصة.

 211  : اناس  الحري�ضي  السيد5 

حصة بقيلة 21.111 درهم للحصة.

 211  : اسلاء  الشرايبي  السيد5 

حصة بقيلة 21.111 درهم للحصة.

السيد5 ملسفر عزيز5 : 211 حصة 

بقيلة 21.111 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحري�ضي محلود عيوانه(ا) 
 21271 الهياء  امليار5,حي  زنقة   27

الدار البيضاء املغرب.

عيوانه(ا)  جاد  الحري�ضي  السيد 
 21271 الهياء  امليار5,حي  زنقة   27

الدار البيضاء املغرب.

السيد5 الحري�ضي اناس عيوانه(ا) 
 21271 الهياء  امليار5,حي  زنقة   27

الدار البيضاء املغرب.

السيد5 الشرايبي اسلاء عيوانه(ا) 
 21271 الهياء  امليار5,حي  زنقة   27

الدار البيضاء املغرب.

عيوانه(ا)  عزيز5  ملسفر  السيد5 
 21271 الهياء  امليار5,حي  زنقة   27

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحري�ضي محلود عيوانه(ا) 
 21271 الهياء  امليار5,حي  زنقة   27

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 11851644.

621I

GUARDIYA-LAA

GC NDR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA

 Lot alwakala 11 bloc d nr 148

 laayoune ، 71111، LAAYOUNE

MAROC

GC NDR شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

 LAAYOUNE 70 الحجري تجزئة

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 26 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 غشت   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GC  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NDR

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العلومية الهيدسة املدنية.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 LAAYOUNE  70 تجزئة  الحجري 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : اندور  الزهر5  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 (.000  : اندور  الزهر5  السيد5 

بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  اندور  الزهر5  السيد5 

 LAAYOUNE  70000 العيون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  اندور  الزهر5  السيد5 

العيون LAAYOUNE 70000 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

8) غشت  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2121 تحت رقم -.

621I

GUARDIYA-LAA

DMSS CAR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA

 Lot alwakala 11 bloc d nr 148

 laayoune ، 71111، LAAYOUNE

MAROC

DMSS CAR شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

موالي رشيد الشطر الثالث رقم 
LAAYOUNE 71111 1 1 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DMSS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

رقم  الثالث  الشطر  رشيد  موالي 
العيون   LAAYOUNE 71111  1 1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد العلوي علي : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد العلوي علي : 000) بقيلة 

00) درهم.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  علي  العلوي  السيد 
 LAAYOUNE  70000 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  علي  العلوي  السيد 
العيون LAAYOUNE 70000 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
6) غشت  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم -.
622I

SAFIGESTRA مكتب سفي جيسترا لللحاسبة

OMEGASAF
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترا لللحاسبة 
SAFIGESTRA

 N°15 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI ، 46111،

SAFI safi
OMEGASAF شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 6 
تجزئة اللة عائشة اجيان عيالن 

اسفي - 56000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12875
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 ماي   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OMEGASAF
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املقالع-نقل البضائع لحساب الغير.
الرقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
اجيان عيالن  تجزئة اللة عائشة   6

اسفي - 56000 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 900  : سدراوي  اميية  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد5 جليلة الهرد5 : 00) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 اميية سدراوي عيوانه(ا) 
حي  امليور5  املديية  زنقة   (8 رقم 

املديية الجديد5 اسفي 56000 اسفي 

املغرب.

عيوانه(ا)  الهرد5  جليلة  السيد5 
58 زنقة س تجزئة السالم حي البواب 

اسفي 56000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 اميية سدراوي عيوانه(ا) 
حي  امليور5  املديية  زنقة   (8 رقم 

املديية الجديد5 اسفي 56000 اسفي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   06 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم -.

62 I

trans lachaal

 STE SORAZI PIECE AUTO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

trans lachaal

 hay rachad bloc 1 nu 27  ،

 5111، taza maroc

 STE SORAZI PIECE AUTO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل 

تجاري من العلار5 أ الكائية بحي 

اليكد جـرسيف - 5111  جـرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SORAZI PIECE AUTO SARL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
يتعلق  ما  وكل  السيارات  غيار  قطع 
السيارات  إصالح  بالسيارات، 
التجار5  التشخيص،  وجدمات 

بلختلف أنواعها..
محل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
بحي  الكائية  أ  العلار5  من  تجاري 
جـرسيف    5111  - اليكد جـرسيف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   511  : زهير  الدراز  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة.
 511  : مصطفى  حلاش  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
بقيلة   511  : زهير  الدراز  السيد 

00) درهم.
 511  : مصطفى  حلاش  السيد 

بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دوار  السيد الدراز زهير عيوانه(ا) 
  5111 تاز5  كلدمان  الهواري  سهب 

تاز5 املغرب.
السيد حلاش مصطفى عيوانه(ا) 
رقم 81  حي القدس ) عين تاوجدات 

51111 عين تاوجدات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
دوار  السيد الدراز زهير عيوانه(ا) 
  5111 تاز5  كلدمان  الهواري  سهب 

تاز5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  بجرسيف  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 575).

624I

EXCEL COMPTA SARL AU

LODARE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة ورد5 ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 50000، 
مراكش املغرب

LODARE شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 
15-7)-1 1دربالسراغية باب دكالة 

- 50000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22875

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»1 1-17-15دربالسراغية باب دكالة 
50000 مراكش املغرب« إلى »امللك   -
املسلال نجيس رقم 1  مكرر حي باب 
دكالة زنقة دار الباشا املديية 50000 

مراكش املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 55  14.

625I

fidmbk

GHAJJAM PLASTIQUES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16151، مشرع 

بلقصيري املغرب
GHAJJAM PLASTIQUES شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي بيطات 

ودادية الزهور رقم  15 بلقصيري - 

16151 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

95(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GHAJJAM PLASTIQUES

تجار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  و  البالستيكية  امليتوجات 

البضائع.

عيوان املقر االجتلاعي : حي بيطات 

 - بلقصيري  ودادية الزهور رقم  15 

16151 مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 51.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد غجام محلد : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  محلد  غجام  السيد 

حي بيطات ودادية الزهور رقم  15 

16151 بلقصيري املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  محلد  غجام  السيد 

حي بيطات ودادية الزهور رقم  15 

16151 بلقصيري املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري  بلشرع  االبتدائية 

09 دجيبر 2122 تحت رقم    .

626I

fidmbk

ALLOULI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16151، مشرع 

بلقصيري املغرب
ALLOULI NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي بيطات 
ودادية الضحى رقم 50 بلقصيري - 

16151 مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALLOULI NEGOCE
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و نيكوص.
عيوان املقر االجتلاعي : حي بيطات 
 - بلقصيري   50 ودادية الضحى رقم 

16151 مشرع بلقصيري املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 51.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : نورالدين  العلولي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نورالدين  العلولي  السيد 
عيوانه(ا) حي بيطات ودادية الضحى 

رقم 50 16151 بلقصيري املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

 السيد العلولي نورالدين عيوانه(ا)
 50 رقم  الضحى  ودادية  بيطات  حي 

16151 بلقصيري املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  بلشرع  االبتدائية 

12 يياير  212 تحت رقم  4 .
627I

BUSINESS AUDITAX

GERAF NORD

إعالن متعدد القرارات

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE  7
 MLY ALI CHERIF B N17 ، 91111،

TANGER MAROC
ذات  »شركة   GERAF NORD
الشريك  ذات  املحدود5  املسؤولية 

الوحيد«
 ،5 االجتلاعي:  مقرها  وعيوان 
الطابق  تاشفين  ابن  يوسف  شارع 
طيجة   90000  - رقم  ـ  الثاني، 

املللكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.79557

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 1  دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 
القدامى،  الشركاء  اعطاء  مايلي: 
والسيد  القادر  عبد  الياور  السيد 
حصصهم  لجليع  جراف  هشام 
البالغة 511 حصة لكل واحد منهم، 
للسيد باحلاد عبد العزيز و هو مغربي 
حامل لبطاقة التعريف الوطيية رقم 
AD65216 و الساكن بالبرانس شارع 
ابن عرضون طيجة ليصبح الشريك 

الوحيد في الشركة بنسبة % 00)
على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 
الياور  السيد  استقالة  بعد  مايلي: 
عبد القادر والسيد هشام جراف من 
التسيير، تسير الشركة وذلك ملد5 غير 
باحلاد  السيد  طرف  من  محدود5 

عبد العزيز بعد تعيييه مسيرا

على  ييص  الذي  رقم  1:  قرار 
تقرر تحيين القانون األسا�ضي  مايلي: 

للشركة طبقا للقرارات املتخد5
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
العزيز  عبد  باحلاد  السيد  يبقى 
الشريك الوحيد في الشركة و يلتلك 

% 00) من الحصص
على  ييص  الذي   :7 رقم  بيد 
000)حصة من رأسلال  مايلي: تبقى 
باحلاد  السيد  نصيب  من  الشركة 

عبد العزيز
على  ييص  الذي   :(5 رقم  بيد 
السيد باحلاد عبد العزيز هو  مايلي: 
املسير الوحيد للشركة و امضاءه هو 

الوحيد امللزم للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 261254.
628I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

TENERIFE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة
 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET
   شارع سيدي محلد ، 15111، 

الخليسات املغرب
TENERIFE CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ج 5 رقم 
)5) حي الجديد تيفلت - 15411 

تيفلت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27779

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل  نونبر  212   (9 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   TENERIFE CAR
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
)5) حي الجديد  5 رقم  اإلجتلاعي ج 

تيفلت - 15411 تيفلت املغرب نتيجة 

ل : عددم تحقيق الهدف املادي.
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رقم   5 وحدد مقر التصفية ب ج 
 15411  - تيفلت  الجديد  حي   (5(

الخليسات املغرب. 
و عين:

و  الرويف  محجوبة  السيد(5) 
الخليسات  الزهراء  حي  عيوانه(ا) 
الخليسات املغرب كلصفي   15111

(5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   08 االبتدائية بتيفلت بتاريخ 

2122 تحت رقم 6 4.

629I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

NADAMRI RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

   شارع سيدي محلد ، 15111، 
الخليسات املغرب

NADAMRI RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 624 

زنقة طا�ضي علار تجزئة املونى - 
15111 الخليسات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27849
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
9) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
NADAMRI RENT CAR شركة ذات 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
زنقة طا�ضي علار تجزئة املونى   624
الخليسات املغرب نتيجة   15111  -

لعدم القدر5 على التسير.

و عين:
و  بوتنزار  ادريس  السيد(5) 
املونى  تجزئة  رقم8 5  عيوانه(ا) 
 15111  15111 الخليسات   2
 (5) كلصفي   HGLYVF الخليسات 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
رقم  وفي   2122 دجيبر   (9 بتاريخ 
624 زنقة طا�ضي علار تجزئة املونى - 

15111 الخليسات املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 451.
6 1I

STE FURAMIC SARL

 STE ELQESSOUAR
 TRANSPORT

INTERNATIONAL SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
علار5 مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

  ، 60000، وجد5 املغرب
 STE ELQESSOUAR TRANSPORT

 INTERNATIONAL SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 25 حي 

ال�ضي لخضر الزنقة ب 12 - 60000 
وجد5 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 4 2 
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   07 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 STE الوحيد  الشريك  ذات 
 ELQESSOUAR TRANSPORT
 INTERNATIONAL SARL A/U
مبلغ رأسلالها 0.000) درهم وعيوان 
ال�ضي  حي   25 اإلجتلاعي  مقرها 
60000 وجد5  لخضر الزنقة ب 12 - 
املغرب نتيجة ل : كثر5 امليافسة..قلة 

املالية..انعدام الحصول على  املوارد 
تاشير5.....

حي   25 ب  التصفية  مقر  وحدد 
 60000  - ال�ضي لخضر الزنقة ب 12 

وجد5 املغرب. 
و عين:

و  حسياء  القصور  السيد(5) 
 60000 ال�ضي لخضر  حي  عيوانه(ا) 

وجد5 املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2176.
6 1I

STE FURAMIC SARL

 STE LE CONVOYEUR CASH
SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
علار5 مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

  ، 60000، وجد5 املغرب
 STE LE CONVOYEUR CASH
SARL A/U شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رياض 

ايسلي محل رقم 7) - 60000 وجد5 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 4765
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 STE LE الوحيد  الشريك  ذات 
 CONVOYEUR CASH SARL A/U
مبلغ رأسلالها 0.000) درهم وعيوان 
مقرها اإلجتلاعي رياض ايسلي محل 
رقم 7) - 60000 وجد5 املغرب نتيجة 

املوارد  انعدام  امليافسة  كثر5   : ل 
املالية قلة فرض الشغل.......

رياض  ب  التصفية  مقر  وحدد 
60000 وجد5   - (7 ايسلي محل رقم 

املغرب. 
و عين:

عبد  ادري�ضي  بلحسين  السيد(5) 
عبد  شارع  عيوانه(ا)  و  الحليد 
 60000 رقم  11  احجير5  الرحلان 

وجد5 املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (5 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم  211.
6 2I

HORIZON LINES SARL

ATECEMA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محلد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق األر�ضي، 
رقم   ، 141 9، تطوان املغرب

ATECEMA شركة ذات املسؤولية 
املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 
الخالق الطريس، رقم 98، - 111 9 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.941 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 أبريل   25 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 (0.000 رأسلالها  مبلغ   ATECEMA
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
 -  ،98 رقم  الطريس،  الخالق  عبد 
 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   9 111

الحل السابق ألوانه.
وحدد مقر التصفية ب شارع عبد 
 9 111 - ،98 الخالق الطريس، رقم 

تطوان املغرب. 
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و عين:

السيد(5) عبد الوهاب التركيستي 

عبد  شارع  عيوانه(ا)  و  الخليفي 

 9 111  ،67 رقم  الطريس،  الخالق 

تطوان املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال�ضيء

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   07 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 41 1.

6  I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE HAKAM PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 81111،

AGADIR MAROC

STE HAKAM PRIVEE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

6 علار5 انزي حي الهدى اكادير - 

80000 اكادير املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.448 7

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 دجيبر   28 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   (.900.000«

 2.111.111« إلى  درهم«   (00.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  باكادير  التجارية 

 212 تحت رقم 9959)).

6 4I

EVOLUTION CONSEIL

SARPULSE CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N2 IMM EL MASSOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ ، 41111،
MARRAKECH MAROC

SARPULSE 111.111 شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  2 
الطابق الخامس علار5   عرصة 

باطة شارع موالي عبد هللا - 50000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 158 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SARPULSE (00.000
التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي.
رقم  2   : عيوان املقر االجتلاعي 
عرصة  علار5    الخامس  الطابق 
 50000 باطة شارع موالي عبد هللا - 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : البدوي  مهدي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  البدوي  مهدي  السيد 

 6 الشقة  الشرفاء  املامونية  تجزئة 

طريق صفرو 1 11  فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  البدوي  مهدي  السيد 

 6 الشقة  الشرفاء  املامونية  تجزئة 

طريق صفرو 1 11  فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر  بتاريخ  1  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142461.

6 5I

CABINET CRCOM

AMIGO PIECES AUTOS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  eme ETAGE V.N FES

FES ،1111  ، املللكة املغربية

AMIGO PIECES AUTOS شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم ) 

تجزئة لويزات فرع ) سهب الورد 

فاس - 1111  فاس املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 522 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 9) دجيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
سهب   ( تجزئة لويزات فرع   ( »رقم 

فاس املغرب«    1111  - الورد فاس 
الحي  اليلاء  تجزئة    19 »رقم  إلى 

  1111  - فاس  بنسود5  الصياعي 

فاس املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ  1 يياير  212 

تحت رقم 5594.

6 6I

STE FURAMIC SARL

STE MAGDET SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL

وابن  الفتواكي  شارع  زاوية 

الطابق  مختاري  علار5  الخطيب 

وجد5   ،60000  ، الشقة    رقم   6

املغرب

 STE MAGDET SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

 26  : اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

زنقة مليلية - 60000 وجد5 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 2175

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2122 تقرر حل 

شركة   STE MAGDET SARL A/U

ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسلالها 0.000) درهم 

زنقة   26 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

مليلية - 60000 وجد5 املغرب نتيجة 

الشغل.. فرص  امليافسة..قلة  لكثر5 

قلة املوارد املالية.

و عين:

السيد(5) دباب حيان و عيوانه(ا) 

21 زنقة 6) نونبر الشقة 7 حي السالم 

كلصفي  املغرب  الحسيلة    2111

(5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 12 أكتوبر 2122 وفي 26 زنقة 

مليلية - 60000 وجد5 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2191.

6 7I
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CABINET KHACHIM

IMOBILIETRAV
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14111، KENITRA

MAROC
IMOBILIETRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املكتب 

رقم  ، إقامة هيبة رقم 2114 تجزئة 
الحداد5 - 5000) القييطر5 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 815 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 يوليوز   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(5) فاطلة الزهراء  تفويت السيد 
العيساوي 151 حصة اجتلاعية من 
 (5) حصة لفائد5 السيد   151 أصل 
يوليوز   07 بتاريخ  العيساوي  أحلد 

.2122
العالي  عبد   (5) السيد  تفويت 
العيساوي 211 حصة اجتلاعية من 
 (5) حصة لفائد5 السيد   211 أصل 
يوليوز   07 بتاريخ  العيساوي  أحلد 

.2122
تفويت السيد (5) مريم العيساوي 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   151
أحلد   (5) 151 حصة لفائد5 السيد 

العيساوي بتاريخ 07 يوليوز 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 4952.
6 8I

CARREFOUR BUSINESS

DE AL MAA دو أملا
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD، 52211،

ERFOUD MAROC

دو أملا DE AL MAA شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي النهضة 

أرفود - 52211 أرفود املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12125

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2121 يياير   27 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 DE AL MAA الشريك الوحيد دو أملا

مبلغ رأسلالها 15.111 درهم وعيوان 

مقرها اإلجتلاعي حي النهضة أرفود - 

52211 أرفود املغرب نتيجة ل : عدم 

مزاولة أي نشاط.

وحدد مقر التصفية ب حي النهضة 

أرفود - 52211 أرفود املغرب. 

و عين:

و  نعياع  سعدية  السيد(5) 

 52211 حي النهضة أرفود  عيوانه(ا) 

أرفود املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 05 يياير 

 212 تحت رقم  16/212.

6 9I

BEN SAIAD

BEN SAIAD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BEN SAIAD

12 زنقة صبري بوجلعة الطابق 

) رقم 6 ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب

BEN SAIAD شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 12 زنقة 
صبري بوجلعة الطابق ) رقم 6 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4787 5

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
9) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
مبلغ   BEN SAIAD الشريك الوحيد 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
صبري  زنقة   12 اإلجتلاعي  مقرها 
 21111  -  6 رقم   ( بوجلعة الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

التوقف عن النشاط.
زنقة   12 وحدد مقر التصفية ب 
 -  6 رقم   ( الطابق  بوجلعة  صبري 

21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  صياد  بن  منى  السيد(5) 
 92221 مدار دي مرتير   9 عيوانه(ا) 

بانيو فرنسا كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 12 زنقة 

صبري بوجلعة الطابق ) رقم 6
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 9 5.

650I

STE FURAMIC SARL

 STE NEGGAZ CASH SARL
A/U

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
علار5 مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

  ، 60000، وجد5 املغرب

 STE NEGGAZ CASH SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع بئر 
انزران رقم 6) مكرر - 60000 وجد5 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 71  

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   (0 املؤرخ في 
 STE NEGGAZ CASH SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
 (6 انزران رقم  بئر  اإلجتلاعي شارع 
60000 وجد5 املغرب نتيجة   - مكرر 

لكثر5 امليافسة..قلة املوارد املالية...
و عين:

السيد(5) يحي الربيب و عيوانه(ا) 
  6 رقم  االمانة  زنقة  بيعدي  تجزئة 
 (5) كلصفي  املغرب  وجد5   60000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
وفي شارع بئر  نونبر 2122   (0 بتاريخ 
انزران رقم 6) مكرر - 60000 وجد5 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2197.

65(I

STE FURAMIC SARL

 STE GHIZLANE TRAVAUX
SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
علار5 مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

  ، 60000، وجد5 املغرب
 STE GHIZLANE TRAVAUX SARL
A/U شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 56 تجزئة 

الصابوني واد الياشف - 60000 

وجد5 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 1811

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

 STE GHIZLANE TRAVAUX حل 

مسؤولية  ذات  شركة   SARL A/U

محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي 56 تجزئة الصابوني 

60000 وجد5 املغرب   - واد الياشف 

فرص  امليافسة...قلة  لكثر5  نتيجة 

الشغل..قلة املوارد املالية....

و عين:

بن  الرحلان  عبد  السيد(5) 

تجزئة الصابوني  الطيب و عيوانه(ا) 
وجد5   60000  56 رقم   22 زنقة 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 56 وفي   2122 أكتوبر   26 بتاريخ 

 - الياشف  واد  الصابوني  تجزئة 

60000 وجد5 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2187.

642I

STE FURAMIC SARL

STE OUJDA ELECTRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علار5 مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

  ، 60000، وجد5 املغرب

 STE OUJDA ELECTRO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

ايريس اقامة اليصر علار5 رقم 245 
رقم 7 - 60000 وجد5 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.  675

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   (7 املؤرخ في 
 STE OUJDA ELECTRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
ايريس  تجزئة  اإلجتلاعي  مقرها 
 7 رقم   245 اقامة اليصر علار5 رقم 
وجد5 املغرب نتيجة لكثر5   60000  -
قلة  الشغل  فرص  امليافسة...قلة 

املوارد املالية.
و عين:

السيد(5) برحو سلية و عيوانه(ا) 
تجزئة الحاج فتاح رقم  67 الطابق 
2 ولفة 21621 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
تجزئة  وفي   2122 نونبر   (7 بتاريخ 
ايريس اقامة اليصر علار5 رقم 245 

رقم 7 - 60000 وجد5 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2189.
64 I

expertiz partners

IK EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

expertiz partners
املكتب رقم 2 الكائن بالطابق االول 
للعلار5 الكائية بطريق بيوكرى ايت 
ملول ، 80000، ايت ملول املغرب
IK EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدود5(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
2 الشقة رقم   شارع الخنساء 
الداجلة اكادير املغرب - 80000 

اكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42621

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2121 أبريل  املؤرخ في  2 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   IK EQUIPEMENT
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
رقم    الشقة   2 الطابق  اإلجتلاعي 
شارع الخنساء الداجلة اكادير املغرب 
- 80000 اكادير املغرب نتيجة ل : قرار 

الشركاء.
وحدد مقر التصفية ب الطابق 2 
الشقة رقم   شارع الخنساء الداجلة 
اكادير املغرب - 80000 اكادير املغرب. 

و عين:
السيد(5) هشام قيوح و عيوانه(ا) 
 ((65 رقم  الكبرى  النهضة  تجزئة 
اوالد تايلة 51  8 اوالد تايلة املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 9) ماي 2121 

تحت رقم ))7).
655I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

 BARSAN GLOBAL
LOGISTICS

إعالن متعدد القرارات

 NEVADOS MOROCCO
CONSULTANCY

 Lotissement la colline II, 112
 1er étage 112 Lotissement la
 colline II, 1er étage، 21211،

CASABLANCA MAROC
 BARSAN GLOBAL LOGISTICS
»شركة ذات املسؤولية املحدود5 

ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 

املسير5 زنقة 6 اكتوبر رقم 6 طابق   
شقة   انفا - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 7599

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في )0 شتيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 

السيد  الشركة  مدير  إقالة  مايلي: 

 ÇAĞLAYAN SÜLEYMAN

ALPARSLAN ذات الجنسية التركية 

تاريخ  من  كلديرانطالقا  مهامه  من 

قرار املساهم الوحيد.

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 

التعيين كلدير للشركة لفتر5  مايلي: 

السيد   ، محدود5  وغير  محدد5  غير 

الذي   ،  SOZUCETIN BUGRA

يقبل التعيين املذكور. سيكون األجير 

مفوًضا بالتصرف وااللتزام ، بتوقيعه 

وحده أو باالشتراك مع مدير (مدراء) 

من   15 الشركة وفًقا لللاد5   ، آجر 

اليظام األسا�ضي.

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تعديل املاد5 15 من اليظام األسا�ضي 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 

مايلي: تم تعديل املاد5 15 من اليظام 

األسا�ضي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم  84575.

645I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

SONATI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24111،

Eljadida Maroc

SONATI شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

امليارامليطقة 2 رقم 8  الطابق الثاني 

املغرب 24111 الجديد5 املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4675

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

مبلغ   SONATI الوحيد  الشريك 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي تجزئة امليارامليطقة 
املغرب  الثاني  الطابق    8 رقم   2

 : الجديد5 املغرب نتيجة ل   24111

لتسديد  مذاجيل  على  التوفر  عدم 

املصاريف.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
امليارامليطقة 2 رقم 8  الطابق الثاني 

املغرب 24111 الجديد5 املغرب. 

و عين:

و  ايدموح  عبدهللا  السيد(5) 

املديية  وسط  تجزئة   65 عيوانه(ا) 

24111 الجديد5 املغرب كلصفي (5) 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 

 212 تحت رقم 29584.

656I

karama conseil

STE SCH FOOD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم    الشقة رقم ) زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم    الشقة رقم ) زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

1111 ، فاس املغرب

STE SCH FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 87) 

محل رقم ) تجزئة ميار5 طريق 

مكياس - 1111  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

746 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SCH FOOD

حلل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والوجبات  السريعة  الوجبات 

الخفيفة-مطعم بسعر محدد.
رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

) تجزئة ميار5 طريق  87) محل رقم 

مكياس - 1111  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

الدين  سيف  شاووش  السيد 

درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000  :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  سيف  شاووش  السيد 

احلد  شارع   9 اقامة  عيوانه(ا) 

الشرقاوي حي االدارسة 1111  فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  سيف  شاووش  السيد 

احلد  شارع   9 اقامة  عيوانه(ا) 

الشرقاوي حي االدارسة 1111  فاس 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ  1 نونبر 2122 

تحت رقم 11174/2122.

657I

CAB ASSISTANCE

 EL YOUSSOUFI
ACQUISITION INC

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N°   TANGER ، 91111،
TANGER MAROC

 EL YOUSSOUFI ACQUISITION
INC شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 YOUSSOUFI ACQUISITION

.INC
البياء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واعلال متيوعة.
اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : اليوسفي  رضا  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  اليوسفي  رضا  السيد 
اقامة  الشاذلي  الحسن  ابي  شارع 
طيجة   90000   4 شقة   2 تورية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اليوسفي  رضا  السيد 
اقامة  الشاذلي  الحسن  ابي  شارع 
طيجة   90000   4 شقة   2 تورية 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (6 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم  26171.
658I

karama conseil

 STE CENTRE MONDIAL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

karama conseil
رقم    الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم    الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

1111 ، فاس املغرب
 STE CENTRE MONDIAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 55 حي 
الراحة تجزئة بييس فاس - 1111  

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7492 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE MONDIAL SARL
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتكوين الريا�ضي - مطعم- املتاجر5.
رقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - حي الراحة تجزئة بييس فاس   55

1111  فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
  41  : ياسين  بورمضان  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد السهل ياسين : 1   حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد5 املريني بشرئ : 1   حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بورمضان ياسين عيوانه(ا) 

فاس 1111  فاس املغرب.
عيوانه(ا)  ياسين  السهل  السيد 

فاس 1111  فاس املغرب.
عيوانه(ا)  بشرئ  املريني  السيد5 

فاس 1111  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بورمضان ياسين عيوانه(ا) 

فاس 1111  فاس املغرب
عيوانه(ا)  ياسين  السهل  السيد 

فاس 1111  فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 7115/2122.
659I

CAB ASSISTANCE

T17 TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N°   TANGER ، 91111،

TANGER MAROC

T17 TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 

حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1  245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 T(7  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

اعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متيوعة كالصباغة والجص...

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 

حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الهبطي  جلال  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الهبطي  جلال  السيد 

 90000 الخروف  حي مسيانة عقبة 

طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الهبطي  جلال  السيد 
 90000 الخروف  حي مسيانة عقبة 

طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (9 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261746.
651I

karama conseil

STE AD3 TRAV
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم    الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم    الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

1111 ، فاس املغرب
STE AD  TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6  مكاتب 
السالم شارع عبد العالي بنشقرون 
الطابق السادس رقم 24 املديية 
الجديد5 فاس - 1111  فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
759(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AD  TRAV
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
البضائع  نقل   - البياء  و  املختلفة 
البياء  مواد  بائع   - الغير  لحساب 

بالجللة.

  6  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
العالي  عبد  شارع  السالم  مكاتب 
 24 بنشقرون الطابق السادس رقم 
املديية الجديد5 فاس - 1111  فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بارزوق عبد املجيد : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املجيد  عبد  بارزوق  السيد 
عيوانه(ا) فاس 1111  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد  عبد  بارزوق  السيد 
عيوانه(ا) فاس 1111  فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   06 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 7115/2122.
651I

CAB ASSISTANCE

 PRESTEGIOUS IMMO
TANGIER

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N°   TANGER ، 91111،
TANGER MAROC

 PRESTEGIOUS IMMO TANGIER
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1   4 



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.PRESTEGIOUS IMMO TANGIER
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.
اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الشلعري  عادل  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل الشلعري عيوانه(ا) 

اسبانيا 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل الشلعري عيوانه(ا) 

اسبانيا 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261882.
652I

CAB ASSISTANCE

ALUMINIUM SAEDON
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N°   TANGER ، 91111،
TANGER MAROC

ALUMINIUM SAEDON شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 

حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1  25 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALUMINIUM SAEDON

نجار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملييوم.

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 

حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الوهابي  نبيل  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الوهابي  نبيل  السيد 
قدور  الحاج  اعزيب  االجتهاد  زنقة 

90000 طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الوهابي  نبيل  السيد 
قدور  الحاج  اعزيب  االجتهاد  زنقة 

90000 طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (9 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261762.
65 I

cabinet jdaini

UNITED FAMILY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

استدراك جطٍإ

استدراك جطٍإ وقع بالجريد5 
الرسلية

cabinet jdaini
  2BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

6  11، berkane maroc
UNITED FAMILY شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
 وعيوان مقرها اإلجتلاعي  1 زنقة 
ا 8 طريق تاز5 حي الوحد5 وجد5 - 

60000 وجد5 املغرب.
بالجريد5  وقع  جطٍإ  إستدراك 
ماي   (8 بتاريخ  الرسلية عدد 5716 

.2122
القانوني  اإليداع   : من  بدال 
باملحكلة االبتدائية ببركان بتاريخ 21 

أبريل
2122 تحت رقم 2122/545..

اإليداع القانوني باملحكلة   : يقرأ 
التجارية وجد5 بتاريخ 21 أبريل

2122 تحت رقم 2122/545. 
الباقي بدون تغيير.

654I

CAB ASSISTANCE

YOUR PERFECT IMMO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N°   TANGER ، 91111،
TANGER MAROC

YOUR PERFECT IMMO شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 YOUR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PERFECT IMMO
غرض الشركة بإيجاز : - التطوير 

العقاري.
اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد رضوان الشلعري 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان الشلعري عيوانه(ا) 
ريتشارد  تجزئة  رشيد  موالي  شارع 

رقم 75 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان الشلعري عيوانه(ا) 
ريتشارد  تجزئة  رشيد  موالي  شارع 

رقم 75 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261981.

655I
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CAB ASSISTANCE

DALL› ITALIANO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N°   TANGER ، 91111،

TANGER MAROC

DALL’ ITALIANO شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ريكو 

كوسطا  -) الطابق االر�ضي رقم 

) طيجة البالية - 90000 طيجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5854 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

9) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ   DALL’ ITALIANO

مقرها  وعيوان  درهم   6.000.000

الطابق    -1 اإلجتلاعي ريكو كوسطا 

االر�ضي رقم ) طيجة البالية - 90000 

طيجة املغرب نتيجة ل : عدم اليجاح 

باملشروع..

ريكو  ب  التصفية  مقر  وحدد 

رقم  االر�ضي  الطابق    -1 كوسطا 

طيجة   90000  - البالية  طيجة   (

املغرب. 

و عين:

ماريو سيرا و عيوانه(ا)  السيد(5) 

ايطاليا  ايطاليا   00050 ايطاليا 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 2 2611.

656I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SGR BTP
شركة ذات مسؤولية محدود5 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
SGR BTP شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
أسكجور سوكوما رقم 1 21 الشقة 
5 الطابق االول - 50000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 1947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SGR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BTP
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البياء و أعلال أجرى.
كراء االت البياء.

نقل البضائع لحساب الغير.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
أسكجور سوكوما رقم 1 21 الشقة 
مراكش   50000  - االول  الطابق   5

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الهفاتي  رحال  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الهفاتي  رحال  السيد 
دال  علار5  مسلم  االمام  اسكجور 

شقة  1 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
الهفاتي  الرزاق  عبد  السيد 
دوار الجعافر5 رأس العين  عيوانه(ا) 
جرير  ابن   4 111 بوعتلان  سيدي 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  2  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142941.
657I

Auditax Maroc

MASCAR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Auditax Maroc
 bd Mohamed Zerktouni ,219

 ang. bd Roudani 2°ét. bur.
 n°22, 21  1 Bd Brahim

 Roudani, Casablanca ، 21  1،
CASABLANCA Maroc

MASCAR SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 55 علار5 
نور5, الطابق الثاني, الدرو5 - 26111 

برشيد املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1 88 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 1  شتيبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   MASCAR SERVICES
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 511.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 55 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 
 - الدرو5  الطابق الثاني,  علار5 نور5, 
برشيد املغرب نتيجة للحل   26111

املبكر وتصفية الشركة.

و عين:
السيد(5) فاطلة الزهراء مسكر و 
الشرطة علار5 ف  مجلع  عيوانه(ا) 
شقة 7 اكدال 0090) برشيد املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 1  نونبر 2122 وفي 55 علار5 
نور5, الطابق الثاني, الدرو5 - 26111 

برشيد املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1424.

658I

CHAMDOS TRAS

GHAMDOS TRANS 
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

CHAMDOS TRAS
 HAY DHAR KANFOD 2 LOT

  29 OUAMA ، 91181، TANGER
MAROC

 GHAMDOS TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي دهار 
قيفود 2 قطاع 29  العوامة - 

90080 طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1   95
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2125 نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GHAMDOS TRANS
نفل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.
حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - العوامة    29 قطاع   2 دهار قيفود 

90080 طيجة املغرب.



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1230

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

: 511 حصة  السيد علر الغراري 

بقيلة 51.111 درهم للحصة.

السيد حلز5 دري�ضي : 511 حصة 

بقيلة 51.111 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الغراري  علر  السيد 
8)بير  رقم   158 حي السانية الزنقة 

الشيفاء 90090 طيجة املغرب.

عيوانه(ا)  دري�ضي  حلز5  السيد 

  29 حي اظهر القيفود القطعة رقم 

90090 طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  دري�ضي  حلز5  السيد 

  29 حي اظهر القيفود القطعة رقم 

90090 طيجة املغرب

عيوانه(ا)  الغراري  علر  السيد 
8)بير  رقم   158 حي السانية الزنقة 

الشيفاء 90090 طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261952.

659I

شركة تريو إليك

شركة تريو إليك
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

شركة تريو إليك

قم 06 إقامة البدر تيط مليل الدار 

البيضاء ، 29641، الدار البيضاء 

املغرب

شركة تريو إليك شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 06 

إقامة البدر تيط مليل الدار البيضاء 

- 29641 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.500999

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ  إليك  تريو  شركة 

مقرها  وعيوان  درهم   111.111,11

إقامة البدر تيط   06 اإلجتلاعي رقم 

الدار   29641  - مليل الدار البيضاء 

الوضع   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

االقتصادي السيئ.

 06 التصفية ب رقم  وحدد مقر 

إقامة البدر تيط مليل الدار البيضاء 

- 29641 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  كبابي  ابراهيم  السيد(5) 
عيوانه(ا) حي راكبوت زنقة 5 رقم  4 

 21412 سيدي مومن الدار البيضاء 

 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 19 852.

660I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ايطوال دور بريسينغ
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

81111، AGADIR MAROC

ايطوال دور بريسييغ شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 289 
رقم 7) دوار تيكوين ايت عباس 

تيكوين اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.276  

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في  1 دجيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
7) دوار تيكوين ايت  »زنقة 289 رقم 

عباس تيكوين اكادير - 80000 اكادير 
تجزئة   5 بلوك   79 »رقم  إلى  املغرب« 
الهدى ايت ملول - 80000 ايت ملول 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 2598.

66(I

BOUCHTA COMPTA

PROALDA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N°   ،

91111، TANGER MAROC

PROALDA MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة دنيا 

50 شارع محلد الخامس-طيجة - 

90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 189 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   0( املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

PROALDA MAROC مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعيوان  درهم   (0.000

اإلجتلاعي اقامة دنيا 50 شارع محلد 

طيجة   90000  - الخامس-طيجة 

املغرب نتيجة ل : صعوبة في التلويل.

وحدد مقر التصفية ب اقامة دنيا 

 - الخامس-طيجة  محلد  شارع   50

90000 طيجة املغرب. 

و عين:
ماس  سباستيان  السيد(5) 
 90000 اسبانيا  بيستارد و عيوانه(ا) 

باملا اسبانيا كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 5978).
662I

NCG EXPERTISE

TALENT QUEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 11 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROC
 TALENT QUEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 
رقم 5) اقامة فجوى شارع الحسن 
التاني طريق الصوير5 جليز مراكش - 

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 2119

 (5 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 دجيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TALENT QUEST SARL AU



1231 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير

تيفيذ  في  العللية  املساعد5   -

واكتساب  التوظيف  استراتيجيات 

املواهب ؛

تيفيذ  في  التشغيلية  املساعد5   -

واكتساب  التيقيب  استراتيجيات 

العلالء ؛

للشركات  الخلفي  املكتب  دعم   -

القابضة..

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

اقامة فجوى شارع الحسن   (5 رقم 

التاني طريق الصوير5 جليز مراكش - 

50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد5 ملياء بن الزي : 00) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الزي  بن  ملياء  السيد5 

مراكش  الزدهار  الوازين2   274

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الزي  بن  ملياء  السيد5 

مراكش  الزدهار  الوازين2   274

50000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   27 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 151 14.

66 I

ESPACE COMPETENCES SARL

BAYBA MNAISSIR SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL

شارع القيراوان، علار5  1 ، شقة 

 BOITE POSTAL : .12، العيون

71111 ، .49 1، العيون املغرب

BAYBA MNAISSIR SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الفيال 
بدون رقم ، طرفاية 7000 طرفاية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4 465
 (7 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BAYBA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MNAISSIR SERVICE
جدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميعدد5 وجدمات اليظافة.
عيوان املقر االجتلاعي : حي الفيال 
طرفاية   7000 طرفاية   ، رقم  بدون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
امييصير  فاضل  محلد  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   511  :

للحصة.
: 511 حصة  السيد بايبا ابراهيم 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امييصير  فاضل  محلد  السيد 
العيون   70000 العيون  عيوانه(ا) 

املغرب.
عيوانه(ا)  ابراهيم  بايبا  السيد 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ابراهيم  بايبا  السيد 

العيون 70000 العيون املغرب
امييصير  فاضل  محلد  السيد 
العيون   70000 العيون  عيوانه(ا) 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 21 أكتوبر 

2122 تحت رقم 5789.

665I

offisc

GREEN ACTION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

offisc
 casablanca casablanca، 21511،

casablanca maroc
GREEN ACTION شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع إبن 
سييا الطابق 2 العلار5 79 الشقة 6 

أكدال - 0080) الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. (50007

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   (5 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 GREEN ACTION الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسلالها 51.111 درهم وعيوان 
سييا  إبن  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
الطابق 2 العلار5 79 الشقة 6 أكدال 
 : الرباط املغرب نتيجة ل   (0080  -

توقيف النشاط.
وحدد مقر التصفية ب شارع إبن 
 6 79 الشقة  سييا الطابق 2 العلار5 

أكدال - 0080) الرباط املغرب. 
و عين:

هيد طيبي و عيوانه(ا)  السيد(5) 
املحيط   2 زنقة سويسرا الشقة   26
 (5) الرباط املغرب كلصفي   (0050

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر5 و محل تبليغ العقود و الوثائق 
شارع إبن سييا   : املتعلقة بالتصفية 
الطابق 2 العلار5 79 الشقة 6 أكدال 

الرباط

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1876 11.

665I

KAMAR BENOUNA

AWANY TRADE ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ،  4

21161، Casablanca MAROC

AWANY TRADE ش م م »شركة 

ذات املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 112 

زنقة الحاج احلد بلفريج -  1 21 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92545

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

بلوجب عقد عرفي قرر السيد محلد 

الصفراوي هبة جليع الحصص اي 

1.111  حصة إلى

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

السيد5 وفاء بن جلون 111.  حصة 

 6.751 الصفراوي  زينب  السيد5 
الصفراوي  ايلان  السيد5  حصة 
مامون  السيد  و  حصة   6.751

الصفراوي 511. 1حصة 

على  ييص  الذي  رقم  :  قرار 

مايلي: قرر الجلع العام املؤرخ في 21 

دجيبر 2122 مالحضة و معايية هبة 
1.111  حصة و تعيين السيد مامون 

حامل  مغربية  الجنسية  الصفراوي 

 BK515111 رقم  الوطيية  للبطاقة 

كلسيير مع اصالح شامل للقوانين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 

0
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 97 852.

666I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

AZM SOULUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 114 N°  
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 41111،
MARRAKECH MAROC

AZM SOULUTIONS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم   

علار5 اليخالت 05) تجزئة ايكيدر2 
الرويضات 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 178 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AZM  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.SOULUTIONS
تيظيم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

امللتقيات, إشهار و تواصل
- أشغال الوساطة املعلوماتية 

e-commerce 
- تصدير جدمات.

رقم     : االجتلاعي  املقر  عيوان 
05) تجزئة ايكيدر2  علار5 اليخالت 

الرويضات 50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد ازمانو محلد امين : 000.) 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

امين  محلد  ازمانو  السيد 
 2 مجلوعة  ايلان  اقامة  عيوانه(ا) 
 50000 تسلطانت   5 رقم   51 علار5 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
امين  محلد  ازمانو  السيد 
 2 مجلوعة  ايلان  اقامة  عيوانه(ا) 
 50000 تسلطانت   5 رقم   51 علار5 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (9 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142711.

667I

ETUDE MAÎTRE SAIDA CHRAIBI

HYPER JUMP
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

األستاذ5 سعيد5 الشرايبي
موثقة

85) شارع غاندي – إقامة شاكر 
الدار البيضاء

HYPER JUMP S.A.R.L
-1 بلقت�ضى عقد عرفي بتاريخ 7) 
 HYPER JUMP فبراير 2122 لشركة
مقرها  شركة محدود5 املسؤولية،   ،
6)، زنقة  االجتلاعي بالدار البيضاء، 
8، فوت كل  الطابق  جياللي العريبي، 
من السيد توفيق بربوشة 60) حصة 
محلد  السيد  فوت  كلا  اجتلاعية 
احلد املازوجي 70) حصة اجتلاعية 
الشركة  في  بومولة  طارق  للسيد 

املشار إليها أعاله.
تبعا لدلك تم تغيير الفصول 7، 8 
من القانون األسا�ضي للشركة   15 و 

كلا تم تحيينها وتعديلها.

تم اإليداع القانوني باملحكلة   2-

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2122 تحت عدد 1181 8. 

للخالصة والبيان

األستاذ5 سعيد5 الشرايبي     

668I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

برايت كومباني
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N116, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N116،

41111، MARRAKECH MAROC

برايت كومباني شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل رقم 

211 وحد5 5 حى املحلادي, - 41121 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7550(

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ  كومباني  برايت 

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

وحد5   211 رقم  املحل  اإلجتلاعي 

مراكش   41121  - املحلادي,  حى   5

العام  قرارالجلع   : ل  نتيجة  املغرب 

االستثيائي.

وحدد مقر التصفية ب املحل رقم 

211 وحد5 5 حى املحلادي , - 41121 

مراكش املغرب. 

و عين:

و  مامين  محلد  السيد(5) 

 5 وحد5  املحلادي  حي  عيوانه(ا) 
املغرب  مراكش   41121  ,585 رقم 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 1 2 14.

669I

STE CECONA SARL

NAD ATMANI EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62111، nador

maroc

NAD ATMANI EXPRESS شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 87 حي 

صوناصيد سلوان 87 حي صوناصيد 

سلوان 62111 الياظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 571

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 1  دجيبر 2122 تقرر حل 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   NAD ATMANI EXPRESS
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

حي صوناصيد   87 مقرها اإلجتلاعي 

سلوان  صوناصيد  حي   87 سلوان 

 : ل  نتيجة  املغرب  الياظور   62111
نقص الرواج التجاري

.

حي   87 ب  التصفية  مقر  وحدد 

صوناصيد سلوان 87 حي صوناصيد 

سلوان 62111 الياظور املغرب. 

و عين:
و  عثلاني  ر�ضى  السيد(5) 
عيوانه(ا) حي لعرا�ضي زنقة 08) رقم 

62111 الياظور املغرب كلصفي   5(

(5) للشركة.
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وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
حي   87  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

صوناصيد سلوان
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور بتاريخ 27 دجيبر 

2122 تحت رقم 5197.
670I

شركة الحسيلة لالستشارات ش.م.م

STE NATURE SAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

شركة الحسيلة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN،  2251، AL

HOCEIMA املغرب
STE NATURE SAC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار اربيعة 
اتروكوت الدريوش الدريوش  6225 

الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NATURE SAC SARL
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتغليف  امللوج  والكرتون  الورق 
الورق  من  أساس  أوعلى  الورق 

املقوى.
دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الدريوش  الدريوش  اتروكوت  اربيعة 

 6225 الدريوش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 2122 سية.

 51.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 STE NATURE SAC الشركة 
SARL : 511 حصة بقيلة 00) درهم 

للحصة.
السيد احلد اعزازو : 211 بقيلة 

00) درهم.
 151  : احلدوش  حسن  السيد 

بقيلة 00) درهم.
 151 : السيد عز الدين البوزاوي 

بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  اعزازو  احلد  السيد 
  2111 الحسيلة.  احفير  زنقة   08

الحسيلة املغرب.
السيد حسن احلدوش عيوانه(ا) 
دوار اساكلن تروكوت دريوش  6225 

دريوش املغرب.
البوزاوي  الدين  عز  السيد 
عيوانه(ا) 12 شارع نابلوس مرموشة 
الحسيلة 2111  الحسيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن احلدوش عيوانه(ا) 
دوار اساكلن تروكوت دريوش  6225 

دريوش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 51 .
67(I

LARAGESTION S.A.R.L

مخبزة وحلويات اكلوح
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

LARAGESTION S.A.R.L
شارع ابن الخطيب رقم 25 الطابق 
الثاني العرائش شارع ابن الخطيب 
رقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92111، العرائش املغرب
مخبز5 وحلويات اكلوح شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الدو�ضي 

دوار 12 الريصانة الجيوبية العرائش 
- 92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
مخبز5   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

وحلويات اكلوح.
غرض الشركة بإيجاز : بيع الخبز 

والحلويات.
الدو�ضي   : عيوان املقر االجتلاعي 
دوار 12 الريصانة الجيوبية العرائش 

- 92111 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ميتصر اكلوح : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد ادريس اكلوح : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  اكلوح  ميتصر  السيد 
0) العرائش 92111  الطو راديو رقم 

العرائش املغرب.
عيوانه(ا)  اكلوح  ادريس  السيد 
0) العرائش 92111  الطو راديو رقم 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اكلوح  ميتصر  السيد 
0) العرائش 92111  الطو راديو رقم 

العرائش املغرب
عيوانه(ا)  اكلوح  ادريس  السيد 
0) العرائش 92111  الطو راديو رقم 

العرائش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (7 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2122 تحت رقم )9)).
672I

BOUCHTA COMPTA

»B&2O » VILLAZANCOT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N°   ،
91111، TANGER MAROC

B&2O » VILLAZANCOT« شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 60 زنقة 
بوعراقية بوصوف شقة   الطابق 
التاني طيجة - 90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 B&2O : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.»» VILLAZANCOT
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
زنقة   60  : عيوان املقر االجتلاعي 
الطابق  شقة    بوصوف  بوعراقية 
التاني طيجة - 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوسكيت نوربيرط : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نوربيرط  بوسكيت  السيد 
 511 شقة  امليتزه  اقامة  عيوانه(ا) 
 90000 اكادير  امللكي  الجيش  شارع 

طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
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نوربيرط  بوسكيت  السيد 
 511 شقة  امليتزه  اقامة  عيوانه(ا) 
 90000 اكادير  امللكي  الجيش  شارع 

طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم  1561.
67 I

LARAGESTION S.A.R.L

استوديو دمومنطوس 
اسبسياليس

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

LARAGESTION S.A.R.L
شارع ابن الخطيب رقم 25 الطابق 
الثاني العرائش شارع ابن الخطيب 
رقم 25 الطابق الثاني العرائش، 

92111، العرائش املغرب
استوديو دموميطوس اسبسياليس 

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 

القرويين رقم 2 العرائش - 92111 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

استوديو دموميطوس اسبسياليس.
تيظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جلسات التصويروالفيديو .
ساحة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 92111  - العرائش   2 القرويين رقم 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : طريق  مريم  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد5 مريم طريق عيوانه(ا) رقم 

07 شارع فلسطين العرائش 92111 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 مريم طريق عيوانه(ا) رقم 

07 شارع فلسطين العرائش 92111 

العرائش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالعرائش  االبتدائية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 097).

675I

CABINET FCCA ATLAS

AGUS MON
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CABINET FCCA ATLAS

 AVENUE ALLAL EL FASSI

 LOTISSEMENT RATMA IMM

 89 APPT 5,1ER ETAGE ، 41111،

MARRAKECH MAROC

AGUS MON شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 1 درب 

الجديد زاوية - 50000 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58 19

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

 50000  - زاوية  الجديد  درب   1 1«

مراكش املغرب« إلى »محل رقم 5 حي 

اكودار - 42151 ايت اورير املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 14229.

675I

FOUZMEDIA

SABAH TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc

SABAH TRAVEL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 9 زنقة 

موالي عبد هللا اقامة جلالة املكتب 

5 الطابق الثاني - 5000) القييطر5 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

677(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SABAH TRAVEL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة   9  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

موالي عبد هللا اقامة جلالة املكتب 

القييطر5   (5000  - الطابق الثاني   5

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سلمى  الفاضيلي  السيد5 

عيوانه(ا) تجزئة الحداد5 فيال 2597 

5000) القييطر5 املغرب.

سكيية  الفاضيلي  السيد5 

عيوانه(ا) تجزئة الحداد5 فيال 2597 

5000) القييطر5 املغرب.

لحسن  الفاضيلي  السيد 
عيوانه(ا) تجزئة الحداد5 فيال 2597 

5000) القييطر5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
سلمى  الفاضيلي  السيد5 
عيوانه(ا) تجزئة الحداد5 فيال 2597 

5000) القييطر5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم -.
676I

FOUZMEDIA

JINANE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc
JINANE SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1  الطابق 

االر�ضي من العلار5 زاوية محلد 
الديوري واالمام علي اقامة كاليري - 

5000) القييطر5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JINANE SERVICES
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال
- جدمات مالية.
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  1  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

زاوية  العلار5  من  االر�ضي  الطابق 

اقامة  علي  واالمام  الديوري  محلد 

كاليري - 5000) القييطر5 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  زروال  حيان  السيد5 

ب   ((8 ماكييا  فييكا ال  الكون  كال 

مالقا   29111 طوغي  ال  دو  الهورين 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  زروال  حيان  السيد5 

ب   ((8 ماكييا  فييكا ال  الكون  كال 

مالقا   29111 طوغي  ال  دو  الهورين 

اسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

أكتوبر 2122 تحت رقم -.

677I

UPSILON CONSULTING

 TECHNICAL METAL
INDUSTRIAL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع علر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 21 ، 21251، الدار 

البيضاء املغرب

 TECHNICAL METAL

 INDUSTRIAL

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 زنقة 

أحلد بركات، الطابق السفلي، رقم 

 ، معاريف - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

رقم التقييد في السجل التجاري : 

566275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 TECHNICAL METAL  :

 INDUSTRIAL

تجار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء وبيع املعادن الحديدية، بشكل 
رئي�ضي الفوالذ والحديد وحديد الزهر 

ذلك  في  بلا  الحديدية  غير  واملعادن 

األملييوم واليحاس والرصاص والزنك 

والقصدير والييكل والكروم. استيراد 

ومعالجة  وتحويل  وتجار5  وتصدير 

(أرضيات  البياء  مواد  أنواع  جليع 

وطوب  وعوارض  وأرصفة  وألواح 

مواد  وأي  أحلر)  وطوب  مجوف 

الخدمات  تقديم  صلة.  ذات  أجرى 

املتعلقة بالبياء.
زنقة   59  : عيوان املقر االجتلاعي 
رقم  الطابق السفلي،  أحلد بركات، 

الدارالبيضاء   21111  - معاريف   ، 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 21.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي 

 (00  : نحاس  وفا  أحلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة،

حصة   (00  : تامر  علي  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة، 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء

السيد أحلد وفا نحاس، و عيوانه 

: دبي اإلمارات العربية املتحد5،

دبي   : و عيوانه  السيد علي تامر، 

اإلمارات العربية املتحد5،

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة 

 السيد أحلد وفا نحاس، و عيوانه :

دبي اإلمارات العربية املتحد5،

دبي   : و عيوانه  السيد علي تامر، 

اإلمارات العربية املتحد5،

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122.

678I

ste cofiguer sarl

STE YAAGOUBI ORIENTAL
إعالن متعدد القرارات

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n 

guercif ،  5111، guercif maroc

 STE YAAGOUBI ORIENTAL

»شركة ذات املسؤولية املحدود5 

ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: حي اوالد 

حلوسة شارع ملوية تجزئة الوفاق 

رقم 6 - 5111  جرسيف املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.615

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 24 ماي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
اضافة نشاط تجاري 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تضخيم رأسلال الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
اضافة نشاط تجاري : وسيط تجاري 

- ميعش عقاري

على  ييص  الذي   :7-6 رقم  بيد 

تضخيم رأسلال الشركة من  مايلي: 

0000.00) إلى 1511111.11

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم 1477/2122.

679I

ste cofiguer sarl

STE MY GUERCIF

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n 

guercif ،  5111، guercif maroc

STE MY GUERCIF شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي شارع حزام الكبير - 5111  

جرسيف املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1515

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 STE MY GUERCIF الشريك الوحيد

درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 

الطابق  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

  5111 - السفلي شارع حزام الكبير 

جرسيف املغرب نتيجة ل : لم تحقق 

اي هدف.

الطابق  ب  التصفية  مقر  وحدد 

  5111 - السفلي شارع حزام الكبير 

جرسيف املغرب. 

و عين:

السيد(5) عادل لحلر و عيوانه(ا) 

املغرب  جرسيف    5111 جرسيف 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم 1466/2122.

680I
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CABINET RMILI&ASSOCIES

SLAB
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 81 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
41111، MARRAKECH MAROC

SLAB شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
سومية اقامة شهرزاد  الطابق 
الخامس رقم 41 .21.22 الدار 
البيضاء 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
566529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

.SLAB : اإلقتضاء بلختصر تسليتها
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  أو  املغرب  في  سواء   ، الشركة 
الخارج ، باألصالة عن نفسها أو نيابة 
عن الغير بشكل مباشر أو غير مباشر 

، الخدمات التالية:
الرياضية  الفعاليات  تيظيم   -

والثقافية واملهيية.
- العالقات العامة حول األحداث 

الرياضية والثقافية واملهيية.
والدعامات  املواد  توريد جليع   -

واملواد الالزمة لللياسبات.
األعلال  شركاء  عن  البحث   -

والجهات الراعية.
- درأسات ونصائح واستراتيجيات 

في التسويق واالتصال والرعاية.

الرياضية  واإلدار5  االستشارات   -
مع الرياضيين واليوادي واالتحادات 

واالتحادات الرياضية.
- دعم أصحاب الحقوق الرياضية 
التسويق  نصائح  على  للحصول 

الريا�ضي.
- إدار5 الصور في مجال الرياضة.

في  جليع األنشطة االستشارية   -
مجال الرياضة والفعاليات.

طريق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الطابق  شهرزاد   اقامة  سومية 
الدار   21.22. 41 رقم  الخامس 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد امين التهراوي : 00) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امين التهراوي عيوانه(ا) 27 
اقامة الكوت شارع الحزام الكبيرعين 
البيضاء  الدار   21111 الدءاب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امين التهراوي عيوانه(ا) 27 
اقامة الكوت شارع الحزام الكبيرعين 
الدءاب 21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 5 2 4.
68(I

FAD CONSULTING

ديجيتال فان بارك
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM  °Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d’El Jadida, Hay Hassani ،

21211، Casablanca MAROC
ديجيتال فان بارك شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75، شارع 
)) يياير، الطابق األول، الرقم 

69)ـ الدار البيضاء - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.455557

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تلت   2122 دجيبر   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كريلة   (5) السيد  تفويت 
العيساوي 511 حصة اجتلاعية من 
أصل 000.) حصة لفائد5 السيد (5) 
ج. اش. بارك ش.م.م بتاريخ 5) دجيبر 

.2122
كريلة   (5) السيد  تفويت 
العيساوي 00) حصة اجتلاعية من 
السيد  لفائد5  حصة   (.000 أصل 
5) دجيبر  نوفل الياصري بتاريخ   (5)

.2122
كريلة   (5) السيد  تفويت 
العيساوي 00) حصة اجتلاعية من 
أصل 000.) حصة لفائد5 السيد (5) 
محلد ازكرار بتاريخ 5) دجيبر 2122.
كريلة   (5) السيد  تفويت 
العيساوي 11  حصة اجتلاعية من 
أصل 000.) حصة لفائد5 السيد (5) 
دجيبر   (5 بتاريخ  البكراوي  حفيظ 

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852749.
682I

CASA COMPTES

 SOCIETE DE FIL ET DE
 TRAITEMENT DE TISSU

SFTT باختصار
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 11، 21 91،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE FIL ET DE

TRAITEMENT DE TISSU باجتصار 

SFTT شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7)، ساحة 

شارل نيكول، شقة 2، الطابق 7. -. 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56656 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DE FIL ET DE  :

TRAITEMENT DE TISSU باجتصار 

.SFTT

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصياعات التحويلية؛

ومعالجة  الخيوط  استيراد   -

النسيج ؛
تجاري  نشاط  أي  ملارسة   -

وتوزيع  وبيع  شراء  عام  وبشكل 

وتصدير  واستيراد  وتغليف  وتلثيل 

واملعدات  واملواد  امليتجات  جليع 

والعالمات  الغذائية  واملواد  والسلع 

وامليتجات  املواد  وجليع  التجارية 

األشغال  شبه  أو  واألشغال  الخام 

سواء بالجللة أو بالتقسيط. 

- تقديم جليع أنواع الخدمات ؛

بشكل  الوساطة  أو  العلولة   -

مباشر أو غير مباشر لفائدته أو لفائد5 

الغير؛
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التراجيص  على  الحصول   -
وبراءات االجتراع والعالمات التجارية 

وامتيازاتها؛.
 ،(7  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
ساحة شارل نيكول، شقة 2، الطابق 

7. -. الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم صوات : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
صوات  الكريم  عبد  السيد 
او  درج  الياسلين  حي  عيوانه(ا) 
إقامة القصر رقم 9 حي الراحة. الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
صوات  الكريم  عبد  السيد 
او  درج  الياسلين  حي  عيوانه(ا) 
إقامة القصر رقم 9 حي الراحة. الدار 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851897.

68 I

مكتب محاما5 ذ5/ جوهري

LUCKY APP NORTH AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مكتب محاما5 ذ5/ جوهري
96، شارع أنفا، الطابق األول رقم 

5)، الدار البيضاء ، 21111، الدار 
البيضاء املغرب

 LUCKY APP NORTH AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59. شارع 

الزرقطوني، الطابق 6، رقم ) - 
61 21 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5111 9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم تعيين   2122 يونيو   22 املؤرخ في 

محي  مسير جديد للشركة السيد(5) 

محلد  ايلن  عيسوي  كامل  الدين 

كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852951.

685I

karama conseil

STE SFLATRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

karama conseil
رقم    الشقة رقم ) زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم    الشقة رقم ) زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

1111 ، فاس املغرب

STE SFLATRA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

امليتزه رقم 99 الشطر ) قطاع 5 

مكياس - 51111 مكياس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59709

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تلت   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (5) ابراهيم العلمي 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   (.000

000.) حصة لفائد5 السيد (5) فؤاد 

مشكور بتاريخ 21 دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير  بتاريخ  1  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم  44/212.

685I

cedre compta

STE GUVEN BINA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

cedre compta
 rue  caire ahadaf ، 5 111، 79

azrou maroc
STE GUVEN BINA شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 588 

تجزئة عين أغبال أزرو - 111 5 أزرو 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7((
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم تغيير  املؤرخ في 15 دجيبر 2122 
نشاط الشركة من »بائع مواد البياء 

بالتقسيط
مقاول أعلال مختلفة 

، مطور عقارات« إلى »مقهى«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

2122 تحت رقم 8)5.
686I

omnium management

Maison PERENNE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

 1111، fes maroc
Maison PERENNE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر5 
اقامة ب أ 0) تجزئة مرزاقة عين 

السلن - 1111  فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Maison PERENNE

غرض الشركة بإيجاز : متجر لبيع 

الجاهز5  واملالبس  املختلفة  السلع 

 – بالتقسيط  الجلدية  السلع  بيع   -

التصديرواالستراد ..

متجر5   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

عين  مرزاقة  تجزئة   (0 أ  ب  اقامة 

السلن - 1111  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : السيد5 هاجر االسلاعيلي 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : السيد5 زينب االسلاعيلي 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االسلاعيلي  هاجر  السيد5 

عيوانه(ا) شارع بئرانزران روماندي 2 

)6 املعاريف  6 شقة  برج الجزير5 ط 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

االسلاعيلي  زينب  السيد5 

عيوانه(ا) 7) شارع بال فريج السوي�ضي 

0000) الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

االسلاعيلي  زينب  السيد5 

عيوانه(ا) 7) شارع بال فريج السوي�ضي 

0000) الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر  بتاريخ  2  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 7 54.

687I
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mohammed boumzebra

HAJAR VRD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 2 211، FKIH

BEN SALAH MAROC
HAJAR VRD شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الياسلين شارع عالل بن عبد هللا 

الرقم  4 - 211 2 الفقيه بن صالح 
املعرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9 5
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في  1 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
بن  عالل  شارع  الياسلين  »تجزئة 
الفقيه   2 211  - عبد هللا الرقم  4 
بن صالح املعرب« إلى »شارع عالل بن 
عبد هللا فضاء مكاتب بالدي الطابق 
الرابع الرقم 1  - 211 2 الفقيه بن 

صالح املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

22 دجيبر 2122 تحت رقم 21 .
688I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

CHALLENGE PROJET
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�ضى 
العيون ، 72111، املر�ضى العيون 

املغرب
CHALLENGE PROJET شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : حي األمل 
رقم 08) شقة 2 - 71112 املر�ضى 

العيون املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.29817

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات   CHALLENGE PROJET
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 511.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي حي  درهم وعيوان مقرها 
 71112  -  2 شقة   (08 رقم  األمل 
املر�ضى العيون املغرب نتيجة النتهاء 

النشاط.
و عين:

و  لعرج  الرحيم  عبد  السيد(5) 
األمل  تجزئة  الوحد5  حي  عيوانه(ا) 
 71112 العيون  املر�ضى  رقم08) 
 (5) املغرب كلصفي  العيون  املر�ضى 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 12 دجيبر 2122 وفي حي األمل 
املر�ضى   71112  -  2 شقة   (08 رقم 

العيون املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  679/212 .
689I

FIDUCIAIRE ENNOUR

HSMF TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

شركة أش.إس.ف. م لأل شغال 
ش.م.م 

« HSMF TRAVAUX «
مقرها اإلجتلاعي : تجزيئة اإلدريسية 

شارع الجيش امللكي رقم 12 جهة 
األطلس فاس

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 غشت   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود5

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 HSMF ألعلال  م  أش.إس.ف. 

TRAVAUX
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير
متيوعة  إنشاءات  أو  أعلال 

(مقاول - التاجر أو الوسيط..) 
تجزيئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم  امللكي  الجيش  اإلدريسية شارع 

12 جهة األطلس فاس املغرب 
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي 
السيد حليد ابن فارس : 5 حصة 

بقيلة 000.) درهم للحصة.
 51  : فارس  ابن  حسام  السيد 

حصة بقيلة 000.) درهم للحصة.
  1  : السيد5 سليحة ابن فارس 

حصة بقيلة 000.) درهم للحصة.
السيد محلد ابن فارس : 5 حصة 

بقيلة 000.) درهم للحصة.
السيد5 فاطلة الجياتي اإلدري�ضي : 
5 حصة بقيلة 000.) درهم للحصة.
السيد5 سار5 ابن فارس : 5 حصة 

بقيلة 000.) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء 
السيد حليد ابن فارس عيوانه(ا) 
 ( املدائن  زهر5  تجزئة  س   21 فيال 

طريق عين شقف فاس *** املغرب.
السيد حسام ابن فارس عيوانه(ا) 
 ( املدائن  زهر5  تجزئة  س   21 فيال 
طريق عين شقف فاس تجزئة زهر5 
فاس  شقف  عين  طريق   ( املدائن 

**** املغرب.
فارس  ابن  سليحة  السيد5 
اقامة  بلعباس  تجزئة   21 عيوانه(ا) 
الشقف  طريق عن   07 فائز5الشقة 

*** فاس املغرب.
السيد محلد ابن فارس عيوانه(ا) 
مركب البيت الشيق   بلوك5 علار5 
مرتيل   *** مرتيل   7 )شقة  ط   12

املغرب.

السيد5 فاطلة الجياتي اإلدري�ضي 
زهر5  تجزئة  س   21 فيال  عيوانه(ا) 
املدائن ) طريق عين شقف فاس *** 

املغرب.
السيد5 سار5 ابن فارس عيوانه(ا) 
افري   *** فرنسا  سين  سير  افري 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حليد بن فارس عيوانه(ا) 
 ( املدائن  زهر5  تجزئة  س   21 فيال 
طريق عين شقف فاس ***** املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   08 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2121 تحت رقم 2167/21
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6 627
690I

soubaiconsulting السباعى كونسيلتين

اونيفيرفالش
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

السباعى كونسيلتين 
soubaiconsulting

شارع محلد الخامس 115 علار5 
اسانا الطابق االول رقم ) طيجة ، 

90000، طيجة املغرب
اونيفيرفالش شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املكسيك رقم )5 - 90000 طيجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
241452

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2121 مارس   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

اونيفيرفالش.
غرض الشركة بإيجاز : شركة دات 

استراد و تسصضيرملالبس لجاهز5.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
طيجة   90000  -  5( رقم  املكسيك 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 80.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زككريا عيوانه(ا)  العافية  السيد 
 90000  5( رقم  املكسيك  شارع 

طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  زكريا  العافية  السيد 
 90000  5( رقم  املكسيك  شارع 

طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (9 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2121 تحت رقم 1 1154.
69(I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

ILIBOUCH TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�ضى 
العيون ، 72111، املر�ضى العيون 

املغرب
ILIBOUCH TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي النهضة 
زنقة سيدي افني رقم 09 - 71112 

املر�ضى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ILIBOUCH TRADING
محالت   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امليتجات الغذائية العامة. شراء وبيع 
املتعلقة  الغذائية  امليتجات  جليع 
بالبقالة وميتجات األلبان ومشتقاتها 
بجليع  واملعلبات  املعدنية  واملياه 

أنواعها والحلويات......
حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 -  09 النهضة زنقة سيدي افني رقم 

71112 املر�ضى العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : اليبوش  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 511  : العروبي  حليلة  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  اليبوش  السيد محلد 
حي السالم شارع احلد بااحييني رقم 
املر�ضى   71112 العيــون.  املرســى   8(

العيون املغرب.
السيد5 حليلة العروبي عيوانه(ا) 
املر�ضى   71112  05 رقم  تاز5  زنقة 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اليبوش  السيد محلد 
حي السالم شارع احلد بااحييني رقم 
املر�ضى   71112 العيــون.  املرســى   8(

العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  689/212 .

692I

مولدافيت

3D DENTAL SYSTEMS

شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

شركة ذات املسؤولية املحدود5 في 

طور التصفية نس دونتال سيستم

:وعيوان مقرها االجتلاعي 

شارع ابو عالء زهار (اكسسال) 

حي املستشفيات -  2151 الدار 

البيضاء 97 

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

 85219

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدود5

نس دونتال سيستم

درهم   (.000.000 مبلغ رأسلالها 

وعيوان مقرها االجتلاعي 

(اكسسال)  زهار  عالء  ابو  شارع 

الدار   2151  - املستشفيات  حي 

البيضاء97

 نتيجة ل: ميافسة حاد5 

وحدد مقر التصفية ب 

(اكسسال)  زهار  عالء  ابو  شارع 

الدار   2151  - املستشفيات  حي 

البيضاء97

و عين 

السيد5 زينب غالبي اللة و عيوانها 

مراكش  الصوير5  طريق   8 كيلو 

املغرب  البيضاء  الدار   55000

كلصفية للشركة

وعيد االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  .تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 846282

69 I

FITARCO

KOUFA TRADE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85111، TIZNIT MAROC
KOUFA TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 155 
ودادية اشبار نزربان بونعلان 

85111 تيزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5 1 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 غشت   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KOUFA TRADE
غرض الشركة بإيجاز : االستيراد.

 155  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
بونعلان  نزربان  اشبار  ودادية 

85111 تيزنيت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : كوفاوي  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  كوفاوي  السيد سعيد 
بونعلان  نزربان  اشبار  ودادية 

85111 تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عيوانه(ا)  كوفاوي  السيد سعيد 
بونعلان  نزربان  اشبار  ودادية 

85111 تيزنيت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   22 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

2122 تحت رقم 11 .
695I

universal gestion

DAR HERVE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 
7 جليز مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب
DAR HERVE شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
قصور درب السباعي رقم 06 

مراكش - 50000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111 49

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2121 شتيبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(5) سالفيت ايزاج  تفويت السيد 
00) حصة  ايرف كريستيان اوندري 
حصة   (00 أصل  من  اجتلاعية 
ايرف  شارلوت   (5) السيد  لفائد5 

ايبوز بيريرا بتاريخ 07 شتيبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   08 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2121 تحت رقم  84 1.
695I

FITARCO

SERVAZIZ
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85111، TIZNIT MAROC

SERVAZIZ شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ) حي 

بوتيني - 85111 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5 29

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 شتيبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SERVAZIZ

غرض الشركة بإيجاز : االستيراد.

حي   (  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

بوتيني - 85111 تيزنيت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزيز حضض : 00) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  حضض  عزيز  السيد 

دوار جوابر ماسة 80000 شيوكة ايت 

باها املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  حضض  عزيز  السيد 

دوار جوابر ماسة 80000 شتوكة ايت 

باها املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   (( االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

2122 تحت رقم  1 .

696I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE YOUNES ZEROUAL 

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ،  5111، جرسيف 

املغرب

 STE YOUNES ZEROUAL 

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

عبد املومن ابن علي ملك فريد 2 )) 

جرسيف - 5111  جرسيف املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1 1 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 

 STE YOUNES ZEROUAL حل 

مسؤولية  ذات  شركة   TRAVAUX

محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

املومن  عبد  اإلجتلاعي شارع  مقرها 

 - ابن علي ملك فريد 2 )) جرسيف 

5111  جرسيف املغرب نتيجة لعدم 

وجود نشاط.

و عين:

السيد(5) يونس زروال و عيوانه(ا) 

جرسيف  هوار5  كامبير  حرشة  دوار 

كلصفي  املغرب  جرسيف    5111

(5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2122 دجيبر   21 بتاريخ 

عبد املومن ابن علي ملك فريد 2 )) 

جرسيف - 5111  جرسيف املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 26 دجيبر 

2122 تحت رقم 1476/2122.

697I

CABINET HOURMANEK

 MEGA NOUR ميكا نور فود 
FOOD

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE  15
 HASSAN II AGADIR ، 81111،

agadir maroc
 MEGA NOUR ميكا نور فود 
FOOD شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 
15 علار5 زاوية زنقة )) يياير-و 
  مارس تاغزوت إنزكان املغرب - 

51 86 إنزكان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
ميكا   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MEGA NOUR FOOD نور فود
غرض الشركة بإيجاز : بيع جليع 
نصف  ،و  باللجللة  الغدائية  املواد 

الجللة وبالتقسيط.
األعالف  أنواع  كل  وشراء  بيع 

املعد5 لتغدية املوا�ضي.
أنواع  جليع  وتصدير  إستيراد 

امليتوجات الفالحية ،والحيوانية.
بيع و توزيع املواد الغدائية.

شقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم 15 علار5 زاوية زنقة )) يياير-و 
 - املغرب  إنزكان  تاغزوت  مارس    

51 86 إنزكان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
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 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : أكوباس  رشيد  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  أكوباس  رشيد  السيد 
حي  الحيصالي  محلد  زنقة    5 رقم 

موالي رشيد 51 86 إنزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  أكوباس  رشيد  السيد 
حي  الحيصالي  محلد  زنقة    5 رقم 

موالي رشيد 51 86 إنزكان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بانزكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 15.
698I

universal gestion

DL KERSHOUF
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 
7 جليز مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب
DL KERSHOUF شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركززنيث 

بزنس ,شارع مسلم تجزئة بوكار 
الطابق   شقة رقم 5) باب دكالة 
مراكش - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 1957
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KERSHOUF

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير امليتجات الحرفية..

عيوان املقر االجتلاعي : مركززنيث 

بوكار  تجزئة  مسلم  ,شارع  بزنس 

دكالة  باب   (5 شقة رقم  الطابق   

مراكش - 50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

اوغيلي  ايلودي  دنوال  السيد5 

00) درهم  : 51 حصة بقيلة  دلفين 

للحصة.

بيرت  مارك  جين  لوكوك  السيد 

: 51 حصة بقيلة  اليكساندر دانيال 

00) درهم للحصة.

اوغيلي  ايلودي  دنوال  السيد5 

دلفين : 51 بقيلة 00) درهم.

بيرت  مارك  جين  لوكوك  السيد 

 (00 بقيلة   51  : دانيال  اليكساندر 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اوغيلي  ايلودي  دنوال  السيد5 

 75111 فرنسا  عيوانه(ا)  دلفين 

فرنسا فرنسا.

بيرت  مارك  جين  لوكوك  السيد 

فرنسا  عيوانه(ا)  دانيال  اليكساندر 

75111 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

اوغيلي  ايلودي  دنوال  السيد5 

 75111 فرنسا  عيوانه(ا)  دلفين 

فرنسا فرنسا

بيرت  مارك  جين  لوكوك  السيد 

فرنسا  عيوانه(ا)  دانيال  اليكساندر 

75111 فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر  بتاريخ  2  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142946.

699I

derkaoui ahmed

TAPIA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 249 hay essalam bloc G
 khenifra، 54111، khenifra

Maroc
TAPIA MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بزنقة 
ناصر حي تيزي املعدن ايت اسحاق - 

54111 جييفر5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 ماي   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TAPIA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.MAROC
غرض الشركة بإيجاز : / مفاوضة- 
ميتوجات  وبيع  –تسويق  انتاج 

النسيج والصياعة التقليدية.
بزنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
ناصر حي تيزي املعدن ايت اسحاق - 

54111 جييفر5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  علراني  زهور  السيد5 
ايت  املعدن  تيزي  حي  ناصر  بزنقة 

اسحاق 54111 جييفر5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  علراني  زهور  السيد5 
ايت  املعدن  تيزي  حي  ناصر  بزنقة 

اسحاق 54111 جييفر5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخييفر5 بتاريخ  1 يوليوز 

2122 تحت رقم  1 .

700I

orient compt

STE ADHAM PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 115

61111، OUJDA MAROC
 STE ADHAM PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي ظهر 
ملحلة تجزئة الفتح زنقة B رقم 8 - 

60000 وجد5 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
41 81

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ADHAM PROMOTION
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء واشغال عامة
ميعش عقاري.

حي ظهر   : عيوان املقر االجتلاعي 
 -  8 رقم   B ملحلة تجزئة الفتح زنقة 

60000 وجد5 املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : فتيحة  بشيري  السيد5 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 بشيري فتيحة عيوانه(ا) 
زنقة 22   2 ظهر ملحلة تجزئة السالم 

رقم 88 60000 وجد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 بشيري فتيحة عيوانه(ا) 
زنقة 22   2 ظهر ملحلة تجزئة السالم 

رقم 88 60000 وجد5 املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

 212 تحت رقم 2296.
70(I

AMIATIS CONSEIL

PATRIMO GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب  5 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
PATRIMO GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الفضل الشطر 8 ، علار5 06) ، 

شقة 211 ، الطابق الثاني - 1 411 
مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1855 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2118 دجيبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
أي  درهم«   14.111.111,11«
إلى  درهم«   9.111.111,11« من 
عن طريق  درهم«   2 .111.111,11«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   28 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2119 تحت رقم 112174.

712I

universal gestion

 AERAULIQUE

 TECHNOLOGIE

INNOVATIVE

شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 

7 جليز مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب

 AERAULIQUE TECHNOLOGIE

INNOVATIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة ابن 

عطية الطابق 2 رقم 7 جليز مراكش 

- 50000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.111261

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2121 شتيبر   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شارلي لورونت   (5) تفويت السيد 

ميشيل 5 حصة اجتلاعية من أصل 

1  حصة لفائد5 السيد (5) مصطفى 

آيت علي بتاريخ 7) شتيبر 2121.

شارلي لورونت   (5) تفويت السيد 

من  اجتلاعية  حصة   15 ميشيل 

 (5) السيد  لفائد5  حصة    1 أصل 

7) شتيبر  عبد السالم بوناب بتاريخ 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

نونبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2121 تحت رقم  42 1.

71 I

CAB ASSISTANCE

 SOCIETE MATA
 PIECES REMORQUES

EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N°   TANGER ، 91111،
TANGER MAROC

 SOCIETE MATA PIECES
 REMORQUES EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي اقامة 
الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 

حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم 21 
- 90000 طيجة املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1 2951

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى   
تم تغيير  املؤرخ في 15 دجيبر 2122 
 SOCIETE« من  الشركة  تسلية 
 MATA PIECES REMORQUES
 NEURO« إلى   »EQUIPEMENT

.»INDUSTRY
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 2 2612.
705I

»AGRIBERK« شركة

»AGRIBERK« شركة
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

»AGRIBERK« شركة
رقم 298، زنقة الوفاق حي املجد ، 

11  6، بركان املللكة املغربية
شركة »AGRIBERK« شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 298، 

زنقة الوفاق حي املجد - 11  6 
بركان املللكة املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7757
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 8) أكتوبر 2122 تقرر حل 
ذات  شركة   »AGRIBERK« شركة 
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   511.111
اإلجتلاعي رقم 298، زنقة الوفاق حي 
املجد - 11  6 بركان املللكة املغربية 
الشامل  و  النهائي  اللتوقف  نتيجة 
و  مالية  ألسباب  الشركة  لنشاط 

تسييرية.
و عين:

السيد(5) عالل بيعلي و عيوانه(ا) 
الرحلة  الريحان حي  زنقة   ،24 رقم 
املغربية  املللكة  بركان   6  11

كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
رقم  وفي   2122 أكتوبر   (8 بتاريخ 
298، زنقة الوفاق حي املجد - 11  6 

بركان املللكة املغربية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر  بتاريخ  2  ببركان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 618/2122.
715I

PRESCOF

VOZANA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14111، Kénitra Maroc
VOZANA شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7) 

بلوك س املغرب العربي - 14121 
القييطر5 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55 67
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تقرر حل 
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شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

مبلغ   VOZANA الوحيد  الشريك 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي 7) بلوك س املغرب 

املغرب  القييطر5   14121  - العربي 

نتيجة ل : تصفية ودية.

بلوك   (7 وحدد مقر التصفية ب 

س املغرب العربي - 14121 القييطر5 

املغرب. 

و عين:

و  شادلي  نيدال  السيد(5) 

عيوانه(ا) 7) بلوك س املغرب العربي 

كلصفي  املغرب  القييطر5   14121

(5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  ومحل  املخابر5   محل 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ 05 يياير 

 212 تحت رقم 57.

706I

 SOPHORA CONSULTING SARL AU

7  شارع عالل إبن عبدهللا، شقة رقم 422, 

الطابق الرابع. ، 51111، مكياس املغرب

SOCIETE GUIRBIO

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 29 

زنقة محلد الزرقطوني - 52111 

الرشيدية املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1111 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»900.000 درهم« أي من »00.000)

درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 
الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 05 يياير 

 212 تحت رقم  17/212. 
707I

cherkaouaudit

YAMASOU
إعالن متعدد القرارات

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 91111،

tanger maroc
YAMASOU »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 121 شارع 
سيدي أحلد بن عبدهللا، املحل رقم 

5) - - طيجة املللكة املغربية.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22777

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 22 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تفويت جليع الحصص اإلجتلاعية 
السيد5  طرف  من  حصة)   (000(
السيد  ابنها  لصالح  زناتي  جليلة 

إلياس يحيى 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
قبول إستقالة السيد5 جليلة زناتي 
السيد  إستلرار  و  للشركة  كلسير5 

إلياس يحيى كلسير وحيد للشركة.
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي   :6-7 رقم  بيد 
األسا�ضي  القانون  تحيين  تم  مايلي: 

للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261157.
708I

ficogedek sarl au

STE DOMAINE TALBO SARL
إعالن متعدد القرارات

ficogedek sarl au
 N°  1 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 51151، meknes
maroc

 STE DOMAINE TALBO SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: محل 

رقم )، إقامة اليخيل 8 الجياح ا، 
شارع بني مكيلد، مكياس - - مكياس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5 2 9

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 1  نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 
مايلي: تصفية الشركة وتعيين السيد 

مخلص رشيد كلصفي
على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 
مايلي: عيوان التصفية : محل رقم )، 
الجياح ا، شارع بني   8 إقامة اليخيل 

مكيلد، مكياس
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم.: الذي ييص على مايلي:.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم )50).

709I

مكتب أجيار جديجة

LE PETIT JAPONAIS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

مكتب أجيار جديجة
شارع الجيش امللكي اقامة ايلان 
طابق 5 رقم 7 تطوان ، 111 9، 

تطوان املغرب
LE PETIT JAPONAIS شركة 

ذات املسؤولية املحدود5(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
القاهر5 عين ملول اقامة سليم رقم 
6 الطابق االر�ضي رقم   - 111 9 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29147

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
 LE شركة ذات املسؤولية املحدود5 
رأسلالها  مبلغ   PETIT JAPONAIS
مقرها  وعيوان  درهم   (0.000
ملول  القاهر5 عين  اإلجتلاعي شارع 
الطابق االر�ضي   6 اقامة سليم رقم 
رقم   - 111 9 تطوان املغرب نتيجة 
املشروع-فقل  التسير  مشكل   : ل 

الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
القاهر5 عين ملول اقامة سليم رقم 6 
الطابق االر�ضي رقم   املغرب 111 9 

تطوان املغرب. 
و عين:

و  الطاهري  رند5  السيد(5) 
عيوانه(ا) شارع عاللل الفا�ضي اقامة 
تطوان   21 رقم   C علار5  الحلراء 
 (5) تطوان املغرب كلصفي   9 111

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2566.
7(0I

AWARE SERVICES & CONSULTING

اوير للخدمات واالستشارات
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 AWARE SERVICES &
CONSULTING

62 زنقة الخزامة شقة 8) علار5 
ماجوريل الطابق الثاني بوسيجور ، 

21211، الدار البيضاء املغرب
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اوير للخدمات واالستشارات شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 62 زنقة 
الخزامة شقة 8) علار5 ماجوريل 
الطابق الثاني بوسيجور - 21211 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4 7651

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 يياير   0( املؤرخ في 
شركة  واالستشارات  للخدمات  اوير 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
علار5   (8 شقة  الخزامة  زنقة   62
بوسيجور  الثاني  الطابق  ماجوريل 
نتيجة  املغرب  البيضاء   21211  -
وامليافسة  املعامالت  رقم  لضآلة 
امفاق  وانعدام  السوق  في  الكبير5 

السلترار النشاط.
و عين:

السيد(5) مارية شراف و عيوانه(ا) 
دوار اوالد الحاج هشتوكة دائر5 ازمور 
 (5) كلصفي  املغرب  ازمور   24111

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 7) أكتوبر 2122 وفي 62 زنقة 
ماجوريل  علار5   (8 شقة  الخزامة 
 21211  - بوسيجور  الثاني  الطابق 

البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 159.
7((I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

POLLNASS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 91111، طيجة 
(املغرب)

POLLNASS شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
تطوان مجلع ابن بطوطة الطابق 
الثالث رقم 62 - 90000 طيجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  61 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.POLLNASS
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
طريق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الطابق  بطوطة  ابن  مجلع  تطوان 
طيجة   90000  -  62 رقم  الثالث 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 51.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 511  : الجيان  ابو  اناس  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اناس ابو الجيان عيوانه(ا) 
طريق اشقار مجلع السالم فيال رقم 

216 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اناس ابو الجيان عيوانه(ا) 
طريق اشقار مجلع السالم فيال رقم 

216 90000 طيجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 56.

712I

phare consulting

STUDIO CATENA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

phare consulting

 marrakech av. allal el fassi °41

 imm alhamra 2 n ، 41111،

marrakech maroc

STUDIO CATENA شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 597 

تجزئة املسار طريق اسفي مراكش - 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 1 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO CATENA
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديكور أو زجرفة الشقق - الفن.
عيوان املقر االجتلاعي : رقم 597 

 - تجزئة املسار طريق اسفي مراكش 

50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 Mr CATENA السيد 
بقيلة  حصة   GIORDANO : 111

00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Mr CATENA السيد 
GIORDANO عيوانه(ا) - - - ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Mr CATENA السيد 
GIORDANO عيوانه(ا) - - - ايطاليا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   07 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142256.

71 I

sofoget

BADO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  7 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc
BADO شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي القييطر5 
محلد جامس و زنقة محلد قري 

علار5 5 شقة 22 - 5000) القييطر5 
املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4144 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
زنقة  و  جامس  محلد  »القييطر5 
 -  22 شقة   5 علار5  قري  محلد 
 « إلى  املغرب«  القييطر5   (5000
سيدي  الصياعية  ميطقة   ( تجزئة 

طيبي - ------- القييطر5 املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم 914 9.

7(5I
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sofoget

BADO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

sofoget

 Kenitra,  7 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc

BADO شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي القييطر5 
محلد الخامس و زنقة محلد القري 

علار5 5 شقة 22 - 5000) القييطر5 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4144 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   5.900.000«

 5.111.111« إلى  درهم«   (00.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم 914 9.

715I

FOUZMEDIA

IMMER AMIMER
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc

IMMER AMIMER شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1  شارع 

اإلمام علي مكتب رقم 2 - 5000) 

القييطر5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 دجيبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMMER AMIMER

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجافة  الخضر  و  الجافة  الفواكه 

بالجللة

- االستراد والتصدير

- مقاول في التعبئة والتغليف.

عيوان املقر االجتلاعي : 1  شارع 

 (5000  -  2 رقم  اإلمام علي مكتب 

القييطر5 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  االجضر  محلد  السيد 

دوار اوالد مو�ضى الرمل قياد5 سيدي 

سوق االربعاء   14 14 محلد لحلر 

الغرب املغرب.

السيد5 اسلاء قصاص عيوانه(ا) 

مدشر امجادي ج و ق القلة 92151 

القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  االجضر  محلد  السيد 

دوار اوالد مو�ضى الرمل قياد5 سيدي 

سوق االربعاء   14 14 محلد لحلر 

الغرب املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم -.

7(6I

FOUZMEDIA

BARDECO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14111، kenitra

maroc

BARDECO شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 5 - 5000) 

القييطر5 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(09(

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 26 دجيبر 2122 تقرر حل 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

BARDECO مبلغ رأسلالها 00.000) 

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع   59

 (5000  -  5 موالي عبدالعزيز الرقم 

الحل   : ل  نتيجة  املغرب  القييطر5 

املسبق للشركة.

 59 ب  التصفية  مقر  وحدد 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

 (5000  -  5 موالي عبدالعزيز الرقم 

القييطر5 املغرب. 

و عين:

و  بربيطة  ميلود  السيد(5) 

) رقم 92  عيوانه(ا) املغرب العربي أ 

املغرب  القييطر5   (5000 الرامي  بئر 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 886 9.

7(7I

CAFIGEC

BAB CHARQUI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage  9
 maarif  9 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 21111، casa

maroc
BAB CHARQUI شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
أطلس طابق 5 املبنى 45 رقم 6) 
معاريف - 71 21. الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56721 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BAB  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHARQUI
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشغل.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 (6 رقم   45 املبنى   5 طابق  أطلس 
البيضاء  الدار   .21 71  - معاريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : حيان  غزالن  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عيوانه(ا)  حيان  غزالن  السيد5 

ط2  ش 1   95 7علار5  مجلوعة 

فضاءات املحيط اوالد عزوز اليواصر 

27182 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  حيان  غزالن  السيد5 

ط2  ش 1   95 7علار5  مجلوعة 

فضاءات املحيط اوالد عزوز اليواصر 

27182 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852916.

7(8I

CAFIGEC

FC SOLUTION MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage  9

 maarif  9 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 21111، casa

maroc

FC SOLUTION MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

أطلس طابق 5 املبنى 45 رقم 6) 

معاريف - 71 21 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FC  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTION MAROC
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واليظافة  التيظيف  وجدمات  املواد 

الصحية واالتجار بها.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 (6 رقم   45 املبنى   5 طابق  أطلس 
الدارالبيضاء   21 71  - معاريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد سفيان املوساتي 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان املوساتي عيوانه(ا) 
حي الكياني رقم 9  املحلدية 28811 

املحلدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان املوساتي عيوانه(ا) 
حي الكياني رقم 9  املحلدية 28811 

املحلدية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 1 8529.
7(9I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

افالح
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ،  1111، FES MAROC
افالح شركة ذات املسؤولية 
املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابف 
التاني رقم 788 الحي الجد يد زواغة 

- 1111  فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48665

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
افالح مبلغ رأسلالها 211.111 درهم 
الطابف  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
التاني رقم 788 الحي الجد يد زواغة - 
1111  فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

التوافق بين الشركاء..
وحدد مقر التصفية ب الطابف 
التاني رقم 788 الحي الجد يد زواغة 

املغرب 1111  فاس املغرب. 
و عين:

و  ملودي  اسلاعيل  السيد(5) 
طم  بئر  جردوم  تعاونية  عيوانه(ا) 
املغرب  صفرو    1111 صفرو  طم 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 28 نونبر 2122 

تحت رقم 5511/2122.

721I

G4 SERVICES SARL

G4 SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

SIYAHA INVEST SARL
 RésidenceMimosa 45, Rue 88,

 ،Immeuble  , RDC ، 24121
الجديد5 املغرب

G4 SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
محلد الخامس، اقامة رانية، الشقة 

8، الطابق   - 24111 الجديد5 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2118 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 G4  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES

الحرأسة   : غرض الشركة بإيجاز 

و املراقبة.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

محلد الخامس، اقامة رانية، الشقة 

الجديد5   24111  - الطابق     ،8

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : الرويش  اشرف  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

: 511 حصة  السيد كريم غسان 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اشرف الرويش عيوانه(ا) 
الجديد5   24111 زنقة بيدونك   ،((

املغرب.

 ،5 السيد كريم غسان عيوانه(ا) 
باريس   75116 زنقة كوستاف روبير 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اشرف الرويش عيوانه(ا) 
الجديد5   24111 زنقة بيدونك   ،((

املغرب

 ،5 السيد كريم غسان عيوانه(ا) 
باريس   75116 زنقة كوستاف روبير 

فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 29575.

721I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

مارا بريمور
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
81111، AGADIR MAROC

مارا بريلور »شركة ذات املسؤولية 
املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم 46  
تجزئة اكدال ايت ملول - 80000 

ايت ملول املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.15485

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 26 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 
من  للحصص  كلي  تفويت  مايلي: 
طرق السيد يوب علر و السيد ايت 
السيد  فائد5  إلى  الحسين  سيحلو 

بلعاليا عبدالكريم
على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 
استقالة السيد ايت سيحلو  مايلي: 
بلعاليا  السيد  وتعيين  الحسين 

عبدالكريم كلسير جديد للشركة
على  ييص  الذي  رقم  1:  قرار 
مايلي: اعتلاد التوقيع الوحيد للسيد 

املسير
على  ييص  الذي   :05 رقم  قرار 
األسا�ضي  اليظام  تحيين  مايلي: 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي   :0( رقم  بيد 
من  للحصص  كلي  تفويت  مايلي: 
طرق السيد يوب علر و السيد ايت 
السيد  فائد5  إلى  الحسين  سيحلو 

بلعاليا عبدالكريم
على  ييص  الذي   :12 رقم  بيد 
استقالة السيد ايت سيحلو  مايلي: 
بلعاليا  السيد  وتعيين  الحسين 

عبدالكريم كلسير جديد للشركة

على  ييص  الذي  رقم  1:  بيد 

مايلي: اعتلاد التوقيع الوحيد للسيد 

املسير

بيد رقم 05: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 06.

722I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

يبوا
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

81111، AGADIR MAROC

يبوا »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: دوار 

تدوارت الدراركة اكادير - 80000 

اكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52687

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 28 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 

511 حصة اجتلاعية  تفويت  مايلي: 

من السيد ياسين العيا�ضي إلى فائد5 

وائل بورأس

على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 

التأسي�ضي  اليظام  تحيين  مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :0( رقم  بيد 

511 حصة اجتلاعية  تفويت  مايلي: 

من السيد ياسين العيا�ضي إلى فائد5 

وائل بورأس

بيد رقم 12: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام التأسي�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر    1 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 9888)).

72 I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

تابيا كونستغيكسيون
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

81111، AGADIR MAROC

تابيا كونستغيكسيون »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 5  

حي سيدي سعيد شريف بيوكرى - - 

بيوكرى املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.116  

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 

للحصص  كلي  تفويت  مايلي: 

االجتلاعية من طرف السيد امو�ضى 

علر إلى فائد5 جليل جالد

على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 

علر  السيدامو�ضى  استقالة  مايلي: 

كلسير  جالد  جليل  السيد  وتعيين 

جديد للشركة

على  ييص  الذي  رقم  1:  قرار 

مايلي: اعتلاد التوقيع الوحيد للسيد 

املسير

على  ييص  الذي   :05 رقم  قرار 

األسا�ضي  اليظام  تحيين  مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم )0: الذي ييص على مايلي: 

تفويت كلي للحصص االجتلاعية من 

إلى فائد5  طرف السيد امو�ضى علر 

جليل جالد

على  ييص  الذي   :12 رقم  بيد 

علر  السيدامو�ضى  استقالة  مايلي: 

كلسير  جالد  جليل  السيد  وتعيين 

جديد للشركة

على  ييص  الذي  رقم  1:  بيد 

مايلي: اعتلاد التوقيع الوحيد للسيد 

املسير

بيد رقم 05: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 15.

724I

ste cofiguer sarl

STE BENCHEIKH METAL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n 

guercif ،  5111، guercif maroc

STE BENCHEIKH METAL شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي تجزئة 

الحرية 24 علار5 2 - 5111  

جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم تغيير  08 دجيبر 2122  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »- بيع املعادن

الطاقة   -« إلى  مشغل املياجم«   -

الشلسية أو طاقة الرياح

- التصدير واالستيراد

و  الفالحية  االالت  وبيع  شراء   -

املضخات املائية«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم 1462/2122.

725I
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EL KORICHI CONSULTING

RAVI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL KORICHI CONSULTING

 N61 LOT I41 2 HAY ALAZHAR

 SB - CASABLANCA ، 21261،

CASABLANCA MAROC

RAVI TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

5) حي األمل 2 علار5 2 ط.  رقم 

8 البرنو�ضي البيضاء - 21111 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RAVI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TRAV

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البياء وانعاش العقاري.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 8 5) حي األمل 2 علار5 2 ط.  رقم 

البرنو�ضي البيضاء - 21111 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الهادي جدري : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جدري  الهادي  عبد  السيد 
السادس  محلد  شارع  عيوانه(ا) 
طابق   (5 مجلوعة  اليصر  اقامة 
 21111 البيضاء  الدار   27 شقة   5

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
جدري  الهادي  عبد  السيد 
السادس  محلد  شارع  عيوانه(ا) 
طابق   (5 مجلوعة  اليصر  اقامة 
 21111 البيضاء  الدار   27 شقة   5

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851416.

726I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

ALMAX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Entreprise assisstance*
‘*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
61111، oujda maroc

ALMAX شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 75 شارع 
)) يياير طابق ) شقة 69) الدار 
البيضاء - 21121 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29  47

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 دجيبر   (9 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
مبلغ   ALMAX ذات الشريك الوحيد
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
يياير   (( 75 شارع  مقرها اإلجتلاعي 
 - الدار البيضاء   (69 شقة   ( طابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21121

ل : مشاكل مالية.

وحدد مقر التصفية ب 75 شارع 
الدار   (69 شقة   ( طابق  يياير   ((
البيضاء  الدار   21121  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  هرو  الحفيظ  عبد  السيد(5) 
عيوانه(ا) زنقة النهضة رقم 24 وجد5 
 (5) كلصفي  املغرب  وجد5   60000

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852719.

727I

hicham zoufi

NORTH STRONG SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12111، TEMARA MAROC

 NORTH STRONG SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
الجد الزهراء شقة 07 الطابق 

التالت عين عتيق - 12111 تلار5 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 411 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
الحق  عبد   (5) السيد  تفويت 
بيدغو 51 حصة اجتلاعية من أصل 
سياء   (5) السيد  لفائد5  حصة   51

السفار بتاريخ  2 دجيبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير  بتاريخ  1  بتلار5  االبتدائية 

 212 تحت رقم 9659.

728I

hicham zoufi

NORTH STRONG SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل الشكل القانوني للشركة

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12111، TEMARA MAROC

 NORTH STRONG SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

و عيوان مقرها االجتلاعي اقامة 
الجد الزهراء شقة 07 الطابق 

التالت عين عتيق تلار5 - 12111 
تلار5.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 411 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في  2 دجيبر 2122 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بتلار5  االبتدائية 

 212 تحت رقم 9659.
729I

Gescompte

STE: RIDER STORE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 21151،
Casablanca Maroc

STE: RIDER STORE شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56، 

شارع الزرقطوني الطابق   رقم 6 - 
21151 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.514467
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 أكتوبر   28 في  املؤرخ 



1249 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

حل شركة ذات املسؤولية املحدود5 
STE: RIDER STORE مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعيوان  درهم   111.111,11
الزرقطوني  شارع   ،56 اإلجتلاعي 
الدار   21151  -  6 رقم  الطابق   
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

تشغيل الشركة.
وحدد مقر التصفية ب 56، شارع 
الزرقطوني الطابق   رقم 6 - 21151 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(5) ر�ضى بوحدو و عيوانه(ا) 
اقامة غاردن بيتش الرقم 9 دار بوعز5 
البيضاء  الدار   21151 اليواصر 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 856756.
7 1I

BAM PRIM TRANS

BAM PRIM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

BAM PRIM TRANS
8  زنقة 15 حي جديد وجد5 8  

زنقة 15 حي جديد وجد5، 60000، 
MAROC 5وجد

BAM PRIM TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 8  زنقة 
15 حي جديد وجد5 8  زنقة 15 حي 
جديد وجد5 60000 وجد5 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 54 9
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
9) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
ذات  شركة   BAM PRIM TRANS
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   111.111,11
جديد  حي   15 زنقة    8 اإلجتلاعي 

حي جديد وجد5   15 زنقة    8 وجد5 
60000 وجد5 املغرب نتيجة لعجز في 

النشاط التجاري.
و عين:

و  بنهار  العالي  عبد  السيد(5) 
عيوانه(ا) حي الزيتون تجزئة بلحسين 
زنقة برشيد رقم 217 60000 وجد5 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
9) دجيبر 2122 وفي 8  زنقة  بتاريخ 
15 حي جديد وجد5 8  زنقة 15 حي 

جديد وجد5 60000 وجد5 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2111.

7 1I

FID INFO COM

JAMORA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FID INFO COM
شارع موالي عبد العزيز اقامة 
الرضوان علار5 س مكتب رقم 

6 القييطر5 ، 14511، القييطر5 
MAROC

JAMORA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 15 شارع 
سبو اقامة الشوب سيتر مكتب 5 

الطابق السادس - 5000) القييطر5 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JAMORA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتجليع  وشراء  بيع   - املوظفين 
- االستيراد و  اكسسوارات السيارات 

التصدير.
عيوان املقر االجتلاعي : 15 شارع 
 5 مكتب  سيتر  الشوب  اقامة  سبو 
5000) القييطر5  الطابق السادس - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
66 حصة   : السيد املختار العالم 

بقيلة 000.) درهم للحصة.
حصة    4  : طلحي  مراد  السيد 

بقيلة 000.) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املختار العالم عيوانه(ا) 0) 
شارع الدالية اقامة الدالية   الطابق 

2 شقة 96 90000 طيجة املغرب.
عيوانه(ا)  طلحي  مراد  السيد 
الطابق االر�ضي   ( اقامة   5 العرفان 

90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املختار العالم عيوانه(ا) 0) 
شارع الدالية اقامة الدالية   الطابق 

2 شقة 96 90000 طيجة املغرب
عيوانه(ا)  طلحي  مراد  السيد 
الطابق االر�ضي   ( اقامة   5 العرفان 

90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 45 98.

7 2I

AL HISBA FISC

ميل فوود
شركة ذات املسؤولية املحدود5

إنشاء فرع تابع للشركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC

ميل فوود شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )7 مدار 
حي الفرح وشارع الحزام الكبير زنقة 
رقم 1  الطابق االول - 1 215 الدار 

البيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.558415

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 08 دجيبر 2122 تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسلية 
الكائن بالعيوان حي االنبعاث انيسة 
سال   ((080  - دالي   195-196 رقم 
املغرب و املسير من طرف السيد(5) 

بياصر عاشور.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم  85227.

7  I

AL HISBA FISC

جزيرة الفواكه
شركة ذات املسؤولية املحدود5

إنشاء فرع تابع للشركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 21611،

CASABLANCA MAROC
جزير5 الفواكه شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي )7 
زاوية،حي الفرح و شارع الحزام 

الكبير،الزنقة رقم 1  الطابق الثاني 
- 1 215 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.547769
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 غشت  في  1  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
دوار  بالعيوان  الكائن  و   - التسلية 
دوسليم عامر بوقيادل - 11152 سال 
املغرب و املسير من طرف السيد(5) 

بياصر محلد.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852254.

7 4I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 SARL«پسد اپس ر.ش.م. م
APPS P

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية
 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC
 SARL APPS P«پسد اپس ر.ش.م. م

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي س/أ 
شركة أ - 80000 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 يوليوز   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
پسد   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SARL APPS P«اپس ر.ش.م. م
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حيث  من  الرقلية/التدريب  الحلول 
واإلدار5/إجراء  الرقلية  الحلول 

درأسات
في اإلدار5 الرقلية..

س/أ   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شركة أ - 80000 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 عاما سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  أحلد  اوبركى  السيد 
س/أ شركة أ 80000 أكادير املغرب.

عيوانه(ا)  جالد  العواني  السيد 
س/أ شركة أ 80000 أكادير املغرب.

صرصاري  محلد  موالي  السيد 
 80000 أ  شركة  س/أ  عيوانه(ا) 

أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  أحلد  اوبركى  السيد 

س/أ شركة أ 80000 أكادير املغرب
عيوانه(ا)  جالد  العواني  السيد 

س/أ شركة أ 80000 أكادير املغرب
صرصاري  محلد  موالي  السيد 
 80000 أ  شركة  س/أ  عيوانه(ا) 

أكادير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  باكادير  التجارية 

 212 تحت رقم 985 5.

7 5I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

SAFA IRRIGATION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية
 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC
 SAFA IRRIGATION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الجيش امللكي زنقة هوار5 رقم 15 - 

000)8 كلليم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SAFA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.IRRIGATION SARL AU
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الفالحية و السقي
- األشغال املختلفة و البياء.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 -  15 الجيش امللكي زنقة هوار5 رقم 

000)8 كلليم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 عاما سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لطيفة  اللة  االدري�ضي  السيد5 
زنقة  امللكي  الجيش  شارع  عيوانه(ا) 
هوار5 رقم 15 000)8 كلليم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

لطيفة  اللة  االدري�ضي  السيد5 
زنقة  امللكي  الجيش  شارع  عيوانه(ا) 
هوار5 رقم 15 000)8 كلليم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان بتاريخ 22 دجيبر 

2122 تحت رقم 576.
7 6I

FDM CONSEIL

MULTI PROJECTS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FDM CONSEIL
 BD IBNOU SINA RES AL

 BARAKA GH 11 L115 APPT 1 ،
21211، CASABLANCA MAROC
MULTI PROJECTS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 2 شارع 

انج بن رشد و شارع موالي عبد هللا - 
5000) القييطر5 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59009

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في  1 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 MULTI PROJECTS الشريك الوحيد
درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 
شارع   2 اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
انج بن رشد و شارع موالي عبد هللا 
القييطر5 املغرب نتيجة ل   (5000  -

: حل شركة.
شارع   2 التصفية ب  وحدد مقر 
انج بن رشد و شارع موالي عبد هللا - 

5000) القييطر5 املغرب. 
و عين:

السيد(5) رجاء لوراوي و عيوانه(ا) 
 21 شارع الزبير بن العوامرن 21211 
 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
: 2 شارع  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

انج بن رشد و شارع موالي عبد هللا 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم 898 9.

7 7I

LK CONSULTING SARL

AL INCHAE CONST
إعالن متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع محلد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 8) تطوان ، 

111 9، تطوان املغرب
AL INCHAE CONST »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: الطوابل 

السفلى تجزئة الفا�ضي الطابق 5 رقم 
28 - - تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 419
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 5) ماي 2118
تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
حصص  من  حصة   7000 تفويت 
لفائد5  بوشاطب  محلد  السيد 

السيد زهير الركاني
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
محلد  السيد  املسيرين  إستقالة 

بوشاطب و السيد زهير الركاني
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
الركاني كلسير  تسليت السيد زهير 

للشركة ملد5 غير محدود5
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

تغيير عدد حصص الشركاء
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   12 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2118 تحت رقم 751.
7 8I

ALLEGEANCE CONSULTING

LLC IMMO
إعالن متعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبيان اقامة لينى رقم 51&51 

، 90000، طيجة املغرب
LLC IMMO »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: تقاطع 
شارع طانطان و شارع لبيان اقامة 
لينى رقم 51 - 90000 طيجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9 659
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 08 دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم -1تفويت حصص: الذي 
تفويت السيد عبد  ييص على مايلي: 
00) حصة  املالك الستيتو العرو�ضي 
00)حصة  أصل  من  اجتلاعية 

لفائد5 السيد محلد الكلاني
قرار رقم -2استقالة مسير : الذي 
ييص على مايلي: استقالة السيد عبد 
املالك الستيتو العرو�ضي من مهامه في 

الشركة 

الذي   : مسير  - تعيين  رقم  قرار 
ييص على مايلي: تعيين السيد محلد 

الكلاني كلسير جديد لشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي  6و7:  رقم  بيد 
املالك  عبد  السيد  تفويت  مايلي: 
حصة   (00 العرو�ضي  الستيتو 
00)حصة  أصل  من  اجتلاعية 

لفائد5 السيد محلد الكلاني
بيد رقم 12: الذي ييص على مايلي: 
استقالة السيد عبد املالك الستيتو 

العرو�ضي من مهامه في الشركة 
على  ييص  الذي   :12 رقم  بيد 
الكلاني  السيد محلد  تعيين  مايلي: 

كلسير جديد لشركة 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم  26126.

7 9I

FOUZMEDIA

PEPINIERE FLEUR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14111، kenitra
maroc

 PEPINIERE FLEUR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 5 القييطر5 5000) 

القييطر5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
677((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PEPINIERE FLEUR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

االشغال املختلفة أوالبياء
- مقاول في غرس وصيانة الحدائق 

و الطرق.
 59  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 5 القييطر5 5000) 

القييطر5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى بركاوي عيوانه(ا) 
دوار لخربة اوالد غانم اوالد بوعزيز 

الجيوبية 24111 الجديد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى بركاوي عيوانه(ا) 
دوار لخربة اوالد غانم اوالد بوعزيز 

الجيوبية 24111 الجديد5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم -.
750I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار ش م م
إعالن متعدد القرارات

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar Riffi  é étage , 11

 appartementN° 1 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

ترانسيلار ش م م »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي:  8 شارع 
املقاومة الطابق الثالث ------ 
21251 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6615

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 يونيو 2112

تم اتخاذ القرارات التالية: 
ييص  الذي   :224156 رقم  قرار 
السيد  املدير  استقالة  مايلي:  على 

بيجلون عبد السالم
ييص  الذي   :224156 رقم  قرار 
الجديد  املدير  تعيين  مايلي:  على 

السيد بيجلون عبد الرحيم
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
ييص  الذي   :224156 رقم  بيد 
البيانات  على  املوافقة  مايلي:  على 

املالية لعام 2111
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2112 تحت رقم 224156.

75(I

Sara Facility Invest sarl

DALIDA NEGOCE
إعالن متعدد القرارات

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 51111، Meknès
Maroc

DALIDA NEGOCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: رقم )، 
درب باب الزيتون، حي السلطان 
سيدي محلد بن عبد هللا، جامع 
الروى، - 51.111 مكياس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 8989
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 8) أكتوبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
اجتلاعية  حصة   (000 بيع  مايلي: 
بحوز5 االسلر محسن لفائد5 قجوان 

مصطفى الذي قبل.
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قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
محسن  االسلر  السيد  استقالة 
من مهامه كلسير للشركة و تسلية 
السيد قجوان مصطفى مسيرا وحيدا 

للشركة.
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
اإلمضاء  صالحيات  جليع  تفويت 
مصطفى  قجوان  السيد  لفائد5 

بصفته مسيرا وحيدا للشركة.
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

تحيين القانون الداجلي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
الذي ييص على   :7 و   6 بيد رقم 

مايلي: تغيير الشريك الوحيد
على  ييص  الذي   :21 رقم  بيد 

مايلي: تغيير املسير و اإلمضاء
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   28 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم  441.
742I

zagora consulting sarl

ELOUASSMIA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

zagora consulting sarl
رقم9)) شارع محلد 

الخامس ، 57900، زاكور5 
املغرب--------------------

ELOUASSMIA شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الصياعية رقم 70) زاكور5 - 57900 
زاكور5 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 895
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تم تعيين 
املري  مسير جديد للشركة السيد(5) 
الجربوعي  الهادي هديب سالم  عبد 

كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 االبتدائية بزاكور5 بتاريخ 

2122 تحت رقم 58 .
74 I

cabinet nabil el azouzi

HIND EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

11111، RABAT MAROC
ذات  شركة   HIND EVENTS
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد
متجر  االجتلاعي  مقرها  وعيوان 
) ،زاوية شارع باريس وأوتاوا مبنى 26 

،املحيط - 0050) الرباط املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1561 1

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر  في  2  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
والحلويات  واملعجيات  الخبز  بيع 

بالتجزئة في املتاجر املتخصصة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 1981 1.
755I

audilex accounting

HUILERIE ALKASSAM
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 41111، marrakech

maroc
HUILERIE ALKASSAM شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي امللكية 

املسلا5 القسام دالو5 جلاعة زمران 

- 111 4 قلعة السراغية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4715

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (5) رقية جوي 00) 
 (.000 أصل  من  اجتلاعية  حصة 
(5) سالم جوي  حصة لفائد5 السيد 

بتاريخ 08 نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بقلعة السراغية بتاريخ 26 

دجيبر 2122 تحت رقم 9/2122 5.
745I

audilex accounting

 AACH POUR LE 
 DEVELOPPEMENT
 IMMOBILIER ET

TOURISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 41111، marrakech

maroc
 AACH POUR LE 

 DEVELOPPEMENT
 IMMOBILIER ET TOURISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

أسكيم دائر5 تحياوت جلاعة اوريكا 
اقليم الحوز - 42452 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(08067

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيد مساوي   (5) تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   8.0(9
 (5) السيد  لفائد5  حصة   8.(00
علار أحلد شطا بن أحلد بتاريخ 06 

أكتوبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

دجيبر   26 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 00)5).

756I

dayacompta

STE FONDEXPO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

dayacompta

سوق السبت اوالد اليلة ، 552 2، 

سوق السبت املغرب

STE FONDEXPO شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

 HAY : وعيوان مقرها اإلجتلاعي

 DAKHLA BLOC 1  N°1 

 GARAGE SOUK SEBT BENI

MELLAL - 2 551 سوق السبت 

اوالد اليلة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1757

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 أبريل   21 املؤرخ في 

ذات  شركة   STE FONDEXPO

رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   (0.000

 HAY DAKHLA BLOC اإلجتلاعي 

 1  N°1  GARAGE SOUK SEBT
سوق   BENI MELLAL - 2 551

نتيجة  املغرب  اليلة  اوالد  السبت 

اللتوقف عن مزاولة النشاط.

و عين:
زايد ابليهي و عيوانه(ا)  السيد(5) 
)) سوق  حي الداجلة بلوك  1 رقم 
سوق   2 551 اليلة  اوالد  السبت 

السبت اوالد اليلة املغرب كلصفي 

(5) للشركة.

الجلعية  انعقاد  تم  قد  و 

أبريل 2122 وفي  الختامية بتاريخ 21 

 HAY DAKHLA BLOC 1  N°1 

 GARAGE SOUK SEBT BENI

السبت  سوق   MELLAL - 2 551

اوالد اليلة املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

)0 نونبر 2122 تحت رقم 268.
757I

SOHNA

 OLEOCOLE DES HUILES
)NASMA (SOHNA

شركة ذات املسؤولية املحدود5
توسيع نشاط الشركة 

SOHNA
58 زنقة جريبكة الحي الصياعي 

دكارات فاس ، 1111 ، فاس املغرب
 OLEOCOLE DES HUILES

NASMA (SOHNA) شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها االجتلاعي 58 زنقة 
جريبكة الحي الصياعي دكارات فاس 

- 1111  فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1664 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 أكتوبر   25 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االستثلار في نقل السلع للحساب 

الغير
.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   07 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 4581/22.
758I

STE CECONA SARL

ASSOCIATION TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62111، nador

maroc
ASSOCIATION TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اوالد 
ميلون زنقة 121 رقم )7 اوالد 

ميلون زنقة 121 رقم )7 62111 
الياظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8(79

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (5) محلد الياصري 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   511
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
 15 بتاريخ  الياصري  عبدالحليد 

دجيبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالياضور بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 5112.
759I

AMDE

AD TRADING & ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 21111،

CASABLANCA MAROC
 AD TRADING & ADVISORY

شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
سلية، اقامة شهرزاد  ،الطابق 

5،الرقم 22، - 41 21 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.418 57
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
 AD 5شركة ذات املسؤولية املحدود
مبلغ   TRADING & ADVISORY
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
اقامة  مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية، 
 -  ،22 5،الرقم  شهرزاد  ،الطابق 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   21 41

ل : مشاكل مادية.

زنقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 

شهرزاد  ،الطابق  اقامة  سلية، 

5،الرقم 22، - 41 21 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  أشرف  الديوران  السيد(5) 
عيوانه(ا) رياض العروس زاوية بياصر 

عيق الجلل رقم )0 مراكش 21111 

مراكش املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851576.

751I

fidomek

 SOCIETE J.A.S RENTAL CAR

LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

fidomek

 N1  4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 51111،

meknes maroc

 SOCIETE J.A.S RENTAL CAR

LOCATION شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل 
رقم 2 بالطابق االر�ضي علار5 رقم 

)) تجزئة االنوار مجاط مكياس - 

51111 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

579 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE J.A.S RENTAL CAR

.LOCATION

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

محل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

رقم  علار5  االر�ضي  بالطابق   2 رقم 

 - مكياس  مجاط  االنوار  تجزئة   ((

51111 مكياس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد جياني جالد 

بقيلة 00) درهم للحصة.

الحكيم  عبد  عبدالوي  السيد 

درهم   (00 بقيلة  حصة    11  :

للحصة.

السيد صديقي عبد الفتاح : 11  

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جياني جالد عيوانه(ا) رقم 

0) زنقة واد الدهب موالي اسلاعيل 

ارفود 52211 الراشدية املغرب.

الحكيم  عبد  عبدالوي  السيد 

عيوانه(ا) فرنسا 111 8 تولو فرنسا.

الفتاح  عبد  صديقي  السيد 

عيوانه(ا) فرنسا 111 8 تولو فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  مهيار  مساوي  السيد 

مجاط   115 رقم  االنوار  تجزئة 

51111 مكياس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 51.

751I
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امانسيو كونسيي

سناب فاشن
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

امانسيو كونسيي
حي السواني علار5 اراك بلوك 8 

الطابق الثالث رقم  1 ، 90000، 
طيجة املغرب

سياب فاشن شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
موالي اسلاعيل علار5 موالي 

اسلاعيل رقم 22 الطابق الخامس 
رقم 9) - 90000 طيجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1  611
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
: سياب  بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

فاشن.
غرض الشركة بإيجاز : صياعة و 

انتاج املالبس.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
موالي  علار5  اسلاعيل  موالي 
الخامس  الطابق   22 اسلاعيل رقم 

رقم 9) - 90000 طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
70 حصة   : السيد رضوان بوديح 

بقيلة 00) درهم للحصة.
حصة    1  : السيد5 سلوى ابهيج 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  بوديح  رضوان  السيد 
شارع الحرية الطابق الثاني رقم   54

21 90000 طيجة املغرب.

السيد5 سلوى ابهيج عيوانه(ا) حي 
دير كزناية 00)90 طيجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  بوديح  رضوان  السيد 
شارع الحرية الطابق الثاني رقم   54

21 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261215.
752I

SOHNA

STE MARI FOOD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SOHNA
58 زنقة جريبكة الحي الصياعي 

دكارات فاس ، 1111 ، فاس املغرب
STE MARI FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي طريق 

فاس 15 كلم اغبلو صفرو - 1111  
فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 81
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تلت   2122 نونبر   05 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االستثلار في نقل البضائع لحساب 

الغير.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   15 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2122 تحت رقم 59/22 .
75 I

MAGIC CONSEIL

ALHOSSNA LILISKANE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAGIC CONSEIL

 BD MOUKAWAMA ETG 6 8(

 N° 11 – Casablanca ، 21111،

CASABLANCA MAROC

ALHOSSNA LILISKANE شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56 شارع 

موالي يوسف - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALHOSSNA LILISKANE

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 56  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الدار   21111  - شارع موالي يوسف 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم دواح : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد عبد الرحيم دواح : 000.) 

بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دواح  الرحيم  عبد  السيد 
عيوانه(ا) 26 زنقة اسفي ا م 21111 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

دواح  الرحيم  عبد  السيد 
عيوانه(ا) 26 زنقة اسفي ا م 21111 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852995.

754I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

BESTGULFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة الييل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب
BESTGULFOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الراحة رقم 8  - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BESTGULFOOD
جدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعامة.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
العيون   70000  -   8 رقم  الراحة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محلد مولود اكريطة : 511 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
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 511  : الجكاني  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اكريطة  مولود  محلد  السيد 

حي   52 رقم  مزوار  شارع  عيوانه(ا) 
العيون   70000  12 الرملة  جط 

املغرب.

السيد عبد هللا الجكاني عيوانه(ا) 

تيكيوين   69 فيال رقم   0( حي ادرار 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

اكريطة  مولود  محلد  السيد 

حي   52 رقم  مزوار  شارع  عيوانه(ا) 
العيون   70000  12 الرملة  جط 

املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 12 

يياير  212 تحت رقم 676 .

755I

CCGM

كونستريكسيون نصيفي
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

CCGM

 PLACE MOHAMED V IMM 1 

 APPT   2eme ETG ، 26111،

SETTAT MAROC

كونستريكسيون نصيفي شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علالة 

سطات رقم 6 1 قيصر - 52 26 

قيصر املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  1

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 نونبر    1 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»500.000 درهم« أي من »00.000) 

عن  درهم«   511.111« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بسطات  االبتدائية 

 212 تحت رقم 5)5).

756I

MKTRA SARL

MKTRA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

MKTRA SARL
7) ساحة تشارلز نيكول الطابق 

7 شقة 2 الدار البيضاء ، 61 21، 
البيضاء املغرب

MKTRA شركة ذات املسؤولية 
املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7) ساحة 
تشارلز نيكول الطابق 7 شقة 2 الدار 

البيضاء - 61 21 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.211 79
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ   MKTRA
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
الطابق  نيكول  تشارلز  ساحة   (7
 21 61  - البيضاء  الدار   2 شقة   7
: حل  الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

الشركة لعدم اجراء اي نشاط.
وحدد مقر التصفية ب 7) ساحة 
تشارلز نيكول الطابق 7 شقة 2 الدار 
اليبضاء  الدار   21 61  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  الدين  نور  احلد  السيد(5) 
عيوانه(ا) تجزئة رياض سيدي مومن 
مج سكيية   علار5 8 رقم 28 طابق 5 
الدار البيضاء   21412 سيدي مومن 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم  85298.

757I

aice compta

BHR IMMO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa   bloc d n 199 ، 21191،

casablanca maroc

BHR IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

كلليلة إقامة لوفر رقم  65 

الطابق الرابع الشقة )) - 21221 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BHR  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMMO

الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

رقم  65  لوفر  إقامة  كلليلة 

 21221  -  (( الشقة  الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

الشركة:  رأسلال  مبلغ 

111.111,11 درهم، مقسم كالتالي:

الغلاري  الياصري  سعد  السيد 

درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000  :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغلاري  الياصري  سعد  السيد 
92 شارع ادريس السالوي  عيوانه(ا) 

تجزئة امليار انفا 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 جليلة الزاهد عيوانه(ا) 

ادريس  محج  املستقبل  تجزئة   92

 28111 البيضاء  السالوي 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  85252.

758I

ilyass boujaada

 SOCIETE MULTISERVICES 
IKAOUEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
رفع رأسلال الشركة

ilyass boujaada

دوار ازمورن الحسيلة ، 2111 ، 

الحسيلة املغرب

 SOCIETE MULTISERVICES 

IKAOUEN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

اكاون الجلاعة الترابية عبدالغاية 

السواحل كتامة الحسيلة - 2111  

الحسيلة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 7

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

رفع  تم   2122 شتيبر   07 في  املؤرخ 
رأسلال الشركة بلبلغ قدره »90.000 

إلى  درهم«   (0.000« أي من  درهم« 

»00.000) درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالحسيلة  االبتدائية 

شتيبر 2122 تحت رقم 184 .
759I

CHICHAOUA GESTION

PRIMAL SKILL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
..،0 ، .

PRIMAL SKILL شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 76 تجزئة 
املسار شقة ) الطابق األول - 50000 

مراكش املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 212 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PRIMAL SKILL
توطين   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الشركات
- وكالة للتسويق الرقمي

- تجار5.
عيوان املقر االجتلاعي : 76 تجزئة 
املسار شقة ) الطابق األول - 50000 

مراكش املللكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد توفيق ابهي : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد توفيق ابهي عيوانه(ا) الحي 

املللكة  شيشاو5   5(000 الحسني 

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق ابهي عيوانه(ا) الحي 

املللكة  شيشاو5   5(000 الحسني 

املغربية

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 16  14.

760I

FATHI CONSULTING

 NORTH AFRICA TOTAL « 

TRADING » NATT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

إنشاء فرع تابع للشركة

FATHI CONSULTING

 Florida Center Park 2, Boulevard

 Zoulikha Naciri - Casablanca ،

21111، CASA MAROC

 NORTH AFRICA TOTAL « 

TRADING » NATT شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7) شارع 

محلد عبدو اسكاليه ضاكور شقة 

2 اليخيل - 21111 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1751 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2122 نونبر   21 في  املؤرخ 

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

 NORTH AFRICA  « التسلية 

و   TOTAL TRADING » NATT

الصياعي  املجلع  بالعيوان  الكائن 

برشيد،إيكو بارك 65 و 70 - 26111 

طرف  من  املسير  و  املغرب  برشيد 

السيد(5) بديوي طارق.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

 212 تحت رقم 07.

76(I

ANDERSEN CONSULTING

 TIEMPO ENTRE COSTURAS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 911 1، TANGER

MAROC

 TIEMPO ENTRE COSTURAS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الحر5 بوجالف- القطعة رقم )8 

ب ) الطابق االول - 90000 طيجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8 415

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 دجيبر   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شركة   (5) السيد  تفويت 

 ESTRECHO-FASHION SL 251

 511 أصل  من  اجتلاعية  حصة 

جو�ضي   (5) السيد  لفائد5  حصة 

 (9 بتاريخ  هيريديا  هريديا  اجبيتو 

دجيبر 2122.

(5) جو�ضي انتونيو  تفويت السيد 

جليانو سنشيز 251 حصة اجتلاعية 

حصة لفائد5 السيد   511 من أصل 

هيريديا  هريديا  اجبيتو  جو�ضي   (5)

بتاريخ 9) دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 261288.

762I

ANDERSEN CONSULTING

 TIEMPO ENTRE COSTURAS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تعيين مسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 911 1، TANGER

MAROC
 TIEMPO ENTRE COSTURAS

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 
الحر5 بوجالف- القطعة رقم )8 

ب ) الطابق االول - 90000 طيجة 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8 415
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
9) دجيبر 2122 تم تعيين  املؤرخ في 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 
هيريديا هيريديا جو�ضي اجبيتو كلسير 

وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 261288.
76 I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

TAMUDIMMO LILISKAN
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 9 111، tetouan

maroc
TAMUDIMMO LILISKAN شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7)شارع 
الوحده قيساريه الوحده الطابق 
الثالث مكتب 15 - 111 9 تطوان 

املغرب.
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تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18157

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 1  أكتوبر 2117 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

الوحده  قيساريه  الوحده  »7)شارع 

 9 111  -  15 الطابق الثالث مكتب 

الجيش  »شارع  إلى  املغرب«  تطوان 

لطابق  املرو5  و  الصفا  إقامة  امللكي 

تطوان   9 141  - االر�ضي رقم واحد 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   09 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2117 تحت رقم  541.

765I

CABINET KHACHIM

GUELIETTA EQUIPMENT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14111، KENITRA

MAROC

GUELIETTA EQUIPMENT شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بقعة رقم 

 KENITRA 14111 5 726 الوفاء

القييطر5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

677 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 فبراير   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GUELIETTA EQUIPMENT
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جليع أنواع األجهز5 املنزلية
- تصدير وإستيراد.

عيوان املقر االجتلاعي : بقعة رقم 
 KENITRA 14111  5 الوفاء   726

القييطر5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : فاطلة  بيس  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  فاطلة  بيس  السيد5 
أوجيه  أوالد   515 الرقم  م  بلوك 

5000) القييطر5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  فاطلة  بيس  السيد5 
أوجيه  أوالد   515 الرقم  م  بلوك 

5000) القييطر5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالقييطر5  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 771 9.

765I

TC

 STE EL KASSITI SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 5 9 EL JADIDA ،
24111، EL JADIDA MAROC

 STE EL KASSITI SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6  تجزئة 
نخل 2 الجديد5. - 24111 الجديد5 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2116 نونبر   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE EL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.KASSITI SERVICE SARL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السيارات  موقف  االثواب، 

والحرأسة، تشييد البيايات.
عيوان املقر االجتلاعي : 6  تجزئة 
الجديد5   24111 - الجديد5.   2 نخل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 50.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الجليل  عبد  القاسطي  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   211  :

للحصة.
 211  : احلد  القاسطي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 : الجليل  عبد  القاسطي  السيد 

211 بقيلة 00) درهم.
 211  : احلد  القاسطي  السيد 

بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجليل  عبد  القاسطي  السيد 
عيوانه(ا) 6  اقامة اليخل 2 الجديد5 

24111 الجديد5 املغرب.
السيد القاسطي احلد عيوانه(ا) 
التاني  الطابق   2 اليخل  اقامة    6

الجديد5 24111 الجديد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجليل  عبد  القاسطي  السيد 
عيوانه(ا) 6  اقامة اليخل 2 الجديد5 

24111 الجديد5 املغرب
السيد القاسطي احلد عيوانه(ا) 
التاني  الطابق   2 اليخل  اقامة    6

الجديد5 24111 الجديد5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 21 دجيبر 

2116 تحت رقم 21128.

766I

fiduazizi

 ETABLISSEMENT

 KASAMAR DE

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

 ETABLISSEMENT KASAMAR

 DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE

»شركة ذات املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: حي 

الجديد شارع عالل بن عبد هللا 

الطرفاية - 71151 الطرفاية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 127

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 1  دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ييص على  قرار رقم  ,1,2: 

مايلي: ).تحويل مقر الشركة للعيوان 

الحضري  القطب   2 كسلار  التالي 

الشركة  مال  رأس  رفع   .2 الطرفاية 

إلى 511.111.11 درهم أي ما يعادل 

5111 حصة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

الذي ييص   :14،16،17 بيد رقم 

على مايلي: تعديل مقتضيات اليظام 

األسا�ضي

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم  711/212 .

767I
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PME CONSULTING GROUP

EL ABBAD MARWA

شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

PME CONSULTING GROUP

رقم 66، املكتب ))، الطابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع السالوي، 

املديية الجديد5، فاس ، 1111 ، 

فاس املغرب

EL ABBAD MARWA شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 157 زنقة 

األمير عبد القادر حي بويعقوبات - 

1111  فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1 21

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 28 دجيبر 2122 تقرر حل 

ذات  شركة   EL ABBAD MARWA

رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   600.000

اإلجتلاعي 157 زنقة األمير عبد القادر 

حي بويعقوبات - 1111  فاس املغرب 

نتيجة النعدام النشاط.

و عين:

و  العباد  محلد  السيد(5) 

عيوانه(ا) 157 زنقة األمير عبد القادر 

حي بويعقوبات 1111  صفرو املغرب 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 28 دجيبر 2122 وفي 157 زنقة 

 - بويعقوبات  حي  القادر  عبد  األمير 

1111  صفرو املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بصفرو  االبتدائية 

 212 تحت رقم   4/ 212.

768I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE PROSPERITY CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO  4 ،  2111، AL HOCEIMA

MAROC
 STE PROSPERITY CAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
الداجلة رقم 95 مكرر - 2111  

الحسيلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 16 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
 STE 5شركة ذات املسؤولية املحدود
مبلغ   PROSPERITY CAR SARL
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي زنقة الداجلة رقم 
95 مكرر - 2111  الحسيلة املغرب 

نتيجة ل : إفالس الشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
  2111  - مكرر   95 رقم  الداجلة 

الحسيلة املغرب. 
و عين:

و  بوجدق  أنس  السيد(5) 
شارع اليصر حي باريو   (0 عيوانه(ا) 
كلصفي  املغرب  الحسيلة    2111

(5) للشركة.
السيد(5) حلز5 أكوح و عيوانه(ا) 
  2111 أجدير  السفلى  أجدير  حي 
 (5) كلصفي  املغرب  الحسيلة 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالحسيلة  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 62 .
769I

aice compta

 MACHINE EQUIPEMENT
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa   bloc d n 199 ، 21191،

casablanca maroc
 MACHINE EQUIPEMENT

SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
كلليلة إقامة لوفر رقم  65 

الطابق الرابع الشقة )) - 21221 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56675 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 MACHINE EQUIPEMENT

.SERVICE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امالت الصياعية.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم  65  لوفر  إقامة  كلليلة 
 21221  -  (( الشقة  الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسلال  مبلغ 

111.111,11 درهم، مقسم كالتالي:
السيد5 برسيال سوفانيت : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سوفانيت  برسيال  السيد5 
طابق  الدين  تقي  زنقة  عيوانه(ا) 
الدارالبيضاء   28811  (( شقة   5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
سوفانيت  برسيال  السيد5 
طابق  الدين  تقي  زنقة  عيوانه(ا) 
الدارالبيضاء   28811  (( شقة   5

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852198.

770I

مكتب الرياني لللحاسبة

HAYANOUR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

مكتب الرياني لللحاسبة
شارع محلد داود رقم1 2 تطوان ، 

141 9، تطوان املغرب
HAYANOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 9 

أبريل املطار رقم 8  تطوان - 111 9 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HAYANOUR
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
 9 شارع   : عيوان املقر االجتلاعي 
أبريل املطار رقم 8  تطوان - 111 9 

تطوان املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 511  : حشالف  هياء  السيد5 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

من  ملثلة  تعليت  نور  السيد5 
 251  : تعليت  محلد  والدها  طرف 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
من  ملثلة  تعليت  هبة  السيد5 
 251  : تعليت  محلد  والدها  طرف 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حشالف عيوانه(ا)  السيد5 هياء 
شارع الطائف رقم 8 1 ط ) تطوان 

111 9 تطوان املغرب.
من  ملثلة  تعليت  نور  السيد5 
طرف والدها محلد تعليت عيوانه(ا) 
شارع الطائف رقم 8 1 ط ) تطوان 

111 9 تطوان املغرب.
من  ملثلة  تعليت  هبة  السيد5 
طرف والدها محلد تعليت عيوانه(ا) 
شارع الطائف رقم 8 1 ط ) تطوان 

111 9 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
حشالف عيوانه(ا)  السيد5 هياء 
شارع الطائف رقم 8 1 ط ) تطوان 

111 9 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم  261.
77(I

مكتب العريش لالستشار5

ALIA ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب العريش لالستشار5
254 موالي علي الشريف الطابق 
الثالث ، 65811، تاوريرت املغرب

ALIA ENVIRONNEMENT شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل 
التجاري الكائن بالطابق االر�ضي من 
املنزل رقم 242  تجزئة النسيم - 

65811 تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ALIA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ENVIRONNEMENT
-1شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع اليفايات القابلة لالسترداد وغير 

الخطر5
-2إدار5 املخلفات.

املحل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
التجاري الكائن بالطابق االر�ضي من 
 - النسيم  تجزئة    242 رقم  املنزل 

65811 تاوريرت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : عصام  مجعيط  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مجعيط عصام عيوانه(ا) 
املسير5  حي  العركوب  زنقة   1 1

65811 تاوريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مجعيط عصام عيوانه(ا) 
املسير5  حي  العركوب  زنقة   1 1

65811 تاوريرت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  االبتدائية بتاوريرت بتاريخ  1 

 212 تحت رقم 2.
772I

sofoget

 CONSEILS CONSULTING
R.O ROCC

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

sofoget

 Kenitra,  7 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc

 CONSEILS CONSULTING R.O

ROCC شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املغرب 

العربي بلوك د رقم )9 ي - 5000) 

القييطر5 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5559(

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 26 دجيبر 2122 تقرر حل 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

 CONSEILS CONSULTING R.O

 (00.000 رأسلالها  مبلغ   ROCC

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

 - ي   9( املغرب العربي بلوك د رقم 

 : القييطر5 املغرب نتيجة ل   (5000
زياد5 جسائر الشركة.

املغرب  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 (5000  - ي   9( العربي بلوك د رقم 

القييطر5 املغرب. 

و عين:
و  الصالحي  رحال  السيد(5) 

الرباط املغرب   ---- الرباط  عيوانه(ا) 

كلصفي (5) للشركة.

و  عياد  الحسان  السيد(5) 

الرباط املغرب   --- الرباط  عيوانه(ا) 

كلصفي (5) للشركة.

عيوانه(ا)  و  واحي  علر  السيد(5) 

املغرب  القييطر5   --- القييطر5 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم  91 9.
77 I

STAF CONSULTING

STE RAMAT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STAF CONSULTING
 AL YASSMINE R 5 IMM 74
 RC APRT N° 12 OUELFA
 HAY HASSANI، 212 1،
CASABLANCA MAROC

STE RAMAT شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الوحد5 رقم 9  الطابق األول 

السلار5 - 72111 السلار5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2857

 (6 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 دجيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RAMAT
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات املية.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
األول  الطابق    9 رقم  الوحد5 

السلار5 - 72111 السلار5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد أكياو : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد رشيد أكياو عيوانه(ا) 
 8(000 كلليم   555 رقم  القدس 

كلليم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد رشيد أكياو عيوانه(ا) 
 8(000 كلليم   555 رقم  القدس 

كلليم املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  االبتدائية بالسلار5 بتاريخ  1 

 212 تحت رقم  11/212.
775I

AMJ MANAGEMENT

MAGIC PILL COMPANY Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامية 2 الطابق 
االول رقم 1  طيجة ، 90000، 

طيجة املغرب
 MAGIC PILL COMPANY Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
االردن اقامة يليا 2في الطابق األول 
رقم ، 1  طيجة - 90000 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11815 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 27 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 MAGIC PILL COMPANY Sarl
مبلغ رأسلالها 21.111 درهم وعيوان 
مقرها اإلجتلاعي شارع االردن اقامة 
  1  ، رقم  األول  الطابق  2في  يليا 
طيجة - 90000 طيجة املغرب نتيجة 

ل : بدون نشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
2في الطابق األول  االردن اقامة يليا 
طيجة   90000  -  - طيجة    1  ، رقم 

املغرب. 

و عين:

السيد(5) كييعة رحال و عيوانه(ا) 
66الدار  )رقم  طابق  البكري  زنقة 

البيضاء  الدار   21211 البيضاء 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 261278.

775I

FARAJ CONSEIL GESTION

 GROUPE DE COMPETENCE
AGRICOLE MAROCAINE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،

11111، TEMARA MAROC

 GROUPE DE COMPETENCE

AGRICOLE MAROCAINE شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 
رقم 05، الطابق األول إقامة كادر 

مرس الخير - 12111 تلار5 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 4119

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

 GROUPE DE COMPETENCE

مبلغ   AGRICOLE MAROCAINE
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

 ،05 رقم  الشقة  اإلجتلاعي  مقرها 

الطابق األول إقامة كادر مرس الخير - 

12111 تلار5 املغرب نتيجة ل : عدم 

ميذ  مبيعات  أو  مشروع  أي  وجود 

تأسيسها.

الشقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
كادر  إقامة  األول  الطابق   ،05 رقم 

مرس الخير - 12111 تلار5 املغرب. 

و عين:

و  تكرت  الغني  عبد  السيد(5) 
لحروري  معلور5  اقامة  عيوانه(ا) 
سال   ((000  15 رقم   0( علار5 

 (5) كلصفي  املغرب  الجديد5 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بتلار5  االبتدائية 

 212 تحت رقم 7 96.

776I

FLASH ECONOMIE

ISISPHARMA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ISISPHARMA MAROC

 شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها :090.000.)درهم

 مقرها االجتلاعي: 52 تجزئة سيدباد 

، عين الذئاب - الدار البيضاء

RC: 65415-IF:21716947

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
قرر   2122 أكتوبر   07 في  املؤرخ 

الشريك الوحيد 

املؤس�ضي  الغرض  توسيع 

وترويج  استيراد  أنشطة:  ليشلل 

التجليل  مستحضرات  وتوزيع 

الجلدية  التجليل  ومستحضرات 

واملكلالت الغذائية واألجهز5 الطبية

اليظام  من   2 الفصل  تعديل 

األسا�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852896

777I

FLASH ECONOMIE

FONCIERE SUNNY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

FONCIERE SUNNY شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 1  

الشقة 8 زنقة موالي احلد الوكيلي 

حسان - 0000) الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17457

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 26 شتيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

موالي  زنقة   8 الشقة    1 »علار5 

 (0000  - حسان  الوكيلي  احلد 

»الحديقة  إلى  املغرب«  الرباط 

تجزئة  برشيد  إيكوبارك  الصياعية 

52 - 26111 برشيد املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   21 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 65 1.

778I

FLASH ECONOMIE

QSD FOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تغيير تسلية الشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

QSD FOOD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها االجتلاعي حي الرحلة 

قطاع س رقم 52 شارع علي ابن ابي 

طالب - 000)) سال املغرب.

تغيير تسلية الشركة



1261 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

رقم التقييد في السجل التجاري 

 5967

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تغيير  تم   2122 ماي    1 في  املؤرخ 

 QSD FOOD« الشركة من  تسلية 

.« ZELL FOOD SARL« إلى »SARL

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تحت رقم 5967 .

779I

FLASH ECONOMIE

 CONSTRUCTION

 METALLIQUE ET

INGENIERIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

 CONSTRUCTION METALLIQUE

ET INGENIERIE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

السعادلة جلاعة السعادلة اقليم 

أسفي - 21161 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1  77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 CONSTRUCTION METALLIQUE

.ET INGENIERIE SARL

-اعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البياء 

البياء املعدني الثقيل والخفيف.

دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

اقليم  السعادلة  جلاعة  السعادلة 

أسفي - 21161 أسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

  41  : الهيوب  املهدي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد علر الورديغي : 1   حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.

   1  : السيد عبد الرزاق كوكين 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الهيوب  املهدي  السيد 

حي   0( زنقة   15 تجزئة املباركى رقم 

الصياعي 56000 أسفي املغرب.

عيوانه(ا)  الورديغي  علر  السيد 

اسفي  املايا  تجزئة   12 زنقة   1 

56000 أسفي املغرب.

كوكين  الرزاق  عبد  السيد 

عيوانه(ا) علار5 او الشقة 9) الطابق 

عبد  سيدي  حي  العشية  إقامة   05

الكريم 56000 أسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الهيوب  املهدي  السيد 

حي   0( زنقة   15 تجزئة املباركى رقم 

الصياعي 56000 أسفي املغرب

عيوانه(ا)  الورديغي  علر  السيد 

اسفي  املايا  تجزئة   12 زنقة   1 

56000 أسفي املغرب

كوكين  الرزاق  عبد  السيد 

عيوانه(ا) علار5 او الشقة 9) الطابق 

عبد  سيدي  حي  العشية  إقامة   05

الكريم 56000 أسفي املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 77  1.

780I

FLASH ECONOMIE

ESPACE CAFE FAST FOOD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

 ESPACE CAFE FAST FOOD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 57 
زنقة محلد فكير و زاوية زنقة عالل 
بن عبد هللا الدارالبيضاء 21111 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE CAFE FAST FOOD
 ، قهو5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم بيتزا، وجبات سريعة.
 57 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
زنقة محلد فكير و زاوية زنقة عالل 
 21111 الدارالبيضاء  هللا  عبد  بن 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد احلد احلو : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احلد احلو عيوانه(ا) 775 
حي الحرية 28811 املحلدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد احلد احلو عيوانه(ا) 775 
حي الحرية 28811 املحلدية املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 41665.
78(I

FLASH ECONOMIE

SYM GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

SYM GROUP SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
القديم رقم  92 سيدي بابا - 

51111 مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57521
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SYM  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.GROUP SARL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
القديم رقم  92 سيدي بابا - 51111 

مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 511  : املطي�ضي  سليم  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

حصة   511  : امليير  ملياء  السيد5 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

املطي�ضي عيوانه(ا)  السيد سليم 
الجيش  شارع  شقة  1   1 1 علار5 

امللكي م ج 51111 مكياس املغرب.
حي  عيوانه(ا)  امليير  ملياء  السيد5 
بن ديبان زنقة 12 ت رقم )5 112 9 

فييدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
املطي�ضي عيوانه(ا)  السيد سليم 
الجيش  شارع  شقة  1   1 1 علار5 

امللكي م ج 51111 مكياس املغرب
حي  عيوانه(ا)  امليير  ملياء  السيد5 
بن ديبان زنقة 12 ت رقم )5 112 9 

فييدق املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   0( بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 57521.
782I

FLASH ECONOMIE

 STE HOLIDAY MAKER
ANIMATION TIME

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC
 STE HOLIDAY MAKER

ANIMATION TIME شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 
الوحد5 رقم 76)) - 111 7 

الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2 619

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 HOLIDAY MAKER ANIMATION

.TIME
الترفيه   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الوحد5 رقم 76)) - 111 7 الداجلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (00  : الفا�ضي  عدنان  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفا�ضي عيوانه(ا)  السيد عدنان 
حي النهضة رقم 690 111 7 الداجلة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفا�ضي عيوانه(ا)  السيد عدنان 
حي النهضة رقم 690 111 7 الداجلة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 4 22.

78 I

FLASH ECONOMIE

KADIWORK
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 بشريك وحيد 

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ,  2122 نونبر   2 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدود5 

باملواصفات التالية:

 KADIWORK«».: التسلية 

 S.A.R.L. AU

جبال   22 الرقم  التجاري:  املقر 

مو�ضى الشقة رقم 12 اكدال الرباط. 

الهدف التجاري: - ميعش عقاري

 (00.000 في  محدد  الرأسلال: 

حصة كلا   (000 درهم مقسلة إلى 

يلي:

 (000 الكيحل  سعيد  السيد   -

حصة.

املد5 : 99 سية من تاريخ تأسيسها 

التسيير: السيد سعيد الكيحل.

املحكلة  القانوني:  اإليداع 

التجارية الرباط تحت الرقم 1889 1 

سجل تجاري رقم 165161.

785I

FLASH ECONOMIE

COTE BOUZNIKA

شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

 » COTE BOUZNIKA«

 شركـة محدود5 املسؤولية 

الرأسلـال االجتلـاعي: 00.000) 

درهـم 

الرقم 45 اليبيشات بوزنيقة. 

بقرار من الشريك الواحد بتاريخ 

25/11/2122، تقــرر ما يلي: 

للشركة  املسبقة  التصفية   -

املذكور5 أعاله 

الرحلان  عبد  السيد  تعيين 

العبدي كلصفي للشركة املذكور5 ا 

عاله 

بكتابة  القانـوني  اإليـداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 26/12/2122 تحت رقم 651.

785I

STE AROUD CONFECTION

 SOCIETE AROUD
CONFECTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

STE AROUD CONFECTION
 ZONE INDUSTRIELLE 2EME

 TRANCHE 94 RTE AKNOUL NR
 12 ،  5111، TAZA MAROC

 SOCIETE AROUD
CONFECTION SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

الصياعي الشطر الثاني 95 رقم 12  
طريق أكيول - 5111  تاز5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE AROUD CONFECTION

.SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 CONFECTION DES VÊTEMENTS

.PRÊT A L’’EXPORT
الحي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
95 رقم 12   الصياعي الشطر الثاني 

طريق أكيول - 5111  تاز5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : يوسف  العروض  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 600  : رشيد  العروض  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد العروض رشيد عيوانه(ا) 
  5111  (76 5 رقم  بلوك   ( القدس 

تاز5 املغرب.
السيد العروض يوسف عيوانه(ا) 
  5111  (76 5 رقم  بلوك   ( القدس 

تاز5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العروض رشيد عيوانه(ا) 
  5111  (76 5 رقم  بلوك   ( القدس 

تاز5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بتاز5  االبتدائية 

2122 تحت رقم 591.

786I

sofoget

E & G TRANS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  7 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc
E & G TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي القييطر5 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيزرقم 5 - 5000) 

القييطر5 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55789

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد E & G TRANS مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي القييطر5 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
القييطر5   (5000  -  5 العزيزرقم 
جسائر  زياد5   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

وحدد مقر التصفية ب القييطر5 
شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59
 (5000  -  5 العزيزرقم  عبد  موالي 

القييطر5 املغرب. 
و عين:

و  األزهري  اسين  السيد(5) 
عيوانه(ا) القييطر5 5000) القييطر5 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم  91 9.
787I

sofoget

CHEZ L›ITALIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  7 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc
CHEZ L’ITALIENNE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي القييطر5 
زنقة 5  فيال 42  بير رامي شرقية - 

5000) القييطر5 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26545

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
علري  زهور   (5) السيد  تفويت 
680 حصة اجتلاعية من أصل 680 
حصة لفائد5 السيد (5) جورج ماري 
دجيبر   26 بتاريخ  ديباستاس  جون 

.2122
جيزون انتوان   (5) تفويت السيد 
ديباستاس 660 حصة اجتلاعية من 
 (5) حصة لفائد5 السيد   660 أصل 
جورج ماري جون ديباستاس بتاريخ 

26 دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم 918 9.
788I

fudcom

 ENGLISH LINK ACADEMY
PRIVE BENI MELLAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

fudcom
 BD HASSAN II N°212. 1ER
 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°212.
 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI
 MELLAL، 2 111، BENI MELLAL

MAROC
 ENGLISH LINK ACADEMY

PRIVE BENI MELLAL SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
مونجيد حي الليلون فيال رقم ) بني 

مالل - 111 2 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 115
 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 ENGLISH LINK ACADEMY

.PRIVE BENI MELLAL SARL
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم اللغات.
اقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
بني   ( مونجيد حي الليلون فيال رقم 

مالل - 111 2 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عصام ياسين : 511 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : شريف  ايلان  السيد5 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد عصام ياسين : 511 بقيلة 
00) درهم.

 511  : شريف  ايلان  السيد5 
بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  ياسين  عصام  السيد 
بني   ( رقم   5 حي جيان الطاهر بلوك 

مالل 111 2 بني مالل املغرب.
عيوانه(ا)  شريف  ايلان  السيد5 
بني   ( رقم   5 حي جيان الطاهر بلوك 

مالل 111 2 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  ياسين  عصام  السيد 
بني   ( رقم   5 حي جيان الطاهر بلوك 

مالل 111 2 بني مالل املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 29 غشت 

2122 تحت رقم 822.

789I

LA VIE FISCALE

AL AIN MINERALE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°15

، 61111، OUJDA MAROC
AL AIN MINERALE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة بني 

مرين علار5 لعلج الطابق الثاني رقم 
15 - 60000 وجد5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
41 85
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AL AIN : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MINERALE
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

عيون املياه املعدنية
تعبئة وبيع املياه املعدنية.

زنقة بني   : عيوان املقر االجتلاعي 
مرين علار5 لعلج الطابق الثاني رقم 

15 - 60000 وجد5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : امساعد ميلون  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امساعد ميلون عيوانه(ا) 
شارع محلد السادس حي املسير5 رقم 

6  60000 وجد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امساعد ميلون عيوانه(ا) 
شارع محلد السادس حي املسير5 رقم 

6  60000 وجد5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

 212 تحت رقم 2298.
790I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SALWA RELOOKING
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

  6, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N14 ، 14111،
KENITRA Maroc

SALWA RELOOKING شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 
06 بين الطابقين اقامة التوفيق ب 
زاوية زنقة محلد غرنيط و زنقة ابن 
بطوطة رقم )5 - 5000) القييطر5 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SALWA RELOOKING
غرض الشركة بإيجاز : -مقاولة في 

العيياية في الجلال
-بيع امليتجات الصيدالنية.

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم 06 بين الطابقين اقامة التوفيق 
ب زاوية زنقة محلد غرنيط و زنقة 
 (5000  -  5( رقم  بطوطة  ابن 

القييطر5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : بياض  سلوى  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  بياض  سلوى  السيد5 
شقة   08 البحر  البحر  نسيم  اقامة 
بئر الرامي   ( بلوك جيم علار5   585

5000) القييطر5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  بياض  سلوى  السيد5 

شقة   08 البحر  البحر  نسيم  اقامة 

بئر الرامي   ( بلوك جيم علار5   585

5000) القييطر5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم 22.

79(I

CABINET FCCA ATLAS

PANAME LOUNGE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CABINET FCCA ATLAS

 AVENUE ALLAL EL FASSI

 LOTISSEMENT RATMA IMM

 89 APPT 5,1ER ETAGE ، 41111،

MARRAKECH MAROC

PANAME LOUNGE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

2 زنقة يوغسالفيا رقم 99-)0) جليز 

- 50000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11 287

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تحويل  نونبر 2122   0( املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

رقم  يوغسالفيا  زنقة   2 رقم  »محل 

مراكش   50000  - جليز   99-111

إلى »دوار والد شعوف بلوك  املغرب« 

ابراهيم  سيدي  واحة   122 رقم  ب 

البور - 50000 مراكش املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم  1412.

792I

Finconseil

TRANSPORT DACILIS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 21211، (50

casablanca maroc

TRANSPORT DACILIS شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56 

زرقطوني طابق 5 رقم 7) - 21211 

الدار البيضاء املللكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.566

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

9) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 TRANSPORT الوحيد  الشريك 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ   DACILIS

 56 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 

 21211 -  (7 رقم   5 زرقطوني طابق 

الدار البيضاء املللكة املغربية نتيجة 

ل : الخلول.

 56 ب  التصفية  مقر  وحدد 

 21211 -  (7 رقم   5 زرقطوني طابق 

الدار البيضاء املللكة املغربية. 

و عين:

و  شاميكي  أنيس  السيد(5) 

بيرنو�ضي   15 رقم   BC 85 عيوانه(ا) 

املللكة  البيضاء  الدار   21211

املغربية كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 169 85.

79 I
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MOURJANE SHOES

MOURJANE SHOES

إعالن متعدد القرارات

MOURJANE SHOES

الطابق  ، 28-1  زنقة 2 تجزئة 

الحلرII 5 حي الشريفة عين الشق ، 

0، الدار البيضاء املغرب

MOURJANE SHOES »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: : الطابق 

 ، 28-1  زنقة 2، تجزئة الحلراء 

2 حي شريفة عين الشق - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 08 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

قرر الجلع العام تغيير اسم الشركة 

»VEGA SHOES« ليصبح

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 

قبول  العام  الجلع  قرر  مايلي: 

من  محلد  مرجان  السيد  استقالة 

تعيين  و  وحيد،  كلسير  ميصبه 

الحاملة  ليلى  أمحيح  السيد5  مكانه 

 ،BH54 911 للبطاقة الوطيية رقم 

امليفصل للسيد محلد  مع اإلمضاء 

مرجان والسيد5 أمحيح ليلى.

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 2 و  1 و 6): الذي ييص 

على مايلي: وفقا ملا سبق

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851448.

795I

 CENTRAL BUREAU ET FOURNITURE DU

MAROC

GLOBALES SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRAL BUREAU ET

FOURNITURE DU MAROC

 BD LALLA YACOUT 5EME 57

 ETG C/O CENTRE D’AFFAIRES

 LIBERTE 2 CASABLANCA،

21111، CASABLANCA MAROC

GLOBALES SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 12 ، شارع 

سارية بن زونيم ، الطابق   ، شقة 

  ، حي اليخبل ، الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GLOBALES SOLUTIONS

توريد   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع امليتجات والحلول الكهربائية 

وامليكانيكية الصياعية.

املعدات  تشغيل  وبدء  تركيب   -

الكهربائية واألعلال امليكانيكية.

املواد  جليع  وبيع  تصنيع   -

بجليع  واألجزاء  وامالت  واألجهز5 

ولجليع  أنواعها  ولكافة  أنواعها 

بالصياعة  املتعلقة  االستخدامات 

امليكانيكية والكهربائية والبياء.

صيانة وإصالح وصيانة وتأجير   -
املعدات الصياعية.

- التدريب على الحلول الصياعية 
الجديد5: املولدات ، األتلتة ، أجهز5 

القياس...
بيع جليع مواد ومعدات اإلنار5   -

العامة والكهرباء.
- تطوير وتصليم ومعالجة جليع 
الكهربائية  والحلول  امليتجات  أنواع 

وامليكانيكية الصياعية ؛
- شراء واستيراد وتصدير امليتجات 
وامليكانيكية  الكهربائية  والحلول 

الصياعية ؛
وتشغيل  وإنشاء  وحياز5  توزيع   -
باألنشطة  املتعلقة  األعلال  جليع 

املذكور5 أعاله ؛
وبيع  شراء  التجار5 بشكل عام.   -
 ، تلثيل   ، عبور   ، تيقية   ، استيراد   ،
 ، ، سلسر5 لجليع امليتجات  علولة 
البضائع   ، الخام  املواد   ، األصياف 
بهدف   ، من أي نوع ومن أي مصدر 

الترويج للكائن أعاله ؛
جليع املعامالت   ، وبشكل أعم   -
والعقارية  والصياعية  التجارية 
بشكل  املرتبطة   ، واملالية  وامليقولة 
مباشر أو غير مباشر أو التي قد تكون 
مفيد5 لهذا الغرض أو من املحتلل 

أن تعزز تحقيقه..
 ،  12  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 ، الطابق     ، شارع سارية بن زونيم 
شقة   ، حي اليخبل ، الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محلد ابيهات : 00) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  ابيهات  محلد  السيد 
شيشاو5  غلاسا  تاويلولت  دوار 

000)5 شيشاو5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  ابيهات  محلد  السيد 

شيشاو5  غلاسا  تاويلولت  دوار 

000)5 شيشاو5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 50869.

795I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 HADER MAROC CAFES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°4  centrak park

 Mohammedia ، 28811،

Mohammedia maroc

 HADER MAROC CAFES SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : إقامة 

سيترال بارك ، علارA 5 ، الطابق 

السادس رقم  4 املحلدية - 28811 

املحلدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.268 5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 

 HADER MAROC CAFES SARL

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

 ، بارك  سيترال  إقامة  اإلجتلاعي 

الطابق السادس رقم  4   ،  A علار5 

املحلدية - 28811 املحلدية املغرب 

نتيجة لعدم

أكتلال االتفاق مع مالك املقهى

املزمع شرِاؤها ما أذى إلى فشل

املشروع..
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و عين:
السيد(5) رشيد حاضر و عيوانه(ا) 
القدس  الخير  طريق   7 زنقة   ((

البيضاء  الدار   22111 لبرنو�ضي 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

إقامة  وفي  يياير  212   22 بتاريخ 

الطابق   ،  A علار5   ، بارك  سيترال 

السادس رقم  4 املحلدية - 28811 

املحلدية املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحلدية بتاريخ 05 يياير 

 212 تحت رقم 24.

796I

sacofi

MANAL PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sacofi

 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG   N  9 BELVÉDÈRE

 CASABLANCA، 21 11،

CASABLANCA Maroc

MANAL PROMOTION شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق األول شقة 
رقم   الدار البيضاء - 11 21 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5519  

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2122 تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد(5) بنيدير 

حسن كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 845112.

797I

بروفيد جدمات متعدد5 ش.م.م ش و

BIO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

بروفيد جدمات متعدد5 ش.م.م 

ش و

شارع محلد داود اقامة بدرطابق 

فوق ار�ضي رقم   تطوان ، 141 9، 

تطوان املغرب

BIO TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد داوود اقامة بدر رقم  1 

تطوان - 111 9 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 447

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 24 دجيبر 2118 تقرر حل 

 BIO 5شركة ذات املسؤولية املحدود

  1.111 رأسلالها  مبلغ   TRAVAUX

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

رقم  بدر  اقامة  داوود  محلد  شارع 

تطوان املغرب   9 111  - تطوان   1 
سوق  في  املساير5  عدم   : ل  نتيجة 

الشغل السباب مادية و اجتلاعية.

وحدد مقر التصفية ب حي الديز5 

شارع عبد5 زنقة  1 مرتيل - 151 9 

مرتيل املغرب. 

و عين:

و  جلدا  الحق  عبد  السيد(5) 

عبد5  شارع  الديز5  حي  عيوانه(ا) 
زنقة  1 مرتيل 151 9 مرتيل املغرب 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   (0 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2119 تحت رقم 87).

798I

االستاذ بدر الدين بولغدان

ALIMAC
شركة ذات املسؤولية املحدود5

توسيع نشاط الشركة 

االستاذ بدر الدين بولغدان
 RUE ABDELKHALEK TORRES
 PRINTEMPS BUREAUX 2EME
 ETAGE RUE ABDELKHALEK

 TORRES PRINTEMPS BUREAUX
 2EME ETAGE،  1111، FES

املغرب
ALIMAC شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها االجتلاعي 
شارع الجيش امللكي علار5 

السعيدي مكاتب الفتح الطابق 
الخامس،الشقة رقم 25 فاس 

1111  فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االستيراد و التصدير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 7169/2122.
799I

AMJ MANAGEMENT

PC BENELUX Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامية 2 الطابق 
االول رقم 1  طيجة ، 90000، 

طيجة املغرب
PC BENELUX Sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدود5(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
االردن اقامة يليا 2 في الطابق األول 
رقم 1  ، طيجة - 90000 طيجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12685 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 يوليوز   06 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدود5 
رأسلالها  مبلغ   PC BENELUX Sarl
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
يليا  اقامة  االردن  شارع  اإلجتلاعي 
طيجة   ،   1 في الطابق األول رقم   2
 : نتيجة ل  املغرب  طيجة   90000  -

بدون نشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
في الطابق األول  االردن اقامة يليا 2 
طيجة   90000  - طيجة   ،   1 رقم 

املغرب. 
و عين:

و  الحرحوري  حلز5  السيد(5) 
هوليدا  زعيدان  هوليدا  عيوانه(ا) 
هوليدا  هوليدا   AA  (0(( هوليدا. 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 261279.
800I

cabinet idrissi

STE ANDALOUS CUIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 1 

 1111، fes maroc
 STE ANDALOUS CUIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : ) زنقة 
الياضور ديكسلون دكارات فاس - 

1111  فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.49589

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 22 دجيبر 2122 تقرر حل 
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 STE ANDALOUS CUIR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 
وعيوان  درهم   90.000 رأسلالها 
الياضور  زنقة   ( اإلجتلاعي  مقرها 

  1111  - فاس  دكارات  ديكسلون 

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

الهدف االجتلاعي.

و عين:

عادل مدغري علوي و  السيد(5) 
الدين  زنقة جلال   5 رقم  عيوانه(ا) 

فاس    1111  (( شقة  االفغاني 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زنقة   ( وفي   2122 دجيبر   22 بتاريخ 

 - فاس  دكارات  ديكسلون  الياضور 

1111  فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ  1 يياير  212 

تحت رقم  5591/212.

80(I

ACCOMPT CONSULTING

OUMNIYA ORINTALE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA  EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

61111، OUJDA MAROC

 OUMNIYA ORINTALE CAR

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 

طريق فاس و طريق قييطر5 الطابق 

األول رقم 05 وجد5 - 60000 وجد5 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

41 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OUMNIYA ORINTALE CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زاوية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
طريق فاس و طريق قييطر5 الطابق 
60000 وجد5   - 05 وجد5  األول رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 670  : مسعودي  إكرام  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
   1  : مسعودي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد5 إكرام مسعودي عيوانه(ا) 
تجزئة الكولين بلوك هاء رقم 5 وجد5 

60000 وجد5 املغرب.
السيد محلد مسعودي عيوانه(ا) 
 RUE DES FOULONS 1111  (7
 BRUXELLES BELGIQUE BX

60000 وجد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بوطيب عيوانه(ا) 
ظهر ملحلة تجزئة السالم زنقة أ 8 رقم 

5 وجد5 60000 وجد5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بوجد5  التجارية 

 212 تحت رقم 2292.
812I

Fiduciaire la clarté

SOMAHYPRO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

Fiduciaire la clarté
5)تجزئة بلعباس رقم   طريق 

عين الشقف فاس ، 1151 ، فاس 
املغرب

SOMAHYPRO شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8) زنقة 
ابن رشد فضاء االيلان الطابق   
الرقم 7) املديية الجديد5 1111  

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6 141

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
9) شتيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   SOMAHYPRO
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
زنقة ابن رشد فضاء   (8 اإلجتلاعي 
املديية   (7 الرقم  االيلان الطابق   
الجديد5 1111  فاس املغرب نتيجة 

ل : غياب النشاط املنهي.
زنقة   (8 وحدد مقر التصفية ب 
الطابق    االيلان  فضاء  رشد  ابن 
  1111 الجديد5  املديية   (7 الرقم 

فاس املغرب. 
و عين:

و  امحيدو  جالد  السيد(5) 
يوسف  تجزئة    9 رقم  عيوانه(ا) 
زواغة 1111  فاس املغرب كلصفي 

(5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 8) زنقة 
الطابق    االيلان  فضاء  رشد  ابن 

الرقم 7)
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 12 يياير  212 

تحت رقم 6).
81 I

FIDUCIAIRE FIMECOF

EXIT PLOMBERIE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 51111، MEKNES
maroc

EXIT PLOMBERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 45 

تجزئة حي السالم 2 سيدي سعيد - 
51111 مكياس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44815
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2121 نونبر  املؤرخ في  2 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ   EXIT PLOMBERIE
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
اإلجتلاعي رقم 45 تجزئة حي السالم 
مكياس   51111  - سعيد  سيدي   2
التلكن  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 
مالية  صعوبات  لوجود  اإلقالع  من 

وامليافسة.
 45 التصفية ب رقم  وحدد مقر 
حي السالم 2 سيدي سعيد - 51111 

مكياس املغرب. 
و عين:

و  حدوش  حيا5  السيد(5) 
عيوانه(ا) رقم 45 تجزئة حي السالم 2 
سيدي سعيد 51111 مكياس املغرب 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
: رقم 45  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

حي السالم 2 سيدي سعيد
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   (0 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم  18 .

805I

HPTC

سبأ كوبرس ل ل د
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

HPTC
 Etage  ,Immeuble N°22,Rue

 Jbal El Ayachi- AGDAL، 12111،
RABAT Maroc



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1268

سبأ كوبرس ل ل د شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطا بق   
رقم 22 زنقة جبل العيا�ضي اكدال 

الرباط - 12111 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16527 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
سبأ   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

كوبرس ل ل د.
الخبر5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحسباتية.
الطا بق   : عيوان املقر االجتلاعي 
  رقم 22 زنقة جبل العيا�ضي اكدال 

الرباط - 12111 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : محلد  زاعزي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  محلد  زاعزي  السيد 
إقامة لشين علار5 6 شقة  1 تجزئة 
تلار5   12111 مطاع  اوالد  الرياض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  محلد  زاعزي  السيد 
إقامة لشين علار5 6 شقة  1 تجزئة 
تلار5   12111 مطاع  اوالد  الرياض 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 2166 1.

815I

شركة جهاد املحاسب

شركة ازهى ترانس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك 

 STE AZHA TRANS وحيد
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 12 علار5 نياس شارع احلد 

الطيب بنهيلة املديية الجديد5 
أسفي ، 56000، أسفي املغرب
شركة ازهى ترانس شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات شريك 

 STE AZHA TRANS S.A.R.L وحيد
AU شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مجلوعة 
12 رقم 68 زنقة 50 حي الكاوكي 
اسفي - 56000 أسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7 81
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 27 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد شركة ازهى ترانس 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 STE AZHA TRANS وحيد  شريك 
 (0.000 مبلغ رأسلالها   S.A.R.L AU
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
حي   50 زنقة   68 رقم   12 مجلوعة 
الكاوكي اسفي - 56000 أسفي املغرب 
تحقيق  عدم  إلى  نظرا   : ل  نتيجة 

الغرض من الشركة.
وحدد مقر التصفية ب مجلوعة 
الكاوكي  حي   50 زنقة   68 رقم   12

اسفي - 56000 أسفي املغرب. 
و عين:

و  حربي  الرحيم  عبد  السيد(5) 
حي  زنقة البطحاء   (5 رقم  عيوانه(ا) 
الكورس اسفي 56000 أسفي املغرب 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بآسفي  االبتدائية 

 212 تحت رقم  8/212 12.

806I

FIDUCIAIRE FIMECOF

ZIWI CAR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 51111، MEKNES
maroc

ZIWI CAR شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي سفلي 
رقم 29 حي الحسياوية مرجان ) - 

51111 مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 579 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ZIWI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..
عيوان املقر االجتلاعي : سفلي رقم 
29 حي الحسياوية مرجان ) - 51111 

مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد لشهب عبد الفتاح : 000.) 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الفتاح  عبد  لشهب  السيد 
 51111  5 مرجان   1427 عيوانه(ا) 

مكياس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 نجا5 الغزالي عيوانه(ا) حي 

حليلة 15111 مكياس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 51.

807I

فيديالب

SAFI MENUISERIE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديالب
شقة ) علار5 15 زنقة أحلد الطيب 
بن هيلة املديية الجديد5 أسفي ، 

56000، أسفي املغرب
SAFI MENUISERIE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 08) شارع 
العرعار تجزئة اليفضة حي السالم - 

56000 أسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 54 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SAFI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MENUISERIE
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اليجار5.
 (08  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
حي  اليفضة  تجزئة  العرعار  شارع 

السالم - 56000 أسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : عثلان  الكريخ  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 (000  : عثلان  الكريخ  السيد 

بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  عثلان  الكريخ  السيد 
أسفي   56000 أسفي  اعدير  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  عثلان  الكريخ  السيد 
أسفي   56000 أسفي  اعدير  حي 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1216.
808I

GHALIME MARIAM

SOCIETE MIRI YASSIR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25111،
KHOURIBGA MAROC

SOCIETE MIRI YASSIR شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : مستودع 
156 ياسليية ) - 25111 جريبكة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6559
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
9) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
SOCIETE MIRI YASSIR شركة ذات 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
 25111  -  ( ياسليية   156 مستودع 
جريبكة املغرب نتيجة لتوقف نشاط 

الشركة.
و عين:

و  مرنيوي  محلد  السيد(5) 
 25111  ( ياسليية   156 عيوانه(ا) 
جريبكة املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 9) دجيبر 2122 وفي مستودع 
جريبكة   25111  -  ( ياسليية   156

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 1  دجيبر 

2122 تحت رقم 669.
809I

GHALIME MARIAM

STE SMARTED
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25111،
KHOURIBGA MAROC

STE SMARTED شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دوار أوالد 
محلد مفاسيس - 25111 جريبكة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6281

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 يوليوز   06 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE SMARTED حل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
 25111  - مفاسيس  محلد  أوالد 
جريبكة املغرب نتيجة لتوقف نشاط 

الشركة.
و عين:

و  هريلة  غزالن  السيد(5) 
علي  بن  مو�ضى  سيدي  عيوانه(ا) 
25111 محلدية املغرب كلصفي (5) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 06 يوليوز 2122 وفي دوار أوالد 
زنقة   5 شقة   90 مفاسيس  محلد 
جريبكة   25111 موالي عبدالرحلن 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 1  دجيبر 

2122 تحت رقم 670.
8(0I

GHALIME MARIAM

 SOCIETE HOSSAN NOR
EDDIN

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25111،
KHOURIBGA MAROC

 SOCIETE HOSSAN NOR EDDIN
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 5) السوق 
القديم بلوك د زنقة 21 غشت - 

25111 جريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6121

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   HOSSAN NOR EDDIN
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

السوق القديم   (5 مقرها اإلجتلاعي 
 25111  - غشت   21 زنقة  د  بلوك 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  جريبكة 

نشاط الشركة.
وحدد مقر التصفية ب 5) السوق 
 - غشت   21 زنقة  د  بلوك  القديم 

25111 جريبكة املغرب. 
و عين:

حسان  الدين  نور  السيد(5) 
حي  شاتيال  زنقة   592 عيوانه(ا)  و 
املغرب  جريبكة   25111  2 القدس 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 1  دجيبر 

2122 تحت رقم )67.
8((I

Cabinet Comptable Marzofid

 UPPER CRUST BAKERY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 41111،

MARRAKECH MAROCA
 UPPER CRUST BAKERY SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارععالل 

الفا�ضي إقامة ميصوري الطابق 
األر�ضي متجر رقم   - 50000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 214 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 UPPER : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CRUST BAKERY SARL AU

مخبز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحلويات.

بالتجزئة  الغذائية  املواد  بيع   •

معجيات   ، مخبوزات   ، (مخبز 

 ، معجيات   ، تقليدي  باغيت   ،

شوكوالتة ، آيس كريم ، إلخ)..

 : االجتلاعي  املقر  عيوان 

ميصوري  إقامة  الفا�ضي  شارععالل 

الطابق األر�ضي متجر رقم   - 50000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد5 راضية امليصوري : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

امليصوري  راضية  السيد5 

الشقة  إقامةامليصوري  عيوانه(ا) 

 50000 إسيل شارععالاللفا�ضي   21

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

امليصوري  راضية  السيد5 

الشقة  إقامةامليصوري  عيوانه(ا) 

 50000 إسيل شارععالاللفا�ضي   21

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 141 14.

812I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

DIAR PRESTIGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 91111، TANGER

MAROC

DIAR PRESTIGE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

,Gothenburgإقامة امال- املغرب 
طيجة ، 2رقم ،II - 91111 طيجة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7161 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تقرر حل 

DIAR PRESTIGE SARL شركة ذات 

رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

اإلجتلاعي شارع ,Gothenburgإقامة 
 II -، 2رقم   ، طيجة  املغرب  امال- 

90000 طيجة املغرب نتيجة لتوقف 

النشاط..

و عين:

و  البشيبي  سعيد  السيد(5) 

 OCEOAN GOLE,- عيوانه(ا) 

 MIJAS16 ESC 2 1 27 CJTO UR

 RIVIERDA DEL SOL F 6 29111

 (5) كلصفي   MALAGA ESPAGNE

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2122 دجيبر   15 بتاريخ 

املغرب  امال-  ,Gothenburgإقامة 
طيجة   II - 91111، 2رقم   ، طيجة 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 59.

81 I

audilex accounting

ATELIER FE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 41111، marrakech

maroc

ATELIER FE شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي زنقة حسن بن 

مبارك اقامة الخطابية علار5 ب رقم 

  - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 2117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER FE

الهيدسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعلارية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

عبد الكريم الخطابي زنقة حسن بن 

مبارك اقامة الخطابية علار5 ب رقم 

  - 50000 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الفلوس  سار5  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الفلوس عيوانه(ا)  السيد5 سار5 
ح م أمرشيش زنقة بن الكبير رقم27 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفلوس عيوانه(ا)  السيد5 سار5 
ح م أمرشيش زنقة بن الكبير رقم 27 

50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 154 14.

8(5I

audilex accounting

ATELIER EFَ
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 41111، marrakech

maroc
ATELIER EFَ شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي زنقة حسن بن 
مبارك اقامة الخطابية علار5 ب رقم 

  مراكش 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 2119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER EFَ
الهيدسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعلارية.
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شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
عبد الكريم الخطابي زنقة حسن بن 
مبارك اقامة الخطابية علار5 ب رقم 

  مراكش 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد5 لبنى املجاد : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  املجاد  لبنى  السيد5 
) مبروكة  اقامة اليجد ف 219 رقم 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  املجاد  لبنى  السيد5 
مبروكة   ( رقم   219 قامة اليجد ف 

50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 155 14.
815I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

اوبانسيا تراد موروكو
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 11  AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

81111، AGADIR MAROC
اوبانسيا تراد موروكو شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

الخصبة انشادن اشتوكة ايت باها - 
87211 بيوكرى املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 149
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 شتيبر   06 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
تراد  اوبانسيا  الوحيد  الشريك  ذات 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  موروكو 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 
الخصبة انشادن اشتوكة ايت باها 
 : بيوكرى املغرب نتيجة ل   87211  -
التجاري  للنشاط  اضطراري  توقف 

للشركة.
دوار  ب  التصفية  مقر  وحدد 
الخصبة انشادن اشتوكة ايت باها - 

87211 بيوكرى املغرب. 
و عين:

و  ازلفيان  رشيد5  السيد(5) 
كوكتو  جون  شارع  عيوانه(ا)  4 
فرنسا  الغوشيت   12111  77000

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
دوار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الخصبة انشادن اشتوكة ايت باها
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 6).
8(6I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

JBALA AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محلد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 55 ، 

90000، طيجة املغرب
JBALA AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : قياد5 
تيقوب ، بلدية دردار5 ، املسمى 

دريدر5 شفشاون - 000)9 شفشاون 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.925
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 26 دجيبر 2122 تقرر حل 

JBALA AUTO شركة ذات املسؤولية 
 (0.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
قياد5 تيقوب ، بلدية دردار5 ، املسمى 
دريدر5 شفشاون - 000)9 شفشاون 
امفاق  النعدام  نتيجة  املغرب 

النطالق النشاط.
و عين:

اجوماش  عبدالواحد  السيد(5) 
شارع عالل بن عبدهللا  و عيوانه(ا) 
الخرازين  حي  زالقة  معركة  زنقة 
كلصفي  املغرب  شفشاون   9(000

(5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
قياد5  وفي   2122 دجيبر   26 بتاريخ 
املسمى   ، دردار5  بلدية   ، تيقوب 
دريدر5 شفشاون - 000)9 شفشاون 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشفشاون بتاريخ 05 يياير 

 212 تحت رقم  162/212.

8(7I

ANNONCE B.O DCHEIRA

DABACHI TRANS 
إعالن متعدد القرارات

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم 26 علار5 80 مشروع الدشير5 
الجديد5 الدشير5 انزكان ، 61 86، 

انزكان املغرب
 DABACHI TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: كراج 
بلوك 5 رقم 278 حي العرب ازرو 
ايت ملول - 86151 انزكان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.272 9
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في  1 دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
 (66 تفويت السيد الحسن اميوا   -
حصة اجتلاعية لفائد5 السيد احلد 

يلني.

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
- تفويت السيد الحسن اميوا  مايلي: 
67) حصة اجتلاعية لفائد5 السيد 

ياسين صغيري.
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
استقالة السيد الحسن اميوا من   -

ميصبه كلسير الشركة.
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
كلسير  يلني  احلد  السيد  تعيين   -
صغيري  ياسين  السيد  و  الشركة 

كلساعده في التسيير 
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

- تعديل القانون األسا�ضي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
 111.111,11 الشركـة  مال  رأس   •
حصة من   (000 درهــم مقسلة إلى 
الواحد5  للحصة  درهم   (00 فئة 
يلني  احلد  السيد   : باسم  مسجلة 
السيد   ، اجتلاعية  حصة     4  :
الحسن اميوا :     حصة اجتلاعية 
و السيد ياسين صغيري :     حصة 

اجتلاعية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بانزكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 07.
8(8I

FIDEXIA 

ABMAXCO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDEXIA
 Département Juridique  11,

 Rue Mostapha El Maâni, 2ème
étage Bureau N° 26, Centre-
 Ville, Casablanca، 21141،

CASABLANCA Maroc
ABMAXCO شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 

 LE زنقة موزارت و شارع أنفا إقامة
PETIT PARADIS الطابق رقم 7 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
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تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.521151
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم تحويل  نونبر 2122   07 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
أنفا  شارع  و  موزارت  زنقة  »تقاطع 
الطابق   LE PETIT PARADIS إقامة 
البيضاء  الدار   21111  -  7 رقم 
تقاطع شارع أنفا و  إلى »62  املغرب« 
شارع موالي يوسف باب عبد العزيز 
الطابق رقم 7 - 21111 الدار البيضاء 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851421.

8(9I

BUSINESS CENTER.COM

 LI JIANG INTERNATIONAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 6 2 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 91 21، 
الدارالبيضاء املغرب

 LI JIANG INTERNATIONAL
SARL شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 
شارع موزار و شارع عبد املومن 

إقامة الجية الصغير5 طابق السابع - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 4689
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تلت   2122 دجيبر   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 LI HANJIE  (5) السيد  تفويت 
451 حصة اجتلاعية من أصل 511 
 LI HANBIN (5) حصة لفائد5 السيد

بتاريخ 6) دجيبر 2122.

 LI HANJIE  (5) السيد  تفويت 

 511 حصة اجتلاعية من أصل   51

 HUANG  (5) السيد  لفائد5  حصة 

JIELIN بتاريخ 6) دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 146 85.

821I

BUSINESS CENTER.COM

 LI JIANG INTERNATIONAL

SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 6 2 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 91 21، 

الدارالبيضاء املغرب

 LI JIANG INTERNATIONAL

SARL شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

و عيوان مقرها االجتلاعي زاوية 

شارع موزار و شارع عبد املومن 

إقامة الجية الصغير5 طابق السابع - 

21111 الدار البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5 4689

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 9) دجيبر 2122 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدود5«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 146 85.

821I

 LKHARCHICHI YOUSSEF- COMPTABLE

AGREE

VITA VERDE SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LKHARCHICHI YOUSSEF-

COMPTABLE AGREE

 Angle rue Gibraltar et Algeciras,

 Résidence Aljazira Khadrae,

 4ème Etage Bureau n°16,

 Tanger. ، 91111، TANGER

MAROC

VITA VERDE SARL A.U شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الصياعية اكزناية القطعة رقم 66 - 

90000 طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

11 717

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 يياير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 VITA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.VERDE SARL A.U

و  تقيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخلفات  أنواع  تدويرجليع  إعاد5 

الصياعية و إنتاج املواد البالستيكية.

امليطقة   : عيوان املقر االجتلاعي 

 - 66 الصياعية اكزناية القطعة رقم 

90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (00  : عدنان  حكي  بن  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن حكي عدنان عيوانه(ا) 
القطعة  اكزناية  الصياعية  امليطقة 

رقم 5 4 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن حكي عدنان عيوانه(ا) 
القطعة  اكزناية  الصياعية  امليطقة 

رقم 5 4 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

2121 تحت رقم 1145 2.
822I

EL KHATAT ELEC VET

EL KHATAT ELEC VET
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EL KHATAT ELEC VET
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9 RESIDENCE
 GALIS 4éme étage APPT 17

 CASABLANCA CASABLANCA،
21211، CASABLANCA MAROC
EL KHATAT ELEC VET شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع لال 
الياقوت زنقة العرعار علار5 9 اقامة 

كليز الطابق الرابع شقة 7) الدار 
البيضاء - 21211 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.452915

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 22 دجيبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 EL KHATAT ELEC الشريك الوحيد
درهم   (00.000 مبلغ رأسلالها   VET
لال  شارع  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
الياقوت زنقة العرعار علار5 9 اقامة 
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الدار   (7 شقة  الرابع  الطابق  كليز 
البيضاء  الدار   21211  - البيضاء 
حل الشركة قبل   : املغرب نتيجة ل 

األوان.
وحدد مقر التصفية ب شارع لال 
الياقوت زنقة العرعار علار5 9 اقامة 
الدار   (7 شقة  الرابع  الطابق  كليز 
البيضاء  الدار   21211  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  جويا  ولد  نورالدين  السيد(5) 
بلوك س زنقة   5 املكانسة  عيوانه(ا) 
26 رقم 67 عين الشق 21211 الدار 
البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852887.

82 I

MULTI EXPERTISE

VIZIR HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وفا5 شريك

MULTI EXPERTISE
97 شارع حسن الصغير الطابق 
األول رقم )8 ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب
VIZIR HOTEL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 9  زنقة 

داود الظاهري - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

وفا5 شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111475
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
08 نونبر 2122 تم اإلعالم  املؤرخ في 
بوفا5 الشريك التهامي عبابو و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2118 نونبر   (6 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد(5) نور الدين زكرياء عبابو 

، 2 حصة.

 (  ، غزالن زهر5 عبابو  السيد(5) 

حصة.

 (  ، مليكة نادية عبابو  السيد(5) 

حصة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 6 8514.

824I

stratencyco SARL

TUVALU ART DECO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

stratencyco SARL

حي الفرح، زنقة الياظور رقم 21. 

تيفلت ، 14511، تيفلت املغرب

TUVALU ART DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة باب 

انا�ضي 2 ج ه علار5 7 شقة 7 رقم 

57) - 1 216 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

851985

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TUVALU ART DECO

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبيع بالجللة.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 7 شقة   7 ج ه علار5   2 باب انا�ضي 
البيضاء  الدار   216 1  -  (57 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محسن رفيع : 511 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة.

حصة   511  : السيد حسن رفيع 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  رفيع  محسن  السيد 
دوار ابريك الهراويين 29114 البيضاء 

املغرب.
السيد حسن رفيع عيوانه(ا) دوار 
اوالد اهراو الهراويين 21451 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  رفيع  محسن  السيد 
دوار ابريك الهراويين 29114 البيضاء 

املغرب
السيد حسن رفيع عيوانه(ا) دوار 
اوالد اهراو الهراويين 21451 البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 296 4.

825I

sacofi

DECOR HR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG   N  9 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 21 11،

CASABLANCA Maroc
DECOR HR شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية اقامة شهرزاد   ط 5 رقم 
22 بامليي البيضاء - 11 21 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 75 19

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2121 يياير  املؤرخ في  2 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
مبلغ   DECOR HR الشريك الوحيد 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
اقامة  مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية 
شهرزاد   ط 5 رقم 22 بامليي البيضاء 
- 11 21 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : ودي.
زنقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
رقم   5 ط  شهرزاد    اقامة  سلية 
الدار   21111  - البيضاء  بامليي   22

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  حسياوي  سفيان  السيد(5) 
 59 اقامة الحداوية علار5  عيوانه(ا) 
) سيدي معروف الدار البيضاء  رقم 
املغرب  البيضاء  الدار   21281

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  85245.
826I

FIDUCIAIRE NOOR

 YAS ENERGY TECH SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B P N° : 116  , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25111،
KHOURIBGA MAROC

 YAS ENERGY TECH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

موالي يوسف رقم 6) وادي زم - 
51 25 وادي زم املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 YAS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY TECH SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  وتشغيل  لوازم،تركيب 

الكهربائية وااللكترونية.

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - زم  وادي   (6 رقم  يوسف  موالي 

51 25 وادي زم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوزرايب الغزواني : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الغزواني  بوزرايب  السيد 

غشت   21 تجزئة   128 عيوانه(ا) 

وادي زم 51 25 وادي زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

الغزواني  بوزرايب  السيد 

غشت   21 تجزئة   128 عيوانه(ا) 

وادي زم 51 25 وادي زم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم بتاريخ 15 دجيبر 

2122 تحت رقم 129.

827I

EUREXMA

BUROLAND
إعالن متعدد القرارات

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN (87

 RES WALIL  EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B118، 21111، CASABLANCA

MAROC

BUROLAND »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 0) زنقة 

روما زاوية زنقة اثييا - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 28177

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 28 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

اإلعالن عن وفا5 السيد فؤاد مكورا 

 BURO LAND شريك و مسير شركة

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

التوزيع الجديد للحصص املتوفي بين 

الورتة

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

عضوية شركاء جدد

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

هبة بين الشركاء

قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

التوزيع الجديد للرأس ملال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم -: الذي ييص على مايلي: 

تحديث اليظام األسا�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 141 85.

828I

CLEANPROD DISTRIBUTION

 CLEANPROD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CLEANPROD DISTRIBUTION
 RUE GOULMIMA RESIDENCE
 LE LOUVRE N65  4EME ETG
 APPT 11, – CASABLANCA -

 MAROC ، 21151، casablanca
maroc

 CLEANPROD DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

ڭلليلة إقامة لوڤر رقم  65 طابق 
5 شقة )) الدار البيضاء - 21151 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565  7

 (0 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CLEANPROD DISTRIBUTION
التجار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 
,استيراد وتصدير و توزيع  وبيع  شراء 

جليع امليتجات.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
طابق  إقامة لوڤر رقم  65  ڭلليلة 
 21151  - الدار البيضاء   (( شقة   5

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : أسوار  ياسين  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  أسوار  ياسين  السيد 
رقم  2   09 حي موالي رشيد علار5 
البيضاء  الدار  البيضاء  2171  أ 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  أسوار  ياسين  السيد 
رقم  2   09 حي موالي رشيد علار5 
البيضاء  الدار  البيضاء  2171  أ 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 41549.
829I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ELITE ZAKI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 81111،
AGADIR MAROC

ELITE ZAKI شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

رقم 2 علار5 رقم 24 إقامة حدائق 
سوس حي املحلدي أكادير - 80000 

أكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9725

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   24 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
مبلغ   ELITE ZAKI الوحيد  الشريك 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
علار5   2 مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 
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حي  سوس  حدائق  إقامة   24 رقم 
أكادير   80000  - أكادير  املحلدي 

املغرب نتيجة ل : قفل الشركة.
وحدد مقر التصفية ب شقة رقم 
2 علار5 رقم 24 إقامة حدائق سوس 
80000 أكادير  حي املحلدي أكادير - 

املغرب. 
و عين:

السيد(5) زكرياء امزيل و عيوانه(ا) 
حي املسير5 أ يت   158 بلوك ب رقم 
املغرب  ملول  يت  أ   86151 ملول 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  باكادير  التجارية 

 212 تحت رقم 119922.
8 1I

B2M TELECOM

MKAEL GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

MKAEL GROUP
145 شارع محلد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
MKAEL GROUP شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز نريا 
رقم  18 شارع ولي العهد رقم  1 

طيجة - 90000 طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92679

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 أكتوبر   24 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدود5 
رأسلالها  مبلغ   MKAEL GROUP
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
شارع  اإلجتلاعي مركز نريا رقم  18 
 90000  - طيجة  ولي العهد رقم  1 
طيجة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

هدف الشركة.

وحدد مقر التصفية ب مركز نريا 
رقم  1  العهد  ولي  شارع  رقم  18 

طيجة - 90000 طيجة املغرب. 
و عين:

و  القدوري  حليد  السيد(5) 
عيوانه(ا) مجلع سلير5 شارع الفداء 
املغرب  تاونات    4111 تاونات 

كلصفي (5) للشركة.
و  علي  العبديوي  السيد(5) 
فرنسا    9 11 فرنسا  عيوانه(ا) 

فرنسا كلصفي (5) للشركة.
و  محلد  العبديوي  السيد(5) 
فرنسا    9 11 فرنسا  عيوانه(ا) 

فرنسا كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 24 261.

8 1I

sofoget

CHEZ L›ITALIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  7 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc
CHEZ L’ITALIENNE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 5  
فيال 42  بير رامي شرقية - 5000) 

القييطر5 املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26545

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 26 دجيبر 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 
ديباستاس جورج ماري جون كلسير 

وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم 918 9.

8 2I

sofoget

ARCHI-BC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  7 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et  

، 14111، kenitra maroc

ARCHI-BC شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي القييطر5 

شارع موالي عبد الرحلان و موالي 

عبد العزيز مكتب   - 5000) 

القييطر5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ARCHI-BC

غرض الشركة بإيجاز : مهيدس.

عيوان املقر االجتلاعي : القييطر5 

شارع موالي عبد الرحلان و موالي 

 (5000  - مكتب    العزيز  عبد 

القييطر5 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

الياصر  عبد  صالح  بن  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000  :

للحصة.
 : الياصر  عبد  صالح  بن  السيد 

000) بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الياصر  عبد  صالح  بن  السيد 
عيوانه(ا) القييطر5 5000) القييطر5 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
الياصر  عبد  صالح  بن  السيد 
عيوانه(ا) القييطر5 5000) القييطر5 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقييطر5 بتاريخ 05 يياير 

 212 تحت رقم 4 9 9.

8  I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE ESPACE METRE
SARL

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكياس ، 51111، مكياس املغرب

 SOCIETE ESPACE METRE SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: بإقامة 

رقم  الطابق الثالث شارع الحسن 
الثاني مقر راوية الحي اإلداري - 

51 54 ميدلت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2 61

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 09 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
) – الحل املسبق للشركة 2 - تسلية 
املصفي  سكيية  اوشن  السيد5 
 : الشركة  مكان تصفية    - للشركة 
شارع  الثالث  الطابق  رقم   بإقامة 
الحسن الثاني مقر راوية الحي اإلداري 

ميدلت »
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 
) – الحل املسبق للشركة 2 - تسلية 
املصفي  سكيية  اوشن  السيد5 
 : الشركة  مكان تصفية    - للشركة 
شارع  الثالث  الطابق  رقم   بإقامة 
الحسن الثاني مقر راوية الحي اإلداري 

ميدلت »
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   22 االبتدائية بليدلت بتاريخ 

2122 تحت رقم 11 .

8 4I

FIDUCIAIRE NOOR

B N G M AUTO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B P N° : 116  , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25111،
KHOURIBGA MAROC

B N G M AUTO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
السفلي 8) حي الشهداء وادي زم - 

51 25 وادي زم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 77
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 B N G : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.M AUTO SARL
غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 - وادي زم  حي الشهداء   (8 السفلي 

51 25 وادي زم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بنيطو محلد : 800 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد بنيطو عثلان : 211 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنيطو محلد عيوانه(ا) 8) 
وادي   25 51 وادي زم  حي الشهداء 

زم املغرب.
السيد بنيطو عثلان عيوانه(ا) 8) 
وادي   25 51 وادي زم  حي الشهداء 

زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنيطو عثلان عيوانه(ا) 8) 
وادي   25 51 وادي زم  حي الشهداء 

زم املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم بتاريخ 15 دجيبر 

2122 تحت رقم 1 1.

8 5I

ASMAA MEDIA GROUP

NEWMIN
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرومي بلوك 9  الرقم 

21 البرنو�ضي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

NEWMIN »شركة ذات املسؤولية 
املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 217 شارع 
زرقطوني اقامة لو سفييكس الطابق 

5 رقم 9) الدار البيضاء - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.248  7
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 27 دجيبر 2119
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
استقالة السيد برودومي جيانلويجي 

من تسير الشركة 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
جواد  الواحد  عبد  السيد  تسلية 

مسير جديد لشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 

مايلي: تسيير الشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير 2121 تحت رقم 728121.

8 6I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

BYAD TOURISME
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
علار5 رقم 24 الطابق الثاني شقة 
12 شارع عالل بن عبد هللا م.ج. ، 

51111، مكياس املغرب
BYAD TOURISME شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 
بوجدي 2 رقم 24 توالل - 51111 

مكياس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4964 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   29 املؤرخ في 
ذات  شركة   BYAD TOURISME
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
رقم   2 بوجدي  تجزئة  اإلجتلاعي 
مكياس املغرب   51111  - توالل   24
نتيجة ل الشركة لم تحقق األهداف 

املرجو5 التي أسست من أجلها.
و عين:

السيد(5) كريم بياض و عيوانه(ا) 
العطاوي كاميليا   ( الطابق   88 رقم 
 (5) 51111 مكياس املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

تجزئة  وفي   2122 نونبر   29 بتاريخ 

 51111  - توالل   24 رقم   2 بوجدي 

مكياس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 507).

8 7I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE ACHRAF AAJALAT

SARL
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA

مكياس ، 51111، مكياس املغرب

 SOCIETE ACHRAF AAJALAT

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: اغبالو 

املركز - 51 54 ميدلت املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 67

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

) – الحل املسبق للشركة 2 - تسلية 

السيد العقاوي زهير املصفي للشركة 

اغبالو   : الشركة  تصفية  مكان    -

املركز

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 

) – الحل املسبق للشركة 2 - تسلية 

السيد العقاوي زهير املصفي للشركة 

اغبالو   : الشركة  تصفية  مكان    -

املركز

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   (6 االبتدائية بليدلت بتاريخ 

2122 تحت رقم 295.

8 8I
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afaqconseil

ASSURANCES AL MASSAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

 ASSURANCES AL MASSAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 942 املسار 
مراكش - 50000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4 915
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نادي  احلد   (5) السيد  تفويت 
00) حصة اجتلاعية من أصل 00) 
املصطفى   (5) السيد  لفائد5  حصة 

ابورك بتاريخ 25 نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   12 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 272 14.
8 9I

EGSM

AREO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EGSM
 RUE Med EL BEQUAL, IMM.

 CLARISSE, 2EME ETAGE, APPT.
N°14, GUELIZ ، 41111، مراكش 

املغرب
AREO شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تقاطع 
شارع محلد الخامس و شارع محلد 

البقال، إقامة الباتول، الطابق 
الخامس، شقة رقم 9) - 50000 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.215 7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   AREO حل 
محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي تقاطع شارع محلد 
الخامس و شارع محلد البقال، إقامة 
الباتول، الطابق الخامس، شقة رقم 
مراكش املغرب نتيجة   50000  -  (9

لحل ودي.
و عين:

 Stéphane Olivier السيد(5) 
عيوانه(ا)  و   Laurent LABADIE
 ROUTE D’HERM 41141   15
 (5) كلصفي   MAGESCQ FRANCE

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
تقاطع  وفي   2122 دجيبر   08 بتاريخ 
شارع محلد الخامس و شارع محلد 
الطابق  الباتول،  إقامة  البقال، 
 50000  -  (9 رقم  شقة  الخامس، 

مراكش املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 211 14.
850I

EGSM

ATAO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EGSM
 RUE Med EL BEQUAL, IMM.

 CLARISSE, 2EME ETAGE, APPT.
N°14, GUELIZ ، 41111، مراكش 

املغرب
ATAO شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تقاطع 
شارع محلد الخامس و شارع محلد 

البقال، إقامة الباتول، الطابق 
الخامس، شقة رقم 9) - 50000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4489 
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   ATAO حل 
محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي تقاطع شارع محلد 
الخامس و شارع محلد البقال، إقامة 
الباتول، الطابق الخامس، شقة رقم 
مراكش املغرب نتيجة   50000  -  (9

لحل ودي.
و عين:

 Stéphane Olivier السيد(5) 
عيوانه(ا)  و   Laurent LABADIE
 RUE BERTHOLLET 50(50  21
 (5) كلصفي   MAGESCQ FRANCE

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
تقاطع  وفي   2122 دجيبر   08 بتاريخ 
شارع محلد الخامس و شارع محلد 
الطابق  الباتول،  إقامة  البقال، 
 50000  -  (9 رقم  شقة  الخامس، 

مراكش املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 219 14.
85(I

STE FSMC SARL AU

STE ANFID MINE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 18 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54 51،
MIDELT maroc

STE ANFID MINE شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي ) حي 
لقربة تالسينت بوعرفة - 61252 

تالسينت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(099

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 25 حلو علار   (5) تفويت السيد 
حصة اجتلاعية من أصل 51 حصة 
لفائد5 السيد (5) الشريف الحلداوي 

بتاريخ 07 دجيبر 2122.
علار  ادريس   (5) السيد  تفويت 
 51 أصل  من  اجتلاعية  حصة   25
الشريف   (5) السيد  لفائد5  حصة 

الحلداوي بتاريخ 07 دجيبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   27 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2122 تحت رقم 69 .

842I

عبد الكريم الشلح

JAOUI LAND GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي امليصور الذهبي علار5 الياصيري 

، 16151، مشرع بلقصيري املغرب
JAOUI LAND GLOBAL شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
عقبة بن نافع اقامة نور رقم 9 - 
16151 مشرع بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 JAOUI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.LAND GLOBAL
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مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال وتجهيز مشاريع السقي

مفاوض
اإلستراد والتصدير.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 -  9 رقم  نور  اقامة  نافع  بن  عقبة 

16151 مشرع بلقصيري املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسلال  مبلغ 

111.111,11 درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : موراد  جاوي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  موراد  جاوي  السيد 
 16151 حي الليلون س فيال رقم 5  

مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  موراد  جاوي  السيد 
 16151 حي الليلون س فيال رقم 5  

مشرع بلقصيري املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  بلشرع  االبتدائية 

21 دجيبر 2122 تحت رقم 0)5.
84 I

maitre grane

C.TRAV
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

maitre grane
 BUREAU 12 IMMEUBLE
 YASMINE 2 ANGLE BD

 OMAR EL KHAYAM ET RUE
 EL BANAFSAJ CSABLANCA ،

21111، CASABLANCA MAROC
C.TRAV شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

 el Jadida, وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 Appt. N°7 1er Etage Résidence
 Adam II Avenue G Hay Almatar

.- 24121 EL JADIDA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7 15

الشريك  قرار  بلقت�ضى 
 2122 نونبر   (6 في  املؤرخ  الوحيد 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  تم 
درهم«    1.715.111« قدره 
إلى  درهم«   4.285.111« من  أي 
طريق  عن  درهم«    5.111.111«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحدد5 املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 9) دجيبر 

2122 تحت رقم 1 295.
855I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

PRIMAFIBER
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 21171، CASABLANCA

MAROC
ذات  شركة   PRIMAFIBER
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد(في طور التصفية)
 2 وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
 5 الطابق  األشعري  أبو حسن  زتقة 
البيضاء  الدار   21171  - أنفا  شارع 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 98211

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في  1 أكتوبر 2122 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد PRIMAFIBER مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
أبو  زتقة   2 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 
حسن األشعري الطابق 5 شارع أنفا - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21171

ل : الحل املسبق.

 2 رقم  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 5 الطابق  األشعري  أبو حسن  زتقة 
البيضاء  الدار   21171  - أنفا  شارع 

املغرب. 
و عين:

و  الحديوي  يونس  السيد(5) 
محلد  زنقة   68 رقم  عيوانه(ا) 
الدار   21111 بوركون  املكيا�ضي 
البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852875.
845I

NOBLACTION

LUXURY PARCK
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NOBLACTION
نهج يعقوب امليصور إقامة األمير5 
  الطابق األول رقم 15، 50000، 

مراكش املغرب
LUXURY PARCK شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 12 شارع 
صبري بوجلعة الطابق األول شقة 

رقم 6 - 21111 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.478165
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
ذات  شركة   LUXURY PARCK
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 12 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 
األول  الطابق  بوجلعة  شارع صبري 
الدار البيضاء   21111 -  6 شقة رقم 

املغرب نتيجة لتصفية الشركة.

و عين:

و  بيكران  أحلد  السيد(5) 

عيوانه(ا) كيدا  A1B 2C كيدا كيدا 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي 12 شارع  نونبر 2122  بتاريخ 1  

شقة  األول  الطابق  بوجلعة  صبري 
رقم 6 - 21111 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم **.

856I

AJBAR CONSULTING

STE RHEART CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ،  1111، FES

املغرب

STE RHEART CONCEPT شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة بن مو�ضئ 

الغواش الطابق الثاني - 1111  

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RHEART CONCEPT

تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

اليدوية  املشغوالت  وتأجير  وتسويق 

باألعرأس  االحتفال  في  املستخدمة 

(العامرية ، تروسو ، إلخ).



1279 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

- نكافة تيظيم احتفاالت األعرأس 
االحتفالية  ومالبس  املالبس  وتأجير 
(تيظيم  املوضة  وإكسسوارات 

فعاليات لللهييين واألفراد).
واملؤتلرات  اليدوات  تيظيم   -
واملؤتلرات  وامليتديات  واملعارض 
العامة  واملياسبات  واالجتلاعات 
املوسيقية  والحفالت  واملهرجانات 
 ، الطرق  على  والعروض  واملعارض 
سواء في املغرب أو في الخارج في جليع 
أعلال  جليع  مع  النشاط  مجاالت 

اإلنجاز الفيية.
- استيراد و تصدير..

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
عبد الكريم الخطابي إقامة بن مو�ضئ 
  1111  - الثاني  الطابق  الغواش 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد5 حيان عالوي : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد5 فالك الحاج : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  عالوي  حيان  السيد5 
بروكسيل   (059 اندرلخت   45

بلجيكا.
عيوانه(ا)  الحاج  فالك  السيد5 
5) شارع عبد هللا جيون اقامة اميية 
)0 طابق   شقة 95 90000 طيجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  عالوي  حيان  السيد5 
45 اندرلخت 059) بروكسيل بلجيكا
عيوانه(ا)  الحاج  فالك  السيد5 
5) شارع عبد هللا جيون اقامة اميية 
)0 طابق   شقة 95 90000 طيجة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 15 يياير  212 

تحت رقم 5628.
857I

AJBAR CONSULTING

 STE LAZAR WORLD
IMPORT AND EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ،  1111، FES
املغرب

 STE LAZAR WORLD IMPORT
AND EXPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي )قطعة 72 
تجزئة غيثة حي الشرايبي بن سود5 - 

Fes  1111 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6(557

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
6) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
 STE 5شركة ذات املسؤولية املحدود
 LAZAR WORLD IMPORT AND
 211.111 رأسلالها  مبلغ   EXPORT
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
)قطعة 72 تجزئة غيثة حي الشرايبي 
بن سودFes  1111 - 5 املغرب نتيجة 
انعدام  و  الشركاء  تفاهم  عدم   : ل 

التواصل.
)قطعة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
بن  الشرايبي  حي  غيثة  تجزئة   72

سودFes  1111 - 5 املغرب. 
و عين:

و  األزعر  الحق  عبد  السيد(5) 
املييعي  املهدي  زنقة   92 عيوانه(ا) 
املغرب  فاس    1111  ( طارق  حي 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 12 يياير  212 

تحت رقم 5555.

858I

B2M TELECOM

B2M TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

B2M TELECOM

145 شارع محلد الخامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

B2M TELECOM شركة ذات 

املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي  18 

مركز نريا شارع ولي العهد مكتب 

65 الطابق االر�ضي طيجة - 90000 

طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((750(

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 1  دجيبر 2122 تقرر حل 

 B2M 5شركة ذات املسؤولية املحدود

TELECOM مبلغ رأسلالها 00.000) 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي  18 

مركز نريا شارع ولي العهد مكتب 65 

 90000  - طيجة  االر�ضي  الطابق 

طيجة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

هدف الشركة و األزمة االقتصادية

.

ب  18  التصفية  مقر  وحدد 

مكتب  العهد  ولي  شارع  نريا  مركز 

 90000  - الطابق االر�ضي طيجة   65

طيجة املغرب. 

و عين:

و  زعزوعة  محلد  السيد(5) 

فرنسا   77291 فرنسا  عيوانه(ا) 

فرنسا كلصفي (5) للشركة.

و  ابحدو  محلد  السيد(5) 

فرنسا   9  11 فرنسا  عيوانه(ا) 

فرنسا كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 21 261.
859I

POINTS CONSULTING  

باسيو كومباني
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

POINTS CONSULTING  
 AMAL   SIDI BERNOUSSI 8(
CASABLANCA ، 21211، الدار 

MAROC البيضاء
باسيو كومباني شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم )) 
طريق عزيز بالل الطابق الخامس 
معاريف - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 15567

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 يياير   06 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ  كومباني  باسيو 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
طريق عزيز بالل   (( اإلجتلاعي رقم 
 21111  - الطابق الخامس معاريف 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

اإلراد5 املشتركة للشركاء.
 (( التصفية ب رقم  وحدد مقر 
الخامس  الطابق  بالل  عزيز  طريق 
البيضاء  الدار   21111  - معاريف 

املغرب. 
و عين:

و  مرابط   مهدي  السيد(5) 
الكريم  عبد  شارع  عيوانه(ا)  7 
الخطابي درج ب ط   ش )) 21211 
 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 29 846.
851I

AROMANA 1 ( أرومانا

AROMANA 1 1 أرومانا
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

AROMANA 1 ( أرومانا
26 شارع مرس السلطان علار5   
الطابق ) الدار البيضاء، 21116، 

الدار البيضاء املغرب
أرومانا ) AROMANA 1 شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان علار5   الطابق ) 

الدار البيضاء 21116 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41  99
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 أكتوبر   25 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدود5 
مبلغ   AROMANA 1  ( أرومانا 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مرس  شارع   26 اإلجتلاعي  مقرها 
الدار   ( الطابق  علار5    السلطان 
البيضاء  الدار   21116 البيضاء 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.
وحدد مقر التصفية ب 26 شارع 
 ( الطابق  علار5    السلطان  مرس 
الدار البيضاء 21116 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد(5) هياء لحبابي و عيوانه(ا) 
 15 رقم   ( علار5   (( املولد  إقامة 
سيدي معروف الدار البيضاء 21281 
 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851917.

851I

CARREFOUR DES MANAGERS

CENTER LIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUREAU 45

   TARIK EL AKHAIR SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA ،
21611، CASABLANCA MAROC

CENTER LIGHT شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 45 زنقة 
) الطابق 2 الشقة   طريق الخير 
سيدي البرنو�ضي الدار البيضاء - 

21611 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.474127

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

السطايب محلد كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852442.

852I

FICAGEST

MOTOCYCLES AGAFAY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 41111 2، مراكش 

maroc
MOTOCYCLES AGAFAY شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار ايت 
داود جلاعة و قياد5 اكفاي االوداية 

- 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 21 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOTOCYCLES AGAFAY
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  الجديد5  اليارية  الدراجات  في 

املستعللة
اكسسوارات  و  أجزاء  في  تاجر 

الدراجات اليارية.
: دوار ايت  عيوان املقر االجتلاعي 
داود جلاعة و قياد5 اكفاي االوداية 

- 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 50.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الصادق كركور : 500 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كركور  الصادق  عبد  السيد 
اكفاي  داود  ايت  دوار  عيوانه(ا) 

االوداية 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
كركور  الصادق  عبد  السيد 
اكفاي  داود  ايت  دوار  عيوانه(ا) 

االوداية 50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 48  14.
85 I

EDEN AAKAR

EDEN AAKAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 EDEN AAKAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 52 
شارع موالي رشيد شقة رقم ب  

جليز 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 2189
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EDEN تسليته  بلختصر  اإلقتضاء 

.AAKAR
 - ايلوبل  بإيجاز  الشركة  غرض 

برمتور ايلوبلي
 52 رقم  االجتلاعي  املقر  عيوان 
ب   رقم  شقة  رشيد  موالي  شارع 

جليز 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة: 99 سية.
الشركة:  رأسلال  مبلغ 

21.111.111 درهم، مقسم كالتالي:
املغيث  عبد  زيري  ايت  السيد: 
درهم   (00 بقيلة  حصة   (00.000

للحصة.
عبد  موالي  حاج  ايت  السيد: 
 (00 بقيلة  حصة   (00.000 الغني 

درهم للحصة.
و  والعائلية  الشخصية  األسلاء 

صفات ومواطن الشركاء :
املغيث  عبد  زيري  ايت  السيد 
 (99 رقم  مبروكة  تجزئة   : عيوانه 

مراكش
عبد  موالي  حاج  ايت   : السيد 
الغني عيوانه :املسار رقم 797 مراكش
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
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املغيث  عبد  زيري  :ايت  السيد 

 (99 رقم  مبروكة  تجزئة   : عيوانه 

مراكش 

عبد  موالي  حاج  ايت   : السيد 

الغني عيوانه :املسار رقم 797 مراكش

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بلراكش بتاريخ - تحت رقم 

.1 2189

854I

EXCEL COMPTA SARL AU

 CAFE RESTAURANT

BOUGUINVILLE

شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة ورد5 ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 50000، 

مراكش املغرب

 CAFE RESTAURANT

BOUGUINVILLE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 85) 

املواسين املديية 50000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1781 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 دجيبر  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :

مياس  شركة   (5) السيد  تفويت 

5.000 حصة اجتلاعية من  ش م م 

حصة لفائد5 السيد   (8.000 أصل 

دجيبر  لوكا لورينزانوا بتاريخ  1   (5)

.2122

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   15 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 418 14.

855I

LE LEGALISTE

LUXE CONSO
إعالن متعدد القرارات

LE LEGALISTE
زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكتب رقم 9 الوازيس ، 
21241، الدار البيضاء املغرب
LUXE CONSO »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 
الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 0) زنقة 
الحرية الطابق الثالث شقة رقم 5 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5(7(87

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
حصص:  تفويت   -  ( رقم  قرار 
الذي ييص على مايلي: تفويت 000) 
الباهي  حصة مللوكة للسيد حسن 

لصالح السيد سعيد وعيد.
قرار رقم 2 - استقالة وتعيين مسير 
جديد للشركة: الذي ييص على مايلي: 
من  الباهي  حسن  السيد  استقالة 
مهامه كلسير للشركة وتعيين السيد 

سعيد وعيد مسير جديد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم -: الذي ييص على مايلي: -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852629.
856I

FIRST ADM SERVICE

ZEN AIR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIRST ADM SERVICE
 SALMIA 2 RUE 21 IMM   APP
15 ، 21711، casablanca maroc
ZEN AIR شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 86 زنقة 
أوالد زيان الطابق ) رقم 59 الدار 
البيضاء - 21181 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4 615

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ZEN  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AIR
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات الهوائية والتصنيع الصياعي.
زنقة   86  : عيوان املقر االجتلاعي 
الدار   59 رقم   ( الطابق  زيان  أوالد 
البيضاء  الدار   21181  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : هشاني  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  هشاني  محلد  السيد 
الوفاء ) رقم ) عين حرورد5 املحلدية 

28811 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  هشاني  محلد  السيد 
الوفاء ) رقم ) عين حرورد5 املحلدية 

28811 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 566797.

857I

CARREFOUR DES MANAGERS

CENTER LIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل الشكل القانوني للشركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUREAU 45

   TARIK EL AKHAIR SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA ،
21611، CASABLANCA MAROC

CENTER LIGHT شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

و عيوان مقرها االجتلاعي 45 زنقة 
) الطابق 2 الشقة   طريق الخير 
سيدي البرنو�ضي الدار البيضاء - 

21611 الدار البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.474127

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852442.

858I

CARREFOUR DES MANAGERS

CENTER LIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUREAU 45

   TARIK EL AKHAIR SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA ،
21611، CASABLANCA MAROC

CENTER LIGHT شركة ذات 
املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 45 زنقة 
) الطابق 2 الشقة   طريق الخير 
سيدي البرنو�ضي الدار البيضاء - 

21611 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.474127

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادريس كيدول   (5) تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   5.111

 (5) السيد  لفائد5  حصة   (0.000

دجيبر   15 بتاريخ  السطايب  محلد 

.2122

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852442.

859I

Audimi

 SICAFEC« SOCIETE«

 IMPORTATION

 COMMERCIALISATION

 FOURNITURES

 D’EMBALLAGE ET DE

CONDITIONNEMENT
إعالن متعدد القرارات

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 املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: سيدي 

عثلان، مجلوعة رقم 22 ، رقم 

69 ، الطابق التاني - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.147219

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
اليظام  من   7 و   6 املادتين  تعديل 
األسا�ضي بعد نقل جليع األسهم على 
تلتلكها  سهم   (500  • التالي:  اليحو 
السيد5 نلري حجيبة لصالح السيد 
سهم   600  • هللا.  عبد  الدين  فخر 
يلتلكها السيد نلري يوسف لصالح 

السيد فخر الدين عبد هللا.
على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تحويل الشركة إلى شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدود5  املسؤولية 

الوحيد ؛
على  ييص  الذي  رقم  :  قرار 
مايلي: استقالة السيد5 نلري حجيبة 

كلسير5 للشركة
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
تعيين الشريك الوحيد السيد فخر 
الدين عبد هللا مسيرا جديدا للشركة 
ذات  املحدود5  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد 
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
السيد فخر الدين عبد هللا قدم نقدا 

إلى الشركة مائتي ألف درهم.
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 
ألف  مائتي  هو  الشركة  املال  رأس 
ألفي  إلى  مقسم   .(211.111) درهم 
لكل  درهم   (00 من  سهم   (2111(
ومدفوعة  بالكامل  بها  مكتتب  منها، 
بالكامل ومخصصة للشريك الوحيد 

السيد فخر الدين عبد هللا ».
بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 
في  هذه  التفويت  لعلليات  ونتيجة 
الدين  فخر  السيد  يقرر  األسهم، 
تحويل  للقانون،  وفقا  هللا،  عبد 
املسؤولية  ذات   »SICAFEC« شركة 
إلى شركة ذات املسؤولية  املحدود5 

املحدود5 ذات الشريك الوحيد.
على  ييص  الذي   :(5 رقم  بيد 
هللا  عبد  الدين  فخر  السيد  مايلي: 
املسؤولية  ذات  للشركة  مسيرا 
املحدود5 ذات الشريك الوحيد ملد5 

غير محدود5.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 111 85.

860I

FLASH ECONOMIE

TABI3I SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

ائتلانية سبع عيون
حي نورا رقم 56 شارع الحسن الثاني 

سبع عيون مكياس
 SARL « TABI I«

شركة محدود5 املسؤولية
رأس مالها 00, 000 00) درهم

املحل التجاري حي السعاد5 رقم 
69  سبع عيون

رقم السجل التجاري 57927 
مكياس

تأسيس شركة 
بلقت�ضى  الشركة  هذه  أسست 
 16/17/2122 بتاريخ  العرفي  العقد 
املتضلن للبيانات التالية من طرف 
دامو  والسيد  نادية  دامو  السيد5 

إبراهيم والسيد دامو عثلان 
جصائصها كالتالي: 

محدود5  شركة  الشركة  شكل 
املسؤولية »ش.م.م«.

التسلية طبيعي »ش.م. م« 
 محلبة    املوضوع:

ـ االستيراد والتصدير 
العلليات  جليع  عامة  وبصفة 
واملالية  التجارية  العقارية  امليقولة 
التي يلكن أن تتصل بصفة مباشر5 
أو  الشركة  أو غير مباشر5 بلوضوع 
الشركة  تطور  إلى  تؤدي  آن  يلكن 

املذكور5.
املقر االجتلاعي املحل التجاري حي 

السعاد5 رقم 69  سبع عيون.
تاريخ  من  تبتدئ  سية   99 املد5 

تسجيل الشركة.
 (00  000  ,00 الشركة  رأسلال 
درهم مقسلة إلى 000) حصة قيلة 
ميحت  درهم   (00 منها  واحد5  كل 

كالتالي: 

حصة    11 نادية  دامو  السيد5 

00, 000 1  درهم 

حصة    11 السيد دامو إبراهيم 

00, 000 1  درهم

حصة   500 عثلان  دامو  السيد 

00, 000 50 درهم 

التسيير  يرجع  الشركة  تسيير 

للسيد5 دامو نادية ملد5 غير محدود5.

على  يتوزع  اإلمضاء  و  اإلمضاء 

السيد5 نادية دامو والسيد إبراهيم 

غير  ملد5  دامو  والسيد عثلان  دامو 

محدود5.

  1 يياير إلى   ( سية الشركة من 

دجيبر. 

توزيع األرباح

بعد جصم املصاريف والتحلالت 
القانون  في  إليها  املشار  القانونية 

التأسي�ضي وبعد جصم 5% لتكوين 

الربح  فان  القانوني  االحتياطي 

الصافي يقسم بين الشركاء كل حسب 

مال  رأس  في  االجتلاعية  حصصه 

الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

يوم  بلكياس  التجارية  باملحكلة 

29/12/2122 تحت رقم 57927.

86(I

FLASH ECONOMIE

TRAITEUR MASKINE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية سبع عيون

حي نورا رقم 56 شارع الحسن الثاني

سبع عيون مكياس

 SARL-AU « TRAITEUR«

 MASKINE

شركة محدود5 املسؤولية للشريك 

الوحيد
رأس مالها 00, 000 0) درهم

املحل التجاري حي الزيتون 12 سبع 
عيون

رقم السجل التجاري 57919 

مكياس
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املوضوع تأسيس شركة 

بلقت�ضى  الشركة  هذه  أسست 

 18/12/2122 بتاريخ  العرفي  العقد 

املتضلن للبيانات التالية من طرف 

السيد مسكين رضوان 

جصائصها كالتالي: 

محدود5  شركة  الشركة  شكل 

املسؤولية للشريك الوحيد »ش.م.م. 

ذات الشريك الوحيد 

التسلية 

TRAITEUR MASKINE » SARL-

 » AU

املوضوع: ملول املياسبات 

العلليات  جليع  عامة  وبصفة 

واملالية  التجارية  العقارية  امليقولة 

التي يلكن أن تتصل بصفة مباشر5 

أو  الشركة  أو غير مباشر5 بلوضوع 

الشركة  تطور  إلى  تؤدي  آن  يلكن 

املذكور5.

املقر االجتلاعي املحل التجاري حي 
الزيتون 12 سبع عيون

تاريخ  من  تبتدئ  سية   99 املد5 

تسجيل الشركة.
 (0  000  ,00 الشركة  رأسلال 

حصة قيلة   (00 درهم مقسلة إلى 

كل واحد5 منها 00, 00) درهم ميحت 

كالتالي: 

 (00 رضوان  مسكين  السيد   

حصة 00, 000 0) درهم 

التسيير  يرجع  الشركة  تسيير 

غير  ملد5  رضوان  مسكين  للسيد 

محدود5.

للسيد  اإلمضاء  يرجع  اإلمضاء 

مسكين رضوان ملد5 غير محدود5.

  1 يياير إلى   ( سية الشركة من 

دجيبر. 

توزيع األرباح

بعد جصم املصاريف والتحلالت 
القانون  في  إليها  املشار  القانونية 

التأسي�ضي وبعد جصم 5% لتكوين 

الربح  فان  القانوني  االحتياطي 

الصافي يقسم بين الشركاء كل حسب 

مال  رأس  في  االجتلاعية  حصصه 

الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
يوم  بلكياس  التجارية  باملحكلة 

28/12/2122 تحت رقم 57919.
862I

FLASH ECONOMIE

RESTAURANT AMINA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ائتلانية سبع عيون
حي نورا رقم 56 شارع الحسن الثاني

سبع عيون مكياس
 SARL-AU « RESTAURANT«

 AMINA
شركة محدود5 املسؤولية للشريك 

الوحيد
رأس مالها 00, 000 00) درهم

رقم 511 رياض ويسالن) ويسالن 
مكياس

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم السجل التجاري 55411 

مكياس
املل�ضي  العرفي  العقد  بلقت�ضى 
بتاريخ 22 شتيبر 2122 قرر الشركاء 

ما يلي   
للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 
 511 رقم  القديم:  العيوان  من 
مكياس  ويسالن   ( ويسالن  رياض 
املحل التجاري  إلى العيوان الجديد: 
 12 بوراي  حي  الثاني  الحسن  شارع 

سبع عيون  
و لقد ثم اإليداع باملحكلة التجارية 
تحت   15/12/2122 بلكياس بتاريخ 

رقم 5698.
86 I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

STE COMPTOIR ELHOUATE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 21
 ABDELLAH 4 EME ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،
51111، meknes maroc

 STE COMPTOIR ELHOUATE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 
األر�ضي والطابق السفلي رقم 125 
امليصور طريق اكوراي مكياس - 

51111 مكياس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COMPTOIR ELHOUATE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجهز5 بالجللة او بالتقسيط 
اعلال البياء املتيوعة 

مياقصة.
الطابق   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 125 رقم  السفلي  والطابق  األر�ضي 
 - مكياس  اكوراي  طريق  امليصور 

51111 مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الحوات  حلز5  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  الحوات  حلز5  السيد 

اسبانيا 4 991 اسبانيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الحوات  حلز5  السيد 

اسبانيا 4 991 اسبانيا اسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   15 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 1412.

865I

GLASS AUTO TIMAR

GLASS AUTO TIMAR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GLASS AUTO TIMAR

شارع أبو شعيب الدكالي، رقم 6، 

الطابق األر�ضي ، 90000، طيجة 

املغرب

GLASS AUTO TIMAR شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

أبو شعيب الدكالي، رقم 6، الطابق 

األر�ضي - 90000 طيجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.80(6(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 

GLASS AUTO TIMAR شركة ذات 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الطابق   ،6 رقم  أبو شعيب الدكالي، 

املغرب  طيجة   90000  - األر�ضي 

نتيجة لتصفية ودية قبل اموان.

و عين:

و  أمغار  فطيلة  السيد(5) 

 90000 البرانص السعاد5  عيوانه(ا) 

طيجة املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2122 دجيبر   26 بتاريخ 
الطابق   ،6 رقم  أبو شعيب الدكالي، 

األر�ضي - 90000 طيجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر    1 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261189.

865I
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dalha interim

 SOCIETE DE GELATINES

 MASTICS ET COLORANTS

GEMACO
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

dalha interim

 21 BD Emile Zola Casablanca

 21 BD Emile Zola Casablanca،

21142، CASABLANCA maroc

 SOCIETE DE GELATINES

 MASTICS ET COLORANTS

GEMACO شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 229 

شارع الشهداء بلوك 8) حي 

املحلديي - 28821 البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28577

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2119 دجيبر   09 في  املؤرخ 

 SOCIETE DE GELATINES حل 

 MASTICS ET COLORANTS

املسؤولية  ذات  شركة   GEMACO

 211.111 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي 229 

شارع الشهداء بلوك 8) حي املحلديي 

نتيجة  املغرب  البيضاء   28821  -

للركود اقتصادي.

و عين:

عيوانه(ا)  و  تاج  حس  السيد(5) 
زنقة الزبير بن العوام الصخور   (78

البيضاء  الدار   21291 السوداء 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

سعيد تاج و عيوانه(ا)  السيد(5) 
زنقة الزبير بن العوام الصخور   (78

البيضاء  الدار   21291 السوداء 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 229 وفي   2122 دجيبر   (0 بتاريخ 

شارع الشهداء بلوك 8) حي املحلديي 

- 28821 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851588.

866I

Bureau de La competences consultation

STE S.R COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 1 
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيون املغرب
STE S.R COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الفتح 

شارع شكيب ارسالن رقم  4 - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4422 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.S.R COMMERCE
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
املواد الغدائية بالجللة والتقسيط، 
الخدمات،  تقديم  العامة،  التجار5 

االيراد والتصدير....
عيوان املقر االجتلاعي : حي الفتح 
 - رقم  4  ارسالن  شكيب  شارع 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 511  : لبيهات  سكيية  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد5 رغية عيالل : 511 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 سكيية لبيهات عيوانه(ا) 

العيون 70000 العيون املغرب.

عيوانه(ا)  عيالل  رغية  السيد5 

العيون 7000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 سكيية لبيهات عيوانه(ا) 

العيون 7000 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم 717 .

867I

ASHAM MOHAMED

مدطغنيو 44 أ ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

ASHAM MOHAMED

 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD

 IMM   N°  TETOUAN، 9 111،

TETOUAN MAROC

مدطغييو 55 أ ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع أم 

كلتوم املوميين رقم )5 كراج تطوان 

- 111 9 تطوان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26919

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 يونيو   21 املؤرخ في 

أ ش م م شركة ذات   55 مدطغييو 

رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   90.000

املوميين  كلتوم  أم  شارع  اإلجتلاعي 

رقم )5 كراج تطوان - 111 9 تطوان 

املغرب نتيجة لعدم اشتغال الشركة.

و عين:
و  لشقر  يوسف  السيد(5) 
أم  عائشة  شارع   5( عيوانه(ا) 
تطوان   9 111 تطوان  املؤميين 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
بالل  محلد  لشقر  السيد(5) 
أم  عائشة  شارع   5( عيوانه(ا)  و 
تطوان   9 111 تطوان  املؤميين 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
أم  وفي شارع   2122 ماي    1 بتاريخ 
)5 كراج تطوان  كلتوم املوميين رقم 

- 111 9 تطوان املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2122 تحت رقم 800).
868I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

 PARTNERS AVOCADO
INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 21
 ABDELLAH 4 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

51111، meknes maroc
 PARTNERS AVOCADO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

) مكرر علار5 ب 1  امليصور   - 
51111 مكياس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51467
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 PARTNERS AVOCADO INVEST
درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 
 ( شقة  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
 - امليصور      1 ب  علار5  مكرر 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكياس   51111

استحالة تيفيذ املشروع.
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شقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 - امليصور      1 مكرر علار5 ب   (

51111 مكياس املغرب. 
و عين:

عبد الرحيم زوكومو و  السيد(5) 
عيوانه(ا) 9 زنقة 5  درب ولد فاطلة 
املغرب  جريبكة   25111 الفتح  حي 

كلصفي (5) للشركة.
و  بوزملاط  هشام  السيد(5) 
امليظر  شقة     45 علار5  عيوانه(ا) 
املغرب  مكياس   51111 الجليل 

كلصفي (5) للشركة.
نسيم بامو و عيوانه(ا)  السيد(5) 
حفيظة  تجزئة   2 الطابق   58 رقم 
املغرب  مكياس   51111  2 مرجان 

كلصفي (5) للشركة.
و  الصالحي  توفيق  السيد(5) 
)0 تجزئة  عيوانه(ا) رقم 217 قطاع 
تلار5   12111 رياض ولد مطع تلار5 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   15 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم ))5).
869I

ADVOLIS

TRA.CON.SOR
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI, EME ETAGE OUJDA،
61111، oujda MAROC

TRA.CON.SOR »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: الحي 
الصياعي البستان II تجزئة رقم 
2 18 - 60000 وجد5 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 949
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 29 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 
تحويل املقر االجتلاعي الحالي  مايلي: 
للشركة من » الحي الصياعي البستان 
وجد5   18 2-61111 رقم  تجزئة   II
متجر  إسلي  رياض   « الي  املغرب« 
وجد5   -61111  6 رقم  العلران 

املغرب »
على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 
العام  الجلع  اعضاء  اتفق  مايلي: 
القانون  تحيين  على  وباالجلاع 

األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
الذي  بيد رقم القانون األسا�ضي: 
القانون  تحيين  مايلي:  على  ييص 

األسا�ضي للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 2199.
870I

FINGEST CONSEIL SARL

L›ILE HAUTE
إعالن متعدد القرارات

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصياعي تجزئة املساررقم 

69 1 مكتب ) مراكش ، 50000، 
مراكش املغرب

L’ILE HAUTE »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: تقاطع 
شارعي محلد الخامس و محلد 

البقال علار5 جكار الطابق الخامس 
كليز مراكش -. مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18151
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 7) نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تعيين مسير جديد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
تفويت السيد ماطوني كلود كاسطون 
حصة اجتلاعية لفائد5   (000 أالن 
من  نيكوالس  لدفيك  كواش  اليسد 

أصل 000) حصة
بيد رقم 15: الذي ييص على مايلي: 
السيد  للشركة  جديد  مسير  تعيين 
كواش لدفيك نيكوالس كلسير وحيد 

تبعا لقبول استقالة املسير
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 141982.
87(I

SIWISS MARY SARL

SWISS MARY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

WORTRANS
2 يعقوب امليصور طابق التاني رقم 

  ، 90000، طيجة املغرب
SWISS MARY شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليظر 
الجليل شارع )7 رقم 9 الطابق 
االول - 90000 طيجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1  551
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SWISS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.MARY
اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي.
امليظر   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الجليل شارع )7 رقم 9 الطابق االول 

- 90000 طيجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد اطليحي اشرف : 51 حصة 
بقيلة 51.111 درهم للحصة.

السيد اطليحي السعد : 51 حصة 
بقيلة 51.111 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  اشرف  اطليحي  السيد 
 6 علار5  مجلوعة   25 العرفان 

رقم112 90000 طيجة املغرب.
السيد اطليحي السعد عيوانه(ا) 
 6 علار5  مجلوعة   25 العرفان 

رقم112 90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اشرف  اطليحي  السيد 
 6 علار5  مجلوعة   25 العرفان 

رقم112 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261152.

872I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

BELDI 2.0
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االمير5 
الطابق االول رقم 12،الفييدق ، 

111 9، الفييدق املغرب
BELDI 2.1 شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

كيديسة الوسطى شارع املوحدين 
زنقة 7 أ رقم 8 -8  مكرر الطابق 
االر�ضي - 111 9 الفييدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 دجيبر   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BELDI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.2.1

غرض الشركة بإيجاز : 

- صياعة املالبس.

- التطريز االلي.

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

املوحدين  شارع  الوسطى  كيديسة 

الطابق  مكرر    8- 8 أ رقم   7 زنقة 

االر�ضي - 111 9 الفييدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (00  : العبودي  زكية  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 زكية العبودي عيوانه(ا) 

محلد  شارع  رشيد  موالي  تجزئة 

املساعد5  القوات  تكية  السادس 

111 9 الفييدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 زكية العبودي عيوانه(ا) 

محلد  شارع  رشيد  موالي  تجزئة 

املساعد5  القوات  تكية  السادس 

111 9 الفييدق املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   08 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2445.

87 I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE CHARBON SARAHA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72111، ES-SEMARA MAROC

 STE CHARBON SARAHA SARL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

الطاهر ولد الشيخ رقم 06 السلار5 - 
72111 السلار5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHARBON SARAHA SARL
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصنيع  املضغوط,  الفحم  وإنتاج 

وإنتاج املساحيق وكريات الفحم....
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الطاهر ولد الشيخ رقم 06 السلار5 - 

72111 السلار5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : علر  الداودي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  علر  الداودي  السيد 

حي العود5 رقم  18 السلار5 72111 

السلار5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  علر  الداودي  السيد 

حي العود5 رقم  18 السلار5 72111 

السلار5 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 االبتدائية بالسلار5 بتاريخ 

 212 تحت رقم  12/212.

875I

STE PATISSERIE MEJDAD SARL 

 STE PATISSERIE MEJDAD

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

STE PATISSERIE MEJDAD SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا و 

املرو5 الطابق االول رقم 7) طيجة، 

90000، طيجة املغرب

 STE PATISSERIE MEJDAD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 

مسيانة جهة االنار5 زنقة 55 تجزئة 

6558 طيجة - 90000 طيجة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.69511

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم تعيين   2122 يونيو   27 املؤرخ في 

السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

السفياني ارحيلو كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   27 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 256196.

875I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

COCHES DEL NORTE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االمير5 
الطابق االول رقم 12،الفييدق ، 

111 9، الفييدق املغرب
COCHES DEL NORTE شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة حي 
باب سبتة رقم 259 الطابق االر�ضي 

- 111 9 الفييدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 2711
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COCHES DEL NORTE
كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عيوان املقر االجتلاعي : تجزئة حي 
باب سبتة رقم 259 الطابق االر�ضي - 

111 9 الفييدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 700  : الخللي�ضي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد5 سلوى تود5 : 11  حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد الخللي�ضي عيوانه(ا) 
حي املرجة زنقة جبل اوكيلدن رقم 

15 111 9 الفييدق املغرب.
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السيد5 سلوى تود5 عيوانه(ا) حي 

الحراق  الشيخ  شارع  اليلنى  الشبار 

رقم 224 111 9 الفييدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  اهراو  زكرياء  السيد 

تجزئة باب سبتة زنقة شفشاون 12 

رقم 145 111 9 الفييدق املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   28 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2589.

876I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

 PHARMACIE BELLE VUE

SAHEL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

21111، CASABLANCA MAROC

 PHARMACIE BELLE VUE SAHEL

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي محل 

رقم 580) تجزئة امليظر العام حد 

السوالم - 0 برشيد املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

15869

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى   

املؤرخ في 28 أكتوبر 2122 تم تغيير 

 PHARMACIE« تسلية الشركة من 

 HAD« إلى   »BELLE VUE SAHEL

.»SPIRIT

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   27 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 96 1.

877I

ORIGINAL-RAW

ORIGINAL-RAW
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

ORIGINAL-RAW
الحي القديم علار5 الشاوي الطبق 
الثاني الشقة رقم 15 ، 60800، 

تاوريرت املغرب
ORIGINAL-RAW شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 

رقم 15 الطابق الثاني علار5 الشاوي 
الحي القديم - 60800 تاوريرت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(65(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ORIGINAL-RAW
غرض الشركة بإيجاز : استخراج 

األحجار و الرمال و الطين
البحث و التعدين 
استغالل املحاجر
األعلال املتيوعة.

الشقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم 15 الطابق الثاني علار5 الشاوي 
تاوريرت   60800  - القديم  الحي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
511 حصة   : السيد رشيد حداد 

بقيلة 00) درهم للحصة.
 511  : السيد مالك كلال الدين 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  كلال  مالك  السيد 
زنقة اللة أميية الطابق   5 عيوانه(ا) 
املديية الجديد5 فاس   12 الشقة   6

1111  فاس املغرب.
السيد رشيد حداد عيوانه(ا) حي 

والد التركي 60800 تاوريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  كلال  مالك  السيد 
زنقة اللة أميية الطابق   5 عيوانه(ا) 
املديية الجديد5 فاس   12 الشقة   6

1111  فاس املغرب
السيد رشيد حداد عيوانه(ا) حي 

والد التركي 60800 تاوريرت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بوجد5  التجارية 

 212 تحت رقم )59.

878I

SAI DESING

SAI DESING
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SAI DESING
 RUE MOULAY ABDELAZIZ
 RESIDENCE SARAH REZ DE
 CHAUSSEE N° 9 ، 91111،

TANGER املغرب
SAI DESING شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي ادريسية 
زنقة غزو5 الخيدق رقم 2 طابق 
الثاني - 90000 طيجة املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1279 9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 15 غشت 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»ادريسية زنقة غزو5 الخيدق رقم 2 
90000 طيجة املغرب   - طابق الثاني 
»شارع موالي عبدالعزيز اقامة  إلى   «
 90000  -  9 سار5 طابق االر�ضي رقم 

طيجة املغرب ».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   22 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 51 11.
879I

tob travaux divers

 NOUH TRAVAUX DIVERS
ET COMMERCE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

tob travaux divers
حي ولي العهد زنقة الليلون رقم 

الدار )) العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

 NOUH TRAVAUX DIVERS ET
COMMERCE شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

مزوار زنقة انزي رقم 12 - 70000 
العيون املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2857 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 25 أبريل 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 -  12 رقم  انزي  زنقة  مزوار  »شارع 
»مديتة  إلى  العيون املغرب«   70000
العيون   707 الوحد5 بلوك س رقم 

LAAYOUNE 70000 املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو  بتاريخ  2  بالعيون  االبتدائية 

2122 تحت رقم 1879/2122.
880I

CABINETABDESLLAM

STE PARFAKASS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

توسيع نشاط الشركة 

CABINETABDESLLAM
 HAY EL QODS AV ABOUAMAR
 N 167 GUELMIM GUELMIM،

81111، GUELMIM MAROC
STE PARFAKASS شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
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وعيوان مقرها االجتلاعي حي القدس 
تجزئة الوفاق بلوك G رقم 2115 
العيون - 000)9 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 8845
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 1  نونبر 2122 تلت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
تيظيف اإلدارات العامة والخاصة 
الخدمات املالية  -تحويل األموال. 

وشبه املالية.
-تحويل األموال.

.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم  62 .
88(I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

EVESGAS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
اقامة الربيع ) الطابق 2 رقم 8 شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 
50000، مراكش املغرب

EVESGAS شركة ذات املسؤولية 
املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  21 
تجزئة   علار5  1 الفضل - 50000 

مراكش املعرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.117115

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
)0 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 مبلغ رأسلالها   EVESGAS
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
 - الفضل  علار5  1  تجزئة     21 
 : ل  نتيجة  املعرب  مراكش   50000

اسباب اقتصادية.
وحدد مقر التصفية ب رقم  21 
تجزئة   علار5  1 الفضل - 50000 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  ودودي  امليعم  عبد  السيد(5) 
الزاوية درب املحروق رقم  عيوانه(ا) 
26 50000 مراكش املغرب كلصفي 

(5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 14285.
882I

STE FIACCOF 

 STE IMPRIMERIE
 PHOTOCOPIE
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ،  1181، fes maroc

 STE IMPRIMERIE PHOTOCOPIE
MULTISERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 12 
حي عين شقف شارع بيروت زهور - 

1111  فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.516  

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل  يياير  212   05 املؤرخ في 
 STE IMPRIMERIE PHOTOCOPIE
ذات  شركة   MULTISERVICES
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
12 حي عين شقف شارع بيروت زهور 
- 1111  فاس املغرب نتيجة للعدم 

تحقيق ربح.

و عين:
و  اليزامي  نعيلة  السيد(5) 
اسفي  زنقة  الكوفة  شارع  عيوانه(ا) 
علار5 0) الشقة 6 الزهور 2 1111  

فاس املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
 12 وفي رقم  يياير  212   05 بتاريخ 
 - حي عين شقف شارع بيروت زهور 

1111  فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 15 يياير  212 

تحت رقم 7 56.
88 I

KHOUYI BADIA

 SOCIETE TERRABI BOUMIA
SARL

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكياس ، 51111، مكياس املغرب
 SOCIETE TERRABI BOUMIA
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: تشعيت 

بومية - 51 54 ميدلت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2757

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 15 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
) – الحل املسبق للشركة 2 - تسلية 
السيد تربي مصطفى املصفي للشركة 
تشعيت   : مكان تصفية الشركة    -

بومية ميدلت
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 0: الذي ييص على مايلي: 
) – الحل املسبق للشركة 2 - تسلية 
السيد تربي مصطفى املصفي للشركة 
تشعيت   : مكان تصفية الشركة    -

بومية ميدلت
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   (6 االبتدائية بليدلت بتاريخ 

2122 تحت رقم 296.
885I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

SOCIETE HT A M TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود5

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

 SOCIETE HT A M TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دوار 

ايت علي اشعو ايت لحسن ايوسف 

جلاعة لقصير عين تاوجطات - 

51111 تاوجطات املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.44821

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   (7 املؤرخ في 

 SOCIETE HT A M TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 

وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي دوار ايت علي اشعو 

ايت لحسن ايوسف جلاعة لقصير 

تاوجطات   51111  - تاوجطات  عين 

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

و  اوراغ  الرزاق  عبد  السيد(5) 

ايت  اشعو  ايت علي  دوار  عيوانه(ا) 

لحسن ايوسف جلاعة لقصير علالة 

تاوجطات  عين   51111 الحاجب 

 (5) كلصفي  املغرب  الحاجب 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي دوار ايت   2122 نونبر   (7 بتاريخ 

ايوسف  لحسن  ايت  اشعو  علي 

 - تاوجطات  عين  لقصير  جلاعة 

51111 تاوجطات املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   15 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 7)5).
885I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

 STE ADNAN ET ADAM DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
اقامة الربيع ) الطابق 2 رقم 8 شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 
50000، مراكش املغرب

 STE ADNAN ET ADAM DE
CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
محاميد 5 رقم 1217 - 50000 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2481 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»11.111  درهم« أي من »211.111 
عن  درهم«   511.111« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 7 1.
886I

CLINIQUE JUMEIRA

CLINIQUE JUMEIRA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLINIQUE JUMEIRA
- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 11 21، 
CASABLANCA MAROC

CLINIQUE JUMEIRA شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 45 زنقة 
اطلس الطابق 5 رقم 6) املعاريف - 

21251 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567 85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CLINIQUE JUMEIRA
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متيوعة أو تشييدية.
زنقة   45  : عيوان املقر االجتلاعي 
 - املعاريف   (6 رقم   5 اطلس الطابق 

21251 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : عاطل  حسن  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن عاطل عيوانه(ا) 60 
محج حبيب �ضي ناصر 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن عاطل عيوانه(ا) 60 
الدار   2111 محج حبيب �ضي ناصر 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 9 1 85.
887I

امغار عبد الغافور

ANIDIMO TRAV
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة اليور رقم 
) الطابق االول تطوان ، 111 9، 

تطوان املغرب
ANIDIMO TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي بن 
ديبان شارع عالل الفا�ضي رقم 261 
الفييدق - 111 9 الفييدق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25559
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 شتيبر   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 ANIDIMO الوحيد  الشريك  ذات 
TRAV مبلغ رأسلالها 00.000) درهم 
بن  حي  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
 261 ديبان شارع عالل الفا�ضي رقم 
الفييدق املغرب   9 111  - الفييدق 

نتيجة ل : الخسار5.
بن  حي  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 261 ديبان شارع عالل الفا�ضي رقم 

الفييدق - 111 9 تطوان املغرب. 
و عين:

و  املحساني  الحي  عبد  السيد(5) 
حي بن ديبان شارع عالل  عيوانه(ا) 
 9 111 الفييدق   261 رقم  الفا�ضي 
الفييدق املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
حي بن   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 261 ديبان شارع عالل الفا�ضي رقم 

الفييدق 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتيبر   21 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 1929.

888I

INFOPLUME

EEPCM INGENIERIE
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME
59) شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا ) رقم 7) ، 90000، طيجة 
املغرب

EEPCM INGENIERIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع علر 
ابن العاص الطابق الثالث رقم 26 - 

90000 طيجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.99255

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
محلد جليع  اتجاني  السيد  تفويت 
حصصه في الشركة امللثلة في 000) 
للحصة  درهم   (00 بقيلة  حصة 
لفائد5 السيد عبدالجبار كازيط التي 

اصبح الشريك الوحيد للشركة 
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
من  اتجاني  السيد  استقالة  قبول 
مهامه كلسير للشركة وتعيين السيد 
الوحيد  املسير  كازيط  عبدالجبار 

للشركة 
قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 
للشريك  التوقيع  سلطة  ميح  قرار 

الوحيد السيد عبدالجبار كازيط
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
ليصبح  الشركة  نشاط  تقليص 

أعلال البياء املختلفة
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
انشاء قانون اسا�ضي جديد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 
نشاط الشركة أعلال البياء املختلفة
بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 
عبدالجبار  السيد  الوحيد  الشريك 
الشركة  رأسلال  في  مساهم  كازيط 

00000) درهم
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على  ييص  الذي   :7 رقم  بيد 
 (00000 الشركة  رأسلال  مايلي: 
000) حصة بقيلة  درهم مقسم إلى 
درهم للحصة في ملكية السيد   (00

عبدالجبار كازيط
على  ييص  الذي   :15 رقم  بيد 
للسيد  موكل  الشركة  تسيير  مايلي: 

عبدالجبار كازيط
على  ييص  الذي   :(6 رقم  بيد 
باالمضاء  مقيد5  الشركة  مايلي: 
السيد  واملسير  للشريك  الوحيد 

عبدالجبار كازيط 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 1-15 2612.
889I

LUCA CENTER

JANNA OASIS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

JANNA OASIS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي علار5 

جوهر5 الطابق الثاني الشقة رقم 7) 
شارع عالل الفا�ضي مراكش - 50000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12 5 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 فبراير   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JANNA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.OASIS

غرض الشركة بإيجاز : إنتاج وبيع 

العسل.

علار5   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

جوهر5 الطابق الثاني الشقة رقم 7) 

شارع عالل الفا�ضي مراكش - 50000 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

الحليم  عبد  العبدالوي  السيد 

درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000  :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحليم  عبد  العبدالوي  السيد 
رقم  11   0( سعاد5  عيوانه(ا) 

مراكش   50000 مراكش  املحاميد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحليم  عبد  العبدالوي  السيد 
رقم  11   0( سعاد5  عيوانه(ا) 

مراكش   50000 مراكش  املحاميد 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   (0 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 762  1.

890I

FINCOSA MARRAKECH

SENOTP
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية علار5 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 

املغرب

SENOTP شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي طؤيق 
اسفي عللية ياسين تجزئة االزدهار 
رقم 152 - 50000 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 9879
العام  الجلع  بلقت�ضى 
دجيبر   (9 في  املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2122
درهم«   5.500.000« قدره  بلبلغ 
إلى  درهم«   9.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم«   1 .411.111«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحدد5 املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 257 14.
89(I

FINCOSA MARRAKECH

 STE DE PROJET ET KADOUS
TACHFINE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
رفع رأسلال الشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية علار5 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 
املغرب

 STE DE PROJET ET KADOUS
TACHFINE شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 51 

زنقة رحال بن احلد كليز - 500000 
مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9  5
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   (9 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   5.111.111«
»5.866.000 درهم« إلى »9.866.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 258 14.

892I

RENOVART ENERGIE INFINIE

 RENOVART ENERGIE
INFINIE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
قفل التصفية

RENOVART ENERGIE INFINIE

21 شارع االمير موالي عبد هللا، زاوية 

شارع باستور، إقامة سار5، الطابق 

الخامس، الشقة رقم 9 ، 90000، 

طيجة املغرب

 RENOVART ENERGIE INFINIE

شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 21 

شارع األمير موالي عبد هللا، زاوية 

بولفار باستور، إقامة سار5، الطابق 

الخامس، الشقة رقم 9 - 90000 

طيجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4995 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2122 نونبر   08 املؤرخ في 

 RENOVART ENERGIE INFINIE

شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

األمير  شارع   21 اإلجتلاعي  مقرها 
موالي عبد هللا، زاوية بولفار باستور، 

الخامس،  الطابق  سار5،  إقامة 

الشقة رقم 9 - 90000 طيجة املغرب 

نتيجة لتصفية ودية قبل اموان.

و عين:

و  الخربة  أحلد  السيد(5) 

البحير5 رقم  إقامة  بوبانة  عيوانه(ا) 

8 90000 طيجة املغرب كلصفي (5) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بوبانة  وفي   2122 دجيبر   27 بتاريخ 

إقامة البحير5 رقم 8 - 90000 طيجة 

املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261191.

89 I

CRB CONSEIL

FLEETI CONNECT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CRB CONSEIL
حي الهياء شارع ابن سييا رقم 214 ، 

21281، الدار البيضاء املغرب
FLEETI CONNECT شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7)) شارع 
ابن ميير إقامة الزرقه الطابق األول 

رقم 2 - 21111 املعاريف املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55578 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 12 دجيبر 2122 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد(5) علمي 

اإلدري�ضي علر كلسير آجر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 6 1 4.

895I

LUCA CENTER

ALL-IN CAR MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

 ALL-IN CAR MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي املكتب 
رقم  /  الطابق االول الحي 

الصياعي 77  سيدي غانم مراكش - 
50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 2151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ALL-IN : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CAR MARRAKECH
تاجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
املكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم  /  الطابق االول الحي الصياعي 
 50000  - 77  سيدي غانم مراكش 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 511.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 CEDRIC SILVA PEREIRA السيد
درهم   (00 بقيلة  حصة   : 5.111

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 CEDRIC SILVA PEREIRA السيد
مارسيليا   1 111 فرنسا  عيوانه(ا) 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجكاني توفيق عيوانه(ا) 
 57900 الذهبي زاكور5  حي امليصور 

زاكور5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 85  14.
895I

ANDERSEN CONSULTING

 ANDALOUSSI CREATION
ARTISANALE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 911 1، TANGER

MAROC
 ANDALOUSSI CREATION

ARTISANALE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي قطعة 7) 
A-2 امليطقة الحر5 - 90000 طيجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2849 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (5) سعيد املزرياحي 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   (.000
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (.000
دجيبر   26 بتاريخ  املزرياحي  ياسين 

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يياير   05 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم  2 261.
896I

ANDERSEN CONSULTING

 ANDALOUSSI CREATION
ARTISANALE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 911 1، TANGER

MAROC
 ANDALOUSSI CREATION

ARTISANALE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قطعة 7) 

A-2 امليطقة الحر5 - 90000 طيجة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2849 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 26 دجيبر 2122 تم تعيين 

السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

املزرياحي ياسين كلسير آجر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم  2 261.

897I

ABRAJE ASSAFA

AZIZA PALM
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

ABRAJE ASSAFA

 ، معروف  سيدي   25 الكولين 

21521، الدارالبيضاء املغرب

ذات  شركة   AZIZA PALM

املسؤولية املحدود5

زاوية   : وعيوان مقرها اإلجتلاعي 

إقامة  أنوال  و  عبداملومن  شارع 

الرقم   2 سانترالطابق  عبداملومن 

 21 - 21142 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4 5271

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2122 نونبر   25 في  املؤرخ 

ذات  شركة   AZIZA PALM حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

و  زاوية شارع عبداملومن  اإلجتلاعي 

أنوال إقامة عبداملومن سانترالطابق 

2 الرقم  21 - 21142 الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة ل نتيجة لعدم مزاولة 

أي نشاط تجاري.
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و عين:
البغدادي  نورالدين  السيد(5) 
اعبابو  تجزئة   0( عيوانه(ا)  و 
الدارالبيضاء   21151 كاليفورنيا 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 25 نونبر 2122 وفي زاوية شارع 
عبداملومن و أنوال إقامة عبداملومن 
سانترالطابق 2 الرقم  21 - 21142 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 144 85.
898I

fidu ben

CHAFELEC SARL
إعالن متعدد القرارات

fidu ben
85 زنقة موالي عبد هللا ، 25111، 

جريبكة املللكة املغربية
CHAFELEC SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 7 ساحة 

االستقالل جريبكة 7 ساحة 
االستقالل جريبكة 25111 جريبكة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.555

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في  1 نونبر 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
ييص  الذي   :( القرار  رقم  قرار 
رفع رأسلال الشركة من  على مايلي: 
 2.111.111 إلى  درهم   (.000.000

درهم 
قرار رقم القرار 2: الذي ييص على 
تعيين السيد عفاض يوسف  مايلي: 
سعيد  مع  بشراكة  جديد  كلسبر 

عفاض 
ييص  الذي  القرار  :  رقم  قرار 
القانون  صياغة  اعاد5  مايلي:  على 

التأسي�ضي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

الذي   :7 و   6 البيدين  رقم  بيد 
الجديد  التقسيم  مايلي:  على  ييص 

لرأسلال الشركة 
بيد رقم بيد 15: الذي ييص على 
مايلي: املسيرين الجدد عفاض سعيد 

بشراكة مع السيد يوسف عفاض
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   26 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2121 تحت رقم 567.
899I

مستامية الرجاء لللحاسبة

DOUNIAHANI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

مستامية الرجاء لللحاسبة
حي اليجا5 زنقة بني مالل رقم 4  ، 

551 2، سوق السبت املغرب
DOUNIAHANI CASH شركة 

ذات املسؤولية املحدود5(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 95 
شارع املسير5 (بام 2) - 551 2 سوق 

السبت اوالد اليلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 11

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 يونيو   12 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   DOUNIAHANI CASH
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
شارع   95 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 
سوق   2 551  -  (2 (بام  املسير5 
السبت اوالد اليلة املغرب نتيجة ل : 

انتهاء الغرض.
 95 التصفية ب رقم  وحدد مقر 
شارع املسير5 (بام 2) - 551 2 سوق 

السبت اوالد اليلة املغرب. 
و عين:

عيوانه(ا)  و  هاني  دنيا  السيد(5) 
السبت  سوق   2 551 التقدم  حي 
 (5) كلصفي  املغرب  اليلة  اوالد 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد اليلة 
رقم  تحت   2122 غشت   12 بتاريخ 

.298
900I

ste al moustakbal conseil

LVP-LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et   ،  1111، fes maroc

LVP-LOCATION شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 2  
زنقة 218 عين قادوس حي املصلى 

فاس رقم 2  زنقة 218 عين قادوس 
حي املصلى فاس 1111  فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7447 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
LVP-  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOCATION
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
  2 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
املصلى  حي  قادوس  عين   218 زنقة 
فاس رقم 2  زنقة 218 عين قادوس 
فاس    1111 فاس  املصلى  حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : محلد  العزوزي  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العزوزي محلد عيوانه(ا) 
زنقة احلد الشجعي حي االمل ملعب 

الخيل فاس 1111  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العزوزي محلد عيوانه(ا) 
زنقة احلد الشجعي حي االمل ملعب 

الخيل فاس 1111  فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   08 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 4612.

90(I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE FJS ف ج س
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45811،

TINGHIR maroc
ف ج س STE FJS شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دوار 

اغرم امزدار اكييون 458911 تيغير 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.217
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 أكتوبر   07 في  املؤرخ 
شركة ذات   STE FJS حل ف ج س 
رأسلالها  مبلغ  املحدود5  املسؤولية 
مقرها  وعيوان  درهم   90.000
اإلجتلاعي دوار اغرم امزدار اكييون 
458911 تيغير املغرب نتيجة الالزمة 

و التيافس.
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و عين:

و  بايشو  امحلد  السيد(5) 
اكييون  امزدار  اغرم  دوار  عيوانه(ا) 

 (5) كلصفي  املغرب  تيغير   45811

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

دوار  وفي   2122 أكتوبر   07 بتاريخ 

 45811 تيغير  اكييون  امزدار  اغرم 

تيغير املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر  بتاريخ  2  بتيغير  االبتدائية 

2122 تحت رقم 411/2122.

912I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE SOMELTRA سوميلترا
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ANAMAR FIDUCIAIRE

 AVENUE MED V IMMEUBLE

 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45811،

TINGHIR maroc

سوميلترا STE SOMELTRA شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : دوار 

واكليم تيغير 458911 تيغير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2 7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 8) أكتوبر 2122 تقرر حل 

شركة   STE SOMELTRA سوميلترا 

ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

تيغير املغرب   458911 واكليم تيغير 

نتيجة النخفاض اسعار الصفقات.

و عين:

و  العرباوي  محلد  السيد(5) 

تيغير   45811 دوار واكليم  عيوانه(ا) 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

دوار  وفي   2122 أكتوبر   (8 بتاريخ 

تيغير   45811 واكليم  دوار  واكليم 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   24 بتاريخ  بتيغير  االبتدائية 

2122 تحت رقم 411/2122.

91 I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 STE STAR TECHNOLOGIE

SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 91 ETG   APT 15

 SIDI MOUMEN ، 21111،

CASABLANCA MAROC

 STE STAR TECHNOLOGIE

SERVICE شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )9) شارع 

الفوارات حي عادل الطابق   الحي 

املحلدي - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.251 59

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر حل   2114 يياير   (5 املؤرخ في 

 STE 5شركة ذات املسؤولية املحدود

 STAR TECHNOLOGIE SERVICE

مبلغ رأسلالها 0.000) درهم وعيوان 

مقرها اإلجتلاعي )9) شارع الفوارات 

 - الحي املحلدي  حي عادل الطابق   

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

ل : عدم التفاهم بين الشركاء.

وحدد مقر التصفية ب )9) شارع 

الحي  الطابق    عادل  حي  الفوارات 

البيضاء  الدار   21111  - املحلدي 

املغرب. 

و عين:

و  غزال  القادر  عبد  السيد(5) 

عيوانه(ا) الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.

و  معالوي  معاد  السيد(5) 

عيوانه(ا) الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير 2114 تحت رقم 541498.

905I

مستامية شامة

LE BORD DE RIF
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستامية شامة
شارع املسير5 رقم 142 الطابق االول 

الياظور شارع املسير5 رقم 142 

الطابق االول الياظور، 62111، 

الياظور املغرب

LE BORD DE RIF شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 142 شارع 

الطابق االول املسير5 الياظور - 

62111 الياظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21975

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 

 LE BORD الوحيد  الشريك  ذات 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ   DE RIF

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي 142 
شارع الطابق االول املسير5 الياظور 

 : الياظور املغرب نتيجة ل   62111 -

ازمة القطاع.

 142 ب  التصفية  مقر  وحدد 

شارع املسير5 الطابق االول الياظور - 

62111 الياظور املغرب. 

و عين:

و  الدواللي  ابراهيم  السيد(5) 

دوار بني بوغلارن الغربية  عيوانه(ا) 
احدادا بني بويفرور 62111 الياظور 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 15 دجيبر 

2122 تحت رقم 4928.

915I

مستامية شامة

LE BORD DE RIF
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامية شامة
شارع املسير5 رقم 142 الطابق االول 

الياظور شارع املسير5 رقم 142 

الطابق االول الياظور، 62111، 

الياظور املغرب

LE BORD DE RIF شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

املسير5 142 الطابق االول الياظور - 

62111 الياظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21975

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

 LE املؤرخ في 7) نونبر 2122 تقرر حل

BORD DE RIF شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

 142 مقرها اإلجتلاعي شارع املسير5 

 62111  - الياظور  االول  الطابق 

الياظور املغرب نتيجة الزمة القطاع.
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و عين:
و  الدواللي  ابراهيم  السيد(5) 
دوار بني بوغلارن الغربية  عيوانه(ا) 
احدادا بني بويفرور الياظور 62111 
الياظور املغرب كلصفي (5) للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
شارع  وفي   2122 نونبر   (7 بتاريخ 
 - الطابق االول الياظور  املسير5 142 

62111 الياظور املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور بتاريخ 15 دجيبر 

2122 تحت رقم 4927.
906I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

Z futur company
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES
SARL AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS
 CHICHAOUA ، 41111،

chichaoua MAROC
ذات  شركة   Z futur company
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد
رقم  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
297 حي املحلدي شيشاو5. - 000)5 

شيشاو5 املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2249
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Z futur : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.company

-1مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 
األعلال واالنشاءات املختلفة.

-2مفاوض.
الري  مشاريع  واعداد  - درأسة 

الزراعي.
الطاقة  أجهز5  وتركيب  بيع   4-

الشلسية..
عيوان املقر االجتلاعي : رقم 297 
 5(000  - شيشاو5.  املحلدي  حي 

شيشاو5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : جر�ضي  زكرياء  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  جر�ضي  زكرياء  السيد 
 5(000 شيشاو5  املحلدي  الحي 

شيشاو5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  جر�ضي  زكرياء  السيد 
 5(000 شيشاو5  املحلدي  الحي 

شيشاو5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باميتانوت بتاريخ 08 نونبر 

2122 تحت رقم 2122/ 66.
907I

COFANAD SARL

توبو خليفة ش م م لشريك 
وحيد

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62111،  9

NADOR MAROC
توبو جليفة ش م م لشريك وحيد 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع االمير 
سيدي محلد الحي االداري رقم 26 
الياظور املغرب 62111 الياظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1521 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

ش  جليفة  توبو  الوحيد  الشريك 

رأسلالها  مبلغ  وحيد  لشريك  م  م 

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

اإلجتلاعي شارع االمير سيدي محلد 

الحي االداري رقم 26 الياظور املغرب 

 : ل  نتيجة  املغرب  الياظور   62111

لغياب اي نشاط

.

شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 

االمير سيدي محلد الحي االداري رقم 
الياظور   62111 الياظور املغرب   26

املغرب. 

و عين:

و  أعليلي  جليفة  السيد(5) 

شارع االمير سيدي محلد  عيوانه(ا) 

الحي االداري رقم 26 الياظور 62111 

الياظور املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 22 دجيبر 

2122 تحت رقم 5169.

908I

COFANAD SARL

توبو خليفة ش م م لشريك 
وحيد

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COFANAD SARL

 AV IBN SINA ، 62111،  9

NADOR MAROC

توبو جليفة ش م م لشريك وحيد 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 
االمير سيدي محلد الحي االداري 
رقم 26 الياظور املغرب 62111 

الياظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1521 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   29 املؤرخ في 

وحيد  لشريك  م  م  جليفة ش  توبو 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

اإلجتلاعي شارع االمير سيدي محلد 

الحي االداري رقم 26 الياظور املغرب 

62111 الياظور املغرب نتيجة لغياب 

أي نشاط للشركة.

و عين:

و  أعليلي  جليفة  السيد(5) 

شارع االمير سيدي محلد  عيوانه(ا) 

الحي االداري رقم 26 الياظور 62111 

الياظور املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 29 نونبر 2122 وفي شارع االمير 

 26 سيدي محلد الحي االداري رقم 
الياظور   62111 املغرب  الياظور 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 26 دجيبر 

2122 تحت رقم 5185.

909I

fidu ben

SABLIERE DU TADLA SA

إعالن متعدد القرارات

fidu ben
85 زنقة موالي عبد هللا ، 25111، 

جريبكة املللكة املغربية

 SABLIERE DU TADLA SA

»شركة املساهلة«

 215 االجتلاعي:  مقرها  وعيوان 

شارع محلد الخامس ص ب 0)) بني 

مالل - - بني مالل املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 51.
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 6) نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم القرار ): الذي ييص على 
قبول استقالة السيد قادري  مايلي: 
حساني علي من املجلس االداري بعد 

بيع جليع اسهله 
قرار رقم القرار 2: الذي ييص على 
قادري  السيد  علي  املحافظة  مايلي: 
حساني  قادري   ، محلد  حساني 
سعد و قادري حساني كريم كاعضاء 

املجلس االداري 
قرار رقم القرار  : الذي ييص على 
قادري  السيد  علي  املحافظة  مايلي: 
لللجلس  كرئيس  محلد  حساني 

االداري للشركة (6 سيوات )
ييص  الذي   :5 القرار  رقم  قرار 
القانون  صياغة  اعاد5  مايلي:  على 

األسا�ضي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

التقسيم الجديد لرأسلال الشركة 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 21 دجيبر 

2122 تحت رقم 9)9).
9(0I

soulinad.consult

 SOURCE التسمية
COSMETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

soulinad.consult
الطابق امول شارع االمام البصيري 

الزنقة 645 الرقم 2 مكرر ، 21111، 
البيضاء املغرب

 SOURCE COSMETIQUE التسلية
شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل 

تجاري بحي امليار الشطر 6 الرقم 8  
- 24111 الجديد5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.SOURCE COSMETIQUE التسلية
غرض الشركة بإيجاز : بيع جليع 
الشبه  واملعدات  واألدوات  امليتجات 
والعطور  التجليل  وميتجات  طبية 

بالتقسيط..
محل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
تجاري بحي امليار الشطر 6 الرقم 8  

- 24111 الجديد5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسلال  مبلغ 

111.111,11 درهم، مقسم كالتالي:
السيد علاد بن حلو : 211 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد5 نوال بن حم : 500 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
 500  : العلري  تورية  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  حلو  بن  علاد  السيد 
15 تجزئة كييلر طابق 2 شقة 8 زنقة 

) 71 21 الدار البيضاء املغرب.
عيوانه(ا)  حم  بن  نوال  السيد5 
الشقة  طابق    التعاضدية  زنقة   5
البيضاء  الدار   21  1 املعارف   6

املغرب.
السيد5 تورية العلري عيوانه(ا) 
بادس  بن  شارع  الغزو5  تجزئة   57

24111 الجديد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  حلو  بن  علاد  السيد 
15 تجزئة كييلر طابق 2 شقة 8 زنقة 

) 71 21 الدار البيضاء املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 5) دجيبر 

2122 تحت رقم 1165.
9((I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL

CERESIA REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 CABINET AFRICAIN DE
CONSEIL

55  شارع محلد الخامس فضاء 
يسرى الطابق 0) ، 11 21، الدار 

البيضاء املغرب
CERESIA REAL ESTATE شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
العين فيال 2  طريق امزميز كلم 12 
Domaine Royal Palm 42 12 تا 
مصلوحت ص.ب 124 مراكش - 

41121 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11496 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   9.000.000«
 9.(00.000« إلى  درهم«   (00.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم  11 14.
912I

SAGASUD

 PLUTRANS SUD
MILTISERVICE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم  2 
 LAAYOUNE، 71111، العيون

LAAYOUNE املغرب
 PLUTRANS SUD MILTISERVICE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

عالل بن عيد هللا بوجدور - 000)7 
بوجدور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2118 ماي   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.PLUTRANS SUD MILTISERVICE

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع  واليقل  باليقل  يتعلق 
 ، الخشب  ،بتجار5  الغير  لحساب 

تجار5 عامة ، استراد وتصدير.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 7(000  - عالل بن عيد هللا بوجدور 

بوجدور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : اصواب  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اصواب  الرحيم  عبد  السيد 
هللا  عبد  بن  عالل  حي  عيوانه(ا) 

بوجدور 000)7 بوجدور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
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اصواب  الرحيم  عبد  السيد 
هللا  عبد  بن  عالل  حي  عيوانه(ا) 

بوجدور 000)7 بوجدور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   (8 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2118 تحت رقم 1161/2118.
91 I

مستامية شامة

NOUR MEDITERANEE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

مستامية شامة
شارع املسير5 رقم 142 الطابق االول 

الياظور شارع املسير5 رقم 142 
الطابق االول الياظور، 62111، 

الياظور املغرب
NOUR MEDITERANEE شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي اوالد 
لحسن شارع 86 الياظور - 62111 

الياظور املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1761 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر  في  1  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.500.000«
 1.511.111« إلى  درهم«   (00.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور بتاريخ 27 دجيبر 

2122 تحت رقم 5112.
9(5I

مستامية شامة

SAMI DIA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

مستامية شامة
شارع املسير5 رقم 142 الطابق االول 

الياظور شارع املسير5 رقم 142 

الطابق االول الياظور، 62111، 
الياظور املغرب

SAMI DIA شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي جحليو5 
بني شيكر الياظور - 62111 الياظور 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18729

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.590.000«
 1.511.111« إلى  درهم«   (0.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور بتاريخ 27 دجيبر 

2122 تحت رقم  511.
915I

MJ MANAGEMENT

DOMAINE CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MJ MANAGEMENT
  RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC
DOMAINE CLEAN شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 29 شارع 
علر ابن العاص الطابق الثالت رقم 
25 طيجة - 90000 طيجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78659
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2121 دجيبر   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 DOMAINE الوحيد  الشريك  ذات 
 (0.000 رأسلالها  مبلغ   CLEAN

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
الطابق  العاص  ابن  علر  شارع   29
 90000  - طيجة   25 رقم  الثالت 
: عدم وجود  طيجة املغرب نتيجة ل 

صفقات مربحة.
وحدد مقر التصفية ب 29 شارع 
علر ابن العاص الطابق الثالت رقم 

25 طيجة - 90000 طيجة املغرب. 
و عين:

السيد(5) فؤاد بومعز5 و عيوانه(ا) 
املغرب  طيجة   90000 طيجة 

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

جهان لوط 57 طيجة 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2121 تحت رقم 8121.
9(6I

LE PREMIER CONSEIL

MIXTE FIRST SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 2   °ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC
MIXTE FIRST SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي رقم 07) 
الطابق األول تجزئة سقر الداوديات 

- 50000 مراكش املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
 574 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 26 شتيبر 2122 تم حذف 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
إنشاءات  أو  متيوعة  *أعلال 

(مقاول)..

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   22 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 667)5).
9(7I

Ste orient compta

Sté ORIENT SOLAIRE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Ste orient compta
 Oujda Oujda، 61111، Oujda

Maroc
Sté ORIENT SOLAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

 JNANE وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 HAJ KADDOUR ROUTE EL
 AOUNIA - OUJDA - 61111

.OUJDA MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26 17

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2121 غشت   06 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 Sté ORIENT ذات الشريك الوحيد 
 (0.000 رأسلالها  مبلغ   SOLAIRE
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
 JNANE HAJ KADDOUR ROUTE
 EL AOUNIA - OUJDA - 61111
.CRISE : نتيجة ل OUJDA MAROC

 JNANE التصفية ب  وحدد مقر 
 HAJ KADDOUR ROUTE EL
 AOUNIA - OUJDA - 61111

 .OUJDA MAROC
و عين:

و   ETTAHER JAAFRI السيد(5) 
 DOUAR EL HORMYINE (ا)عيوانه
 PACHALIK NAIMA PCE OUJDA
OUJDA MAROC 61111 كلصفي 

(5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

شتيبر   22 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2121 تحت رقم 27  .

9(8I

boutouissa mustafa

فاتتل
إعالن متعدد القرارات

boutouissa mustafa

 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867

 MEKNES ، 51111، meknes

maroc

فاتتل »شركة التضامن«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 

بلكياس– شارعالحسن الثاني، 

إقامة الخصاص، شقة 5 - 51111 

بلكياس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21   

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 09 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم -1 املصادقة على العرض 

: الذي ييص على مايلي: -1 املصادقة 

طرف  من  املعروض  العرض  على 

أعضاء املكتب

 : املرحوم  وفا5   2- رقم  قرار 

تأكيد   2- مايلي:  على  ييص  الذي 

محلد  السيد  املرحوم  وفا5 

الحصص  ميح  الشرايبي،  نجيب 

االجتلاعية الخاصة باملرحوم السيد 

ورثته  إلى  الشرايبي  نجيب  محلد 

اليظام  من  و7   6 وتعدياللفصلين 

األسا�ضي للشركةاملذكور5 أعاله،

قرار رقم -  تعين مؤقت للعيوان : 

الذي ييص على مايلي: -  تعين مؤقت 

للعيوان التالي مكياس - شارع الحسن 

 ،5 شقه  الخصاص،  إقامة  الثاني، 

ودلك لتيفيذمقتضيات حل الشركة 

املذكور5 أعاله، وما يترتب عيه؛

الذي   : حل الشركة   4- قرار رقم 
الشركة  حل   4- مايلي:  على  ييص 
املذكور5 أعاله لعدم اشتغالها، وعدم 
بلوضوع  عالقة  لها  علليات  تحقق 

الشركة، وذلك ميذ 11/11/ 211.
تعيين السيد5 نزهة   5- قرار رقم 
الذي   : للشركة  كلصفي  املحلدي 
السيد5  تعيين   5- مايلي:  على  ييص 
للشركة  كلصفي  املحلدي  نزهة 
املذكور5 أعاله وتحديد مقر اليصفية 
شارعالحسن   – ح)  (م  بلكياس 

الثاني، إقامة الخصاص، شقة 5.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم رقم7-6: الذي ييص على 
االجتلاعية  الحصص  ميح  مايلي: 
محلد  السيد  باملرحوم  الخاصة 

نجيب الشرايبي إلى ورثته 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر  بتاريخ  1  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 1297.
9(9I

MJ MANAGEMENT

ROTAN TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

MJ MANAGEMENT
  RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC
ROTAN TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود5(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مسيانة 
مجلع ليلى ب اقامة رقم 5 الطابق 
السابع رقم 89)) طيجة - 90000 

طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11652 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 12 غشت 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ROTAN TRANS SARL

وعيوان  درهم    11.111 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي مسيانة مجلع ليلى 
الطابق السابع رقم   5 ب اقامة رقم 
89)) طيجة - 90000 طيجة املغرب 
نتيجة ل : توقيف النشاط االجتلاعي 

للشركة.
مسيانة  التصفية ب  مقر  وحدد 
الطابق   5 مجلع ليلى ب اقامة رقم 
 90000  - طيجة   ((89 السابع رقم 

طيجة املغرب. 
و عين:

و  الغريب  سلية  السيد(5) 
برانس تجزئة سياء طيجة  عيوانه(ا) 
 (5) املغرب كلصفي  طيجة   90000

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
: مسيانة  الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الطابق   5 مجلع ليلى ب اقامة رقم 

السابع رقم 89)) طيجة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   15 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 005)).
921I

PREMIUM FINANCE

RIAD X P R H
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 41111،
MARRAKECH MAROC

RIAD X P R H شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

  الطابق السفلي اقامة ميار5 2 
جيليز - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 2145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RIAD  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.X P R H
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

العقارات.
شقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
رقم   الطابق السفلي اقامة ميار5 2 

جيليز - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الكوط  الطيبي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  الكوط  الطيبي  السيد 
 125 رقم  االضافة   2 الوحد5  م  ح 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الكوط  الطيبي  السيد 
 125 رقم  االضافة   2 الوحد5  م  ح 

50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 141 14.

921I

SYNERGIE EXPERTS

NEXEYA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SYNERGIE EXPERTS
59، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 

، 21161، الدار البيضاء املغرب
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NEXEYA MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : 59 زنقة 
جون جوريس الطابق   حي غوتيي 

21161 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 6 657

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 يونيو    1 املؤرخ في 
ذات  شركة   NEXEYA MAROC
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 
 (.000.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
الطابق    جوريس  جون  زنقة   59
البيضاء  الدار   21161 غوتيي  حي 
املغرب نتيجة لعدم وجود سوق كاف 

للشركة.
و عين:

غوتيي فيليب جورج و  السيد(5) 
عيوانه(ا) 56 شارع فرانكلين روزفلت 
 (5) كلصفي  فرنسا  صو   92  1

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
زنقة   59 وفي   2121 يونيو   12 بتاريخ 
حي غوتيي  الطابق    جون جوريس 

21161 الدار البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851461.

922I

الزوين املصطفى

HARRON IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

الزوين املصطفى
علار5 9 زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 
  حلرية ، 51111، مكياس املغرب
HARRON IRRIGATION شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : تعاونية 
وركزيز لعوامر5 - 92151 القصر 

الكبير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5157

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تقرر   2122 دجيبر  في  2  املؤرخ 

 HARRON IRRIGATION حل 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

درهم   (00.000 رأسلالها  مبلغ 

تعاونية  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

القصر   92151  - لعوامر5  وركزيز 

الكبير املغرب نتيجة الزمة القطاع و 

امليافسة.

و عين:

عبد الغفور بارودي و  السيد(5) 

عيوانه(ا) حي الياسلين فيال رقم 7  

51111 الحاجب املغرب كلصفي (5) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

وفي تعاونية   2122 دجيبر  بتاريخ  2 

القصر   92151  - لعوامر5  وركزيز 

الكبير املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 87 1.

92 I

الزوين املصطفى

PARA EXPOSE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الزوين املصطفى

علار5 9 زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

  حلرية ، 51111، مكياس املغرب

PARA EXPOSE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

8) الطابق االر�ضي علار5 ب 5 شطر 

2 اقامة الغرفة ) - 51111 مكياس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PARA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.EXPOSE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشبه  التجليل  مستحضرات 

 - بالجللة  طبية  أجهز5   - الصيدلة 

االستيراد والتصدير.

عيوان املقر االجتلاعي : محل رقم 

8) الطابق االر�ضي علار5 ب 5 شطر 

مكياس   51111 -  ( اقامة الغرفة   2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : العسري  السيد5 سهام 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 (000  : العسري  سهام  السيد5 

بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 سهام العسري عيوانه(ا) 

تجزئة   5 الطابق   (7 5) شقة  علار5 

الفجر 51111 مكياس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 سهام العسري عيوانه(ا) 

تجزئة   5 الطابق   (7 5) شقة  علار5 

الفجر 51111 مكياس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

2122 تحت رقم 92 4.

924I

ste al moustakbal conseil

STE PELIM

شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et   ،  1111، fes maroc

STE PELIM شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم )5 

زنقة 2 بالد طاهري سهب الورد 

فاس رقم )5 زنقة 2 بالد طاهري 

سهب الورد فاس 1111  فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56621

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 7) أكتوبر 2122 تقرر حل 

املسؤولية  ذات  شركة   STE PELIM

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  املحدود5 

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

طاهري سهب  بالد   2 زنقة   5( رقم 

بالد   2 زنقة   5( رقم  فاس  الورد 

  1111 فاس  الورد  سهب  طاهري 

فاس املغرب نتيجة لعدم وجود رقم 

املعامالت.

و عين:

و  املهدون  جالد  السيد(5) 

كورسيكا  تجزء5   218 عيوانه(ا) 

 (5) قييطر5 املغرب كلصفي   (5000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 5( 7) أكتوبر 2122 وفي رقم  بتاريخ 

زنقة 2 بالد طاهري سهب الورد فاس 

طاهري سهب  بالد   2 زنقة   5( رقم 

الورد فاس 1111  فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 12 يياير  212 

تحت رقم 5575/122.

925I
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

SOLAR SOCIAL SYSTEM
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB (0

 LOUBILA BOURGOGNE، 1،

CASABLNCA MAROC

SOLAR SOCIAL SYSTEM شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 21 - - 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56722 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SOLAR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SOCIAL SYSTEM

غرض الشركة بإيجاز : بيع, تأجير 

إقامة  الشلسية,  الحقائب  وتوفير 

مرافق التدريب..

 265  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 21 رقم   2 شارع الزرقطوني الطابق 

- - الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 PASCAL JACQUES السيد 

حصة   PAUL LOYACONO : 41

بقيلة 00) درهم للحصة.

 OLIVIER PEYRET : 21 السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 MAGUY CHEVALIER : السيد5 

21 حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيدDIANE AKA : 21 5 حصة 
بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 PASCAL JACQUES السيد 
عيوانه(ا)   PAUL LOYACONO
 - الوازيس  حي  البستان  زنقة   26

الدارالبيضاء املغرب.
 OLIVIER PEYRET السيد 
 - الدارالبيضاء  عيوانه(ا) 

الدارالبيضاء املغرب.
 MAGUY CHEVALIER السيد5 

عيوانه(ا) ابيدجان - - -.
عيوانه(ا)   DIANE AKA السيد5 

ابيدجان - - -.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 PASCAL JACQUES السيد 
عيوانه(ا)   PAUL LOYACONO
 - الوازيس  حي  البستان  زنقة   26

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 152921.
926I

FINANCES.NET

EL ADNANI SAKANE 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT ((9

 FOUTOUHI TEMARA ، 12111،
TEMARA MAROC

 EL ADNANI SAKANE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 6 زنقة 
ضاية عوا الطابق الرابع شقة 6) 
أكدال - الرباط - 0000) الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16521 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ADNANI SAKANE

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري,

في  اشغال  العقارات,  وبيع  بياء 

مجال البياء.

زنقة   6  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 (6 شقة  الرابع  الطابق  عوا  ضاية 

الرباط   (0000  - الرباط   - أكدال 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : العدناني  محلد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد العدناني عيوانه(ا) 

حي  عثلان  سيدي   ، البيضاء  الدار 

 96 رقم   6 اوه زنقة  اليور مجلوعة 

21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد العدناني عيوانه(ا) 

حي  عثلان  سيدي   ، البيضاء  الدار 

 96 رقم   6 اوه زنقة  اليور مجلوعة 

21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 1954 1.

927I

FINANCES.NET

HASHTAG GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT ((9

 FOUTOUHI TEMARA ، 12111،
TEMARA MAROC

HASHTAG GROUP SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي فيال رقم 
9 ك 5 ، زنقة اليجد ، حي الرياض ، 

الرباط - 0000) الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

165247
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HASHTAG GROUP SARL
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسيير القيم امليقولة, تاجر.
: فيال رقم  عيوان املقر االجتلاعي 
5 ، زنقة اليجد ، حي الرياض ،  9 ك 

الرباط - 0000) الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   511  : جالد  جبار  السيد 

بقيلة 00) درهم للحصة.
 511  : نادية  املشرافي  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  جالد  جبار  السيد 
تامبا     647 وود سايج در   19214
، الواليات املتحد5 األمريكية 612   

تامبا املتحد5 األمريكية.
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السيد5 املشرافي نادية عيوانه(ا) 

712 ليونز برايد در هيرندون فيرجينيا 

 2 456 األمريكية  املتحد5  الواليات 

فيرجينيا املتحد5 األمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 املشرافي هاجر عيوانه(ا) 

 6 حي لعدير إكرام زنقة ميامي رقم 

وزان 16211 وزان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 2124 1.

928I

LE PREMIER CONSEIL

MIXTE FIRST SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 2   °ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC

MIXTE FIRST SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 07) 

الطابق األول تجزئة سقر الداوديات 

- 50000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 574 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 26 شتيبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»رقم 07) الطابق األول تجزئة سقر 

الداوديات - 50000 مراكش املغرب« 

امليار   51 العلار5   2-51 »املتجر  إلى 

االزدهار - 50000 مراكش املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   22 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 667)5).

929I

FIDUCIAIRE CHEMS

WOLF ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12111،
TEMARA MAROC

WOLF ENERGY شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 8) شارع 
علر ابن الخطاب شقة 2 اكدال 
الرباط - 000)) الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1 2 41

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 27 شتيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
شقة  الخطاب  ابن  علر  شارع   (8«
الرباط   ((000  - الرباط  اكدال   2
اقامة   5 علار5 رقم   5« إلى  املغرب« 
الريحان شارع طارق ابن زياد تلار5 - 

12111 تلار5 املغرب ».
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 1947 1.
9 1I

FIDUCIAIRE CHEMS

WOLF ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12111،
TEMARA MAROC

WOLF ENERGY شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي 8) شارع 
علر ابن الخطاب شقة 2 اكدال 
الرباط - 000)) الرباط املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1 2 41
 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 شتيبر   27 في  املؤرخ 
 WOLF« من  الشركة  تسلية  تغيير 
 GEMINI GLOBAL« إلى   »ENERGY

.»SERVICES
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 1947 1.
9 1I

LE PREMIER CONSEIL

BAKADIR TRAVAUX 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 2   °ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC
 BAKADIR TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 59 
الطابق االر�ضي درب علي التكني - 

50000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 2651

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 أكتوبر    1 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
 BAKADIR الوحيد  الشريك  ذات 
 (0.000 رأسلالها  مبلغ   TRAVAUX
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
الطابق االر�ضي درب علي التكني   59
 : مراكش املغرب نتيجة ل   50000  -

حد5 امليافسة وتراجع العائدات.
 59 التصفية ب رقم  وحدد مقر 
 - التكني  علي  درب  االر�ضي  الطابق 

50000 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد(5) توفيق جيطا و عيوانه(ا) 

مبارك  سيدي   59 رقم  الفران  درب 

 (5) 50000 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   07 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142279.

9 2I

LE PREMIER CONSEIL

 ANDO VOYAGE
TOURISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 2   °ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC

 ANDO VOYAGE TOURISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 4  
زنقة الرا�ضي قلعة السراغية -. قلعة 

السراغية املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.577

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم   2122 أكتوبر  في  1  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«    .811.111«

»000.000.) درهم« إلى »5.800.000 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغية بتاريخ 9) 

دجيبر 2122 تحت رقم 524/2122.

9  I
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LE PREMIER CONSEIL

BAKADIR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 2   °ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC

BAKADIR TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 59 

الطابق االر�ضي درب علي التكني - 

50000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 2651

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   15 املؤرخ في 

ذات  شركة   BAKADIR TRAVAUX

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 0.000) درهم 

 59 رقم  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

 - التكني  علي  درب  االر�ضي  الطابق 

ل*  نتيجة  املغرب  مراكش   50000

حد5 امليافسة وتراجع العائدات.

و عين:

السيد(5) توفيق جيطا و عيوانه(ا) 

مبارك  سيدي   59 رقم  الفران  درب 

 (5) 50000 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

 59 وفي رقم   2122 نونبر   15 بتاريخ 

التكني  علي  درب  االر�ضي  الطابق 

عين مزوار زنقة العراق علار5 اعلار5 

مراكش 50000 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر  بتاريخ  2  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142971.

9 4I

OREA

RCIS MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

OREA
RES M ، 21111، CASA MAROC

RCIS MANAGEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 

الصياعية، تجزئة رقم )، حي 
الرحلة - 000)) سال املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25927
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2121 نونبر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (5) اكرام الحو�ضي 
 45 أصل  من  اجتلاعية  حصة   45
ثيبولت   (5) السيد  لفائد5  حصة 
 15 بتاريخ  شتال  فردريك  فرونسوا 

نونبر 2121.
الشركة شتال   (5) تفويت السيد 
من  اجتلاعية  حصة   (0 جستيون 
 (5) السيد  لفائد5  حصة   (0 أصل 
شتال  فردريك  فرونسوا  ثيبولت 

بتاريخ 15 نونبر 2121.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   (5 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تحت رقم  871 .
9 5I

CAUDIFISC SARL

FIKA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIFISC SARL
 4 زنقة في�ضي جليفة الدار 

البيضاء ، 21111، الدار البيضاء 
املغرب

FIKA IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 69 شارع 

ارفود الطابق 2 الشقة 2 حي 

املستقبل عين الشق - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FIKA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 69  : االجتلاعي  املقر  عيوان 

حي   2 الشقة   2 شارع ارفود الطابق 

املستقبل عين الشق - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ادعباس اسلاعيل : 000.) 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اسلاعيل  ادعباس  السيد 

الجليل  امليظر  تجزئة  عيوانه(ا) 

الزنقة 2 الرقم )) كاليفورني 21111 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

اسلاعيل  ادعباس  السيد 

الجليل  امليظر  تجزئة  عيوانه(ا) 

الزنقة 2 الرقم )) كاليفورني 21111 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 71 852.
9 6I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

 KOMAX TESTING MAROC
FT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شارع السالم طابق 6 رقم 5) ، 
90000، طيجة املغرب

 KOMAX TESTING MAROC FT
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
 ZONE وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 FRANCHE D’EXPORTATION
LOT RF N°2 - 91111 طيجة 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92749

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   15 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
درهم«   22.241.211« قدره 
إلى  درهم«    .2 7.961« من  أي 
طريق  عن  درهم«   25.478.161«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحدد5 املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 15857.
9 7I

OREA

RCIS MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل الشكل القانوني للشركة

OREA
RES M ، 21111، CASA MAROC

RCIS MANAGEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدود5
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و عيوان مقرها االجتلاعي امليطقة 
الصياعية، تجزئة رقم )، حي 

الرحلة - 000)) سال.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25927

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تحويل  نونبر 2121  املؤرخ في 15 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (5 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2122 تحت رقم  871 .

9 8I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ARIF CARRIED PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 21171،
CASABLANCA MAROC

ARIF CARRIED PARTNERS شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 1 ، 
شارع موالي يوسف - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.225259

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 05 دجيبر 2121 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 21111  - »1 ، شارع موالي يوسف 
الدار البيضاء املغرب« إلى »28، شارع 
الثالث  الطابق  الخضراء،  املسير5 
الدار   21111  -  21.111  –  (0 رقم 

البيضاء املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852695.

9 9I.

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

FIT ACADEMY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB (0
 LOUBILA BOURGOGNE، 1،

CASABLNCA MAROC
FIT ACADEMY شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 77 زنقة 

محلد سليحة الطابق 0) شقة رقم 
57 - - الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56692 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FIT  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ACADEMY
تدريب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مصادق عليه لللدربين الرياضيين.
زنقة   77  : عيوان املقر االجتلاعي 
محلد سليحة الطابق 0) شقة رقم 

57 - - الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
70 حصة   : السيد جالل اعيوش 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد5 كريلة بسيلي : 1  حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  اعيوش  جالل  السيد 
تجزئة صوفيا )7 شقة 15 ليساسفة 

- الدارالبيضاء املغرب.

عيوانه(ا)  بسيلي  كريلة  السيد5 
الفردوس م س 27 علار5 265 الرقم 

21 االلفة - الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بسيلي  كريلة  السيد5 
الفردوس م س 27 علار5 265 الرقم 

21 االلفة - الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 66 852.
950I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 SECURITIES
PERFORMANCE

تأسيس صيدوق مشترك للتوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE
 MARECHAL MAROC، 21171،

CASABLANCA MAROC
 SECURITIES PERFORMANCE

»صيدوق مشترك للتوظيف«
 ،(0( اإلجتلاعي:  مقره  وعيوان 
 21111  - الزرقطوني  محلد  شارع 

الدار البيضاء املغرب
مشترك  صيدوق  »تأسيس 

للتوظيف«
 (5 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
تقرر تأسيس صيدوق   2122 دجيبر 
البيانات  ذي  للتوظيف  مشترك 

التالية:
 SECURITIES : تسلية الصيدوق -

.PERFORMANCE
 ،(0(  : عيوان املقر االجتلاعي   -
 21111  - الزرقطوني  محلد  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسس  التي  املد5   -

الصيدوق: 99 سية.
- مبلغ رأسلال الصيدوق (درهم): 

(.000.000
التدبير:  مؤسسة   -
 UPLINE CAPITAL« شركة 
الكائن مقرها   ،»  MANAGEMENT
الزرقطوني،  محلد  شارع   ،(0(

يلثلها السيد يوسف شرف الدين. 

- املؤسسة الوديعة: البيك الشعبي 

املركزي، الكائن مقره بالدار البيضاء- 

)0)، شارع محلد الزرقطوني، يلثله 

السيد عثلان تاج الدين.

- امليتدب األول للحسابات: مكتب 

تلثله   »A. SAAIDI & ASSOCIES«

السيد5 بهاء السعيدي

وحصص  املوجودات   -

درهم  مليون  املشتركة:  امللكية 

ألف  إلى  مقسـم   (1.111.111,11(

كليـا  املكتتبة  حصة،   ((.000(

واملدفوعة القيلة نضيا.

السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ   -

الحصص:511.111,11

- تاريخ ورقم اعتلاد نظام التدبير 

لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 

رقم:   -  2122 نونبر  الرساميل:  2 

GP22169

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852697.

95(I

A. SAAIDI CONSULTANTS

UPLINE CROISSANCE
تأسيس صيدوق مشترك للتوظيف

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 21171،

CASABLANCA MAROC

UPLINE CROISSANCE »صيدوق 

مشترك للتوظيف«

وعيوان مقره اإلجتلاعي: )0)، شارع 

محلد الزرقطوني - 21111 الدار 

البيضاء املغرب

»تأسيس صيدوق مشترك 

للتوظيف«

 (5 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 

تقرر تأسيس صيدوق   2122 دجيبر 

البيانات  ذي  للتوظيف  مشترك 

التالية:

 UPLINE : تسلية الصيدوق -
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 ،(0(  : عيوان املقر االجتلاعي   -

 21111  - الزرقطوني  محلد  شارع 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسس  التي  املد5   -

الصيدوق: 99 سية.

- مبلغ رأسلال الصيدوق (درهم): 

(.000.000

التدبير:  مؤسسة   -

 UPLINE CAPITAL« شركة 

الكائن مقرها   ،»  MANAGEMENT

الزرقطوني،  محلد  شارع   ،(0(

يلثلها السيد يوسف شرف الدين. 

- املؤسسة الوديعة: البيك الشعبي 

املركزي، الكائن مقره بالدار البيضاء- 

)0)، شارع محلد الزرقطوني، يلثله 

السيد عثلان تاج الدين.

- امليتدب األول للحسابات: مكتب 

 A. SAAIDI«

وحصص  املوجودات   -

درهم  مليون  املشتركة:  امللكية 

ألف  إلى  مقسـم   (1.111.111,11(

كليـا  املكتتبة  حصة،   ((.000(

واملدفوعة القيلة نضيا.

السترداد  الالزم  األدنى  املبلغ   -

الحصص:511.111,11

- تاريخ ورقم اعتلاد نظام التدبير 
لسوق  املغربية  الهيئة  طرف  من 
رقم:   -  2122 نونبر  الرساميل:  2 

GP22168

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852698.

942I

fiduciaire espace conseils

INNOMAKER
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

fiduciaire espace conseils

 tarik el khair rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi casa ، 21611،

casablanca maroc

INNOMAKER شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مجلوعة 
التقدم جه 2 7).الطابق 2 سيدي 
البرنو�ضي - - 21611 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567197
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INNOMAKER
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملعدات  امليتجات  وتوزيع  وبيع 
والطباعة  الضوئي  باملسح  املتعلقة 

ثالثية األبعاد ؛
املطبوعة  تصنيع جليع األجزاء   -

ثالثية األبعاد ؛
املعامالت  جليع   ، أعم  وبشكل 
وامليقولة  والصياعية  التجارية 
والعقارية واملالية التي تتعلق بشكل 
مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكور5 
تعزز  أن  املحتلل  من  أو   ، أعاله 
ما  أو  وكذلك   ، وتطويرها  تحقيقها 

يتعلق بها..
عيوان املقر االجتلاعي : مجلوعة 
سيدي   2 7).الطابق   2 التقدم جه 
الدار البيضاء   21611  -  - البرنو�ضي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 DENTAL EXPERT الشركة 
SARL : 511 حصة بقيلة 00) درهم 

للحصة.
 MEDICPRO SARL الشركة 
درهم   (00 بقيلة  حصة   : 511

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 DENTAL EXPERT الشركة 
SARL عيوانه(ا) زنقة ابن كتير تجزئة 
البيضاء   21 71 املعارف  حي   7

املغرب.
 MEDICPRO SARL الشركة 
املستشفيات  زنقة    8 عيوانه(ا) 
البيضاء  املستشفيات  2151  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
  4 السيد بييس نبيل عيوانه(ا) 
زنقة فريذريك لو ميتغ ريفيرا  2111 

البيضاء املغرب
محاسين  بلفقيه  السيد5 
ابالوي وزيز  زنقة زكور   ( عيوانه(ا) 

 2111 البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852911.
94 I

fiduciaire capital orient

 INTERNATIONAL
BUSINESS TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA,   EME ETAGE N° 7
OUJDA ، 61111، oujda maroc
 INTERNATIONAL BUSINESS

TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
 OUJDA وعيوان مقرها اإلجتلاعي

OUJDA 61111 وجد5 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6157

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
 INTERNATIONAL الشريك الوحيد
مبلغ   BUSINESS TRANSPORT
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 

 OUJDA OUJDA اإلجتلاعي  مقرها 
60000 وجد5 املغرب نتيجة ل : تغير 

مجريات
السوق..

وجد5  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 - الجزائر  طريق  مرجانة   56 تجزئة 

60000 وجد5 املغرب. 
و عين:

و  فطري  ياسين  السيد(5) 
وجد5   60000 وجد5  عيوانه(ا) 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
وجد5   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

تجزئة 56 مرجانة طريق الجزائر 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم 891 .
955I

QUALICIA CONSULTING

AFRI TURK INVEST SARL
إعالن متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 5) 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املديية الجديد5 مكياس. ، 51111، 
مكياس املغرب

AFRI TURK INVEST SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 21 
شارع االمير موالي عبد هللا الطابق 
5 مكتب 7 م ج مكياس - 51111 

مكياس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5752 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 9) دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
قبول استقالة السيد يوميت  مايلي: 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  كولير 
كلسير  مهامه  من  يو5 189125 

للشركة 
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على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
يوميت  السيد  تعيين كل من  مايلي: 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  كولير 
العزي  بحي  القاطن  يو5 189125 
أنطاكيا   21 رقم  أتاتورك  شارع 
عبد  كونيديوغلو  السيد  و  هاتاي 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  الكريم 
بهاتاي  القاطن  يو 81  175 
شارع   6175 حي  أالكوزو  ريحانية 
هاتاي و السيد كونيديوغلو    6 رقم 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  ابراهيم 
بهاتاي  القاطن  يو 917 7 2 
ريحانية أالكوزو حي 6175 شارع رقم 

6  هاتاي مسيرين جدد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي  رقم  4:  بيد 
قبول استقالة السيد يوميت  مايلي: 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  كولير 
كلسير  مهامه  من  يو5 189125 

للشركة 
على  ييص  الذي  رقم  4:  بيد 
يوميت  السيد  تعيين كل من  مايلي: 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  كولير 
العزي  بحي  القاطن  يو5 189125 
أنطاكيا   21 رقم  أتاتورك  شارع 
عبد  كونيديوغلو  السيد  و  هاتاي 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  الكريم 
بهاتاي  القاطن  يو 81  175 
شارع   6175 حي  أالكوزو  ريحانية 
هاتاي و السيد كونيديوغلو    6 رقم 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  ابراهيم 
بهاتاي  القاطن  يو 917 7 2 
ريحانية أالكوزو حي 6175 شارع رقم 

6  هاتاي مسيرين جدد للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 45.
945I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

STE« ELEGA NAILS« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم )0 املسير5 ), »س« رقم 

2  ، 50000، مراكش املغرب

STE« ELEGA NAILS« SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

فلوريدا   محل رقم   معسكر رقم 

 2 شارع باني جليز - 50000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 2111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE«  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ELEGA NAILS« SARL

: - صاحب  غرض الشركة بإيجاز 
صالون   ) بالجلال  للعياية  مؤسسة 

للتجليل).

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

معسكر رقم  محل رقم    فلوريدا   

 2 شارع باني جليز - 50000 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 600  : حجامي  كلثوم  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

حجامي  الزهراء  فاطلة  السيد5 

درهم   (00 بقيلة  حصة   500  :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 كلثوم حجامي عيوانه(ا) 

شارع   15 شقة  الدين  كرم  اقامة 

جالد بن الوليد زنقة ابن عطية الحي 

الشتوي 50000 مراكش املغرب.

حجامي  الزهراء  فاطلة  السيد5 
شقة  الدين  كرم  اقامة  عيوانه(ا) 
شارع جالد بن الوليد زنقة ابن   15
عطية الحي الشتوي 50000 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
حجامي  الزهراء  فاطلة  السيد5 
عيوانه(ا) اقامة كرم الدين شقة 15 
شارع جالد بن الوليد زنقة ابن عطية 
الحي الشتوي 50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   12 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم  24 14.

956I

ائتلانية بوعرفة

STE ENOUR CHARKIA
شركة التضامن

حل شركة

ائتلانية بوعرفة
رقم59 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61211، بوعرفة املغرب
STE ENOUR CHARKIA شركة 

التضامن(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  11 

زنقة واد الذهب - 61211 بوعرفة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57(
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   26 املؤرخ في 
 STE ENOUR التضامن  شركة 
 2.111 رأسلالها  مبلغ   CHARKIA
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي  11 
بوعرفة   61211  - الذهب  واد  زنقة 
تحقيق  صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب 

اهداف الشركة.
وحدد مقر التصفية ب  11 زنقة 
واد الذهب - 61211 بوعرفة املغرب. 

و عين:
بوحليد5  الجبار  عبد  السيد(5) 
 61211 زنقة تاونات  و عيوانه(ا)    
بوعرفة املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2122 تحت رقم 68 .

957I

ائتلانية بوعرفة

 STE ACADEMIE DES AMIS
POUR CONDUITE

شركة التضامن
إنشاء فرع تابع للشركة

ائتلانية بوعرفة
رقم59 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61211، بوعرفة املغرب
 STE ACADEMIE DES AMIS
POUR CONDUITE شركة 

التضامن
وعيوان مقرها اإلجتلاعي  1  حي 
الوحد5 - 61211 بوعرفة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.729
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 21 دجيبر 2122 تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسلية 
الكائن بالعيوان رقم 5)) زنقة موالي 
 61211  - في هللا  الرجاء  ادريس حي 
طرف  من  املسير  و  املغرب  تيدرار5 

السيد(5) عال لخضر.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   27 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2122 تحت رقم 71 .

958I

KHM CONSULTING

 GALENICUM SPECIAL
 INGREDIENTS AL

MAGHRIB LLC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

KHM CONSULTING
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) زنقة ايت باعلران امللر ب الطابق 
االول الرقم 06) تقاطع شارع محلد 
الخامس و املقاومة ، 21151، الدار 

البيضاء املغرب
 GALENICUM SPECIAL

 INGREDIENTS AL MAGHRIB
LLC شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي 

الدارالبيضاء - برج كريسطال ا شارع 
سيدي محلد بن عبد هللا الطابق 

العاشرمرييا - 28811 الدارالبيضاء 
املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 76 17
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى   
تم تغيير   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
 GALENICUM« تسلية الشركة من
 SPECIAL INGREDIENTS AL
 VIDARA AL« إلى  »MAGHRIB LLC

.»MAGHRIB
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 151 85.

959I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

RAGGIO
إعالن متعدد القرارات

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE
 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 41111،
MARRAKECH MAROC

RAGGIO »شركة ذات املسؤولية 
املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 5 2 
سويقة رياض الزيتون الجديد 
املديية - 50000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11 717

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 22 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ييص  الذي   :0( رقم  قرار 
تفويت  على  املصادقة  مايلي: 

الحصص االجتلاعية 
على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 
مايلي: تعيين مسير جديد تبعا لقبول 

استقالة املسيرالقديم
على  ييص  الذي  رقم  1:  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :0( رقم  بيد 
مايلي: تفويت السيد5 امانويال روبياتي 
 51 أصل  من  اجتلاعية  حصة   51
حصة لفائد5 السيد بهلول بيجامين 

فريدريك بتاريخ 22 نونبر 2122
على  ييص  الذي   :12 رقم  بيد 
للشركة  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 
فريدريك  بيجامين  بهلول  السيد 
استقالة  لقبول  تبعا  وحيد  كلسير 

املسير5 السيد5 امانويال روبياتي
على  ييص  الذي  رقم  1:  بيد 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
من الشركة دات املسؤولية املحدود5 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدود5 

ذات الشريك الوحيد
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم   1.
951I

CENTRE AFFAIRE FDALA

اسطنبول فاشن
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CENTRE AFFAIRE FDALA
 BUREAU AYDANE 2 EME
 ETAGE BUREAU N° 16

 MOHAMMEDIA، 21881،
MOHAMMEDIA MAROC
اسطيبول فاشن شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

فلسطين طابق امول رقم 7 الحرية 

املحلدية 21811 املحلدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2 775

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 

ذات  شركة  فاشن  اسطيبول  حل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحرية   7 فلسطين طابق امول رقم 

املغرب  املحلدية   21811 املحلدية 

نتيجة لال يوجد علل.

و عين:

و  بيلكور  طارق  السيد(5) 

س  بلوك  السالم  رياض  عيوانه(ا) 

املغرب  املحلدية   21811  72 رقم 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

رياض  وفي   2122 دجيبر   21 بتاريخ 

 21811  -  72 السالم بلوك س رقم 

املحلدية املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحلدية بتاريخ 05 يياير 

 212 تحت رقم 1 .

951I

ficogedek sarl au

SEVIELEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

ficogedek sarl au

 N°  1 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 51151، meknes

maroc

SEVIELEC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 80 زنقة 

ابن جلدون املديية الجديد5 - 

51111 مكياس املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22621

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 نونبر   22 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  درهم«   2.151.111«

»1.211.111 درهم« إلى »251.111.  

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 28.

952I

nezha elwassi

KADDAF SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nezha elwassi

 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE

 N°1 EL JADIDA ، 24111، el

jadida marco

KADDAF SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 

9 تجزئة شارع حسان 2 البير الجديد 

- 24111 البير الجديد الجديد5 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21195

 06 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 دجيبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
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عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KADDAF SERVICES

-قهو5   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لللشروبات 

-سياك للبيتزا 

-اعلال مختلفة.

عيوان املقر االجتلاعي : متجر رقم 

9 تجزئة شارع حسان 2 البير الجديد 

الجديد5  الجديد  البير   24111  -

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : السيد بوشعيب قداف 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشعيب قداف عيوانه(ا) 

 2 تجزئة رياض ) بير الجديد 24111 

البير الجديد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوشعيب قداف عيوانه(ا) 

 2 تجزئة رياض ) بير الجديد 24111 

املغرب املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 االبتدائية بالجديد5 بتاريخ 

 212 تحت رقم 29587.

95 I

SALMA CONSEIL

STE ELECTROLIVIA
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

SALMA CONSEIL

 APPT. 14 IMM. 111 AL MANAR

 C HAY ACHARAF ، 41111،

MARRAKECH MAROC

STE ELECTROLIVIA شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 192 
بلوك 15 متجر رقم 5 حي لحرش 
املسير5 ) - 50000 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42977
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 أكتوبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   5.111.111«
»000.000.) درهم« إلى »6.000.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 التجارية بلراكش بتاريخ 

2122 تحت رقم 141569.
954I

AMOURI CONSULTING

AE2I
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

 1111، FES MAROC
AE2I شركة ذات مسؤولية محدود5 

ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي : الشقة 
 1 علارL 76 5 الطابق   تجزئة 

دليلة زواغة - 1111  فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 9265

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 نونبر   21 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   AE2I حل 
محدود5 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
علار5  الشقة  1  اإلجتلاعي  مقرها 
L 76 الطابق   تجزئة دليلة زواغة - 
فاس املغرب نتيجة ملشاكل    1111

في التسيير.

و عين:

و  القفساوي  حليد  السيد(5) 

شارع موالي رشيد مجلع  عيوانه(ا) 

 9 ) رقم  عايد5 فيال ج علار5    ط 

 (5) املغرب كلصفي  طيجة    1111

للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

بتاريخ 21 نونبر 2122 وفي الشقة  1 

تجزئة دليلة  الطابق     L 76 علار5 

زواغة - 1111  فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 41/122 5.

955I

FLASH ECONOMIE

FOCUS 2A

شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

FOCUS 2A شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 0) زنقة 

الحرية الطابق   رقم 5 - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4944 1

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 1  أكتوبر 2122 تم تعيين 

مسير جديد للشركة السيد(5) طهور 

عبد العالي كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852157.

956I

SM SOUTH CAPITAL

CLEANERGY
إعالن متعدد القرارات

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière

 la bourse bd des FAR )، 21111،

CASABLANCA MAROC

CLEANERGY »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 216-195 

مجلع صياعي سبييو - 21241 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.219 77

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 21 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  مايلي: 

درهم«   12.111.111,11« قدره 

إلى  درهم«    .111.111,11« من  أي 

عن طريق  درهم«   15.111.111,11«

إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات   :

إصدار في رأس املال.

على  ييص  الذي   :2 رقم  قرار 
العسري  حلز5  السيد  تعيين  مايلي: 

كلسيرتاني للشركة ملد5 غير محدود5.

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

على  ييص  الذي   :6 رقم  بيد 

ب  الشركة  رأسلال  يقدر  مايلي: 

15.111.111,11 درهم

على  ييص  الذي   :(5 رقم  بيد 
العسري  حلز5  السيد  تعيين  مايلي: 

كلسيرتاني للشركة ملد5 غير محدود5.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851595.

957I.
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straconseil

WOROUD OIL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

straconseil
 RES CHABAB AIN SEBAA

 CASABLANCA RES CHABAB
 AIN SEBAA CASABLANCA،

21611، CASABLANCA MAROC
WOROUD OIL شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الطريق 
الرئسية للدار البييضاء ،دوار إيدار 

جلاعة سيدي العايدي إقليم 
سطات الطريق الرئسية للدار 

البييضاء ،دوار إيدار جلاعة سيدي 
العايدي إقليم سطات 26111 

سطات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6495

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر   28 املؤرخ في 
محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 
 WOROUD الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   (00.000 مبلغ رأسلالها   OIL
الطريق  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
،دوار إيدار  البييضاء  الرئسية للدار 
جلاعة سيدي العايدي إقليم سطات 
الطريق الرئسية للدار البييضاء ،دوار 
إيدار جلاعة سيدي العايدي إقليم 
املغرب  سطات   26111 سطات 
نتيجة ل : امليافسة وصعوبة التلويل.
الطريق  ب  التصفية  مقر  وحدد 
،دوار إيدار  البييضاء  الرئسية للدار 
جلاعة سيدي العايدي إقليم سطات 
البييضاء  للدار  الرئسية  الطريق 
،دوارر إيدار جلاعة سيدي العايدي 
إقليم سطات 26111 سطات املغرب. 

و عين:
السيد(5) نجيب وردي و عيوانه(ا) 
حي الخير زنقة محلد العرو�ضي رقم 
املغرب  سطات   26111 سطات   57

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات بتاريخ 29 دجيبر 

2122 تحت رقم 22/ 141.

958I

SOCOGESE

DAR SEMLALIA
شركة ذات املسؤولية املحدود5
تجديد مد5 مزاولة مهام املسيرين

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 1111 ، فاس املغرب
DAR SEMLALIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 26 

درب صورنس زيات فاس املديية - 
1111  فاس املغرب.

»تجديد مد5 مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 4277
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 26 دجيبر 2122
مهام  مزاولة  مد5  تجديد  تقرر 

املسيرين ملد5: 6 سيوات.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 12 يياير  212 

تحت رقم 2122/5557.

959I

SALMA CONSEIL

ZEMRANI IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

SALMA CONSEIL
 APPT. 14 IMM. 111 AL MANAR

 C HAY ACHARAF ، 41111،
MARRAKECH MAROC

ZEMRANI IRRIGATION شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي متجر رقم 
2 رقم 192 بلوك 15 حي لحرش 

املسير5 ) - 50000 مراكش املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
8  29

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى   
تم تغيير  املؤرخ في 15 دجيبر 2122 
 ZEMRANI« من  الشركة  تسلية 
 AMINIZ« إلى   »IRRIGATION

.»SERVICES
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 71  14.
960I

SALMA CONSEIL

TECHNOLED MAROC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

SALMA CONSEIL
 APPT. 14 IMM. 111 AL MANAR

 C HAY ACHARAF ، 41111،
MARRAKECH MAROC

TECHNOLED MAROC شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 192 
بلوك 15 متجر رقم ) حي لحرش 
املسير5 ) - 50000 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72485
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 شتيبر    1 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   2. 11.111«
  .111.111« إلى  درهم«   700.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  التجارية بلراكش بتاريخ  1 

2122 تحت رقم  2 141.
96(I

مكتب محاسبة

 AUBERGE KASBA DOUNIA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وفا5 شريك

مكتب محاسبة
علار5 )5 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب
 AUBERGE KASBA DOUNIA
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

كراندو كرس تيعاللين الريش ص ب 
 1 كراندو - 52111 الريش املغرب.

وفا5 شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2 75
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 29 دجيبر 2122 تم اإلعالم 
بوفا5 الشريك مصطفى بيان و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2122 دجيبر   22 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

السيد(5) سلير بيان ، 75  حصة.
  75  ، بيان  ابراهيم  السيد(5) 

حصة.
السيد(5) امين بيان ، 75  حصة.

 (87  ، زهور مصلوحي  السيد(5) 
حصة.

السيد(5) دنيا بيان ، 87) حصة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 05 يياير 

 212 تحت رقم  14/212.
962I

PREMIUM FINANCE

QUADKECHSIHAM
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
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 MARRAKECH. ، 41111،
MARRAKECH MAROC

QUADKECHSIHAM شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 
7 علار5 2 زاوية شارع الرقيب لوفي 

وفركل - 50000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89157

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
 2122 دجيبر   08 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 
مبلغ   QUADKECHSIHAM
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
علار5   7 مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 
وفركل  لوفي  الرقيب  شارع  زاوية   2
 : مراكش املغرب نتيجة ل   50000  -

قرار الشريك الوحيد.
وحدد مقر التصفية ب شقة رقم 
زاوية شارع الرقيب لوفي   2 علار5   7

وفركل - 50000 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد(5) محلد كروم و عيوانه(ا) 
الي فردناند بويسون سييون 151   

بوردو فرنسا كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 66  14.
96 I

BKM CONSEILS

SAFANA TRAVELS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BKM CONSEILS
اقامة الرحلة رقم   شارع عبد 
الكريم الخطابي جليز مراكش ، 

50000، مراكش املغرب

SAFANA TRAVELS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي فيال 

السرغيني 5) شارع رحال بن حلد 
رقم 21 جليز بلراكش - 50000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 2181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAFANA TRAVELS
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسفار.
فيال   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
بن حلد  شارع رحال   (5 السرغيني 
 50000  - بلراكش  جليز   21 رقم 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : محلد  هلولي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  محلد  هلولي  السيد 
زهر5 شقة  اقامة  الليل  زنقة مسك 
 1 حي الراحة البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  محلد  هلولي  السيد 
زهر5 شقة  اقامة  الليل  زنقة مسك 
 1 حي الراحة البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر    1 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 217 14.
965I

ECOGEF

YOUDOU BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

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
YOUDOU BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 57, شارع 
جيين تجزئة ريتش حي القدس 

21611, الدار البيضاء - 21611 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 71855
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تلت   2121 غشت    1 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املصطفى   (5) السيد  تفويت 
5.111 حصة اجتلاعية من  الحاجي 
أصل 5.111 حصة لفائد5 السيد (5) 
محلد هاكم بتاريخ 1  غشت 2121.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
  1 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2121 تحت رقم 228 2.
965I

PREMIUM FINANCE

CAR TINGHIR DU MONDE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 41111،

MARRAKECH MAROC

 CAR TINGHIR DU MONDE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 75 

متجر رقم ) حرف ن تاميصورت 

الشطر التاني - 50000 مراكش 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.((7559

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

 CAR TINGHIR DU الشريك الوحيد

 (00.000 رأسلالها  مبلغ   MONDE

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

75 متجر رقم ) حرف ن تاميصورت 

مراكش   50000  - التاني  الشطر 

املغرب نتيجة ل : عدم الحصول على 

الرجص.

 75 التصفية ب رقم  وحدد مقر 

تاميصورت  ن  حرف   ( رقم  متجر 

مراكش   50000  - التاني  الشطر 

املغرب. 

و عين:

و  باكي  اسلاعيل  السيد(5) 

عيوانه(ا) فيال د6  رياض تليصورت 

 50000 تاميصورت   2 الشطر 

مراكش املغرب كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 61  14.

966I
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SALMA CONSEIL

AMINIZ SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

SALMA CONSEIL
 APPT. 14 IMM. 111 AL MANAR

 C HAY ACHARAF ، 41111،
MARRAKECH MAROC

AMINIZ SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها االجتلاعي متجر رقم 

2 رقم 192 بلوك 15 حي لحرش 
املسير5 ) - 50000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8  29
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم تغيير  املؤرخ في 15 دجيبر 2122 
امالت  »بيع  من  الشركة  نشاط 

الفالحية
مقاول في تسيير املنشآت التجارية 

أو الصياعية أو الفالحية
اإلستيراد و التصدير« إلى »مقاول 

في األشغال املختلفة أو البياء
بيع مواد البياء بالتقسيط

اإلستيراد و التصدير«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 71  14.
967I

حجي و شركائه

كاربيت أفريقا
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

حجي و شركائه
28 شارع موالي يوسف ، 21171، 

الدارالبيضاء املغرب
كاربيت أفريقا شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زاوية شارع 

أنفا وشارع موتسارت ، إقامة لو 
بيتي باراديس ، الطابق السابع. الدار 

البيضاء، املغرب - 21181 الدار 
البيضاء املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56 25 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : كاربيت 

أفريقا.

أي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات أو تلرين أو نشاط جبر5 

تقديم أي جدمات   ، وبشكل أعم   ،

أو  العامة  الهيئات  لصالح  فكرية 

؛  التجارية  أو  الصياعية  الشركات 

جليع العلليات الصياعية والتجارية 

املتعلقة على وجه الخصوص بإنشاء 

عقود  إدار5  أو  تأجير  أو  حياز5  أو 

 ، التجارية  األعلال  لجليع  اإليجار 

والتأجير ، والتركيب ، وتشغيل جليع 

واملصانع  والشركات  املؤسسات 

والورش املتعلقة بواحد أو آجر من 

األنشطة املحدد5 أعاله..
زاوية   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

إقامة   ، شارع أنفا وشارع موتسارت 

السابع.  الطابق   ، باراديس  بيتي  لو 

الدار البيضاء، املغرب - 21181 الدار 

البيضاء املللكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   51  : السيد جالد لشهب 

بقيلة 00) درهم للحصة.

51 حصة   : السيد توفيق لشهب 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  لشهب  جالد  السيد 

 95111 ارجيطوي  بوريي  شارع   57

ارجيطوي فرنسا.

عيوانه(ا)  لشهب  توفيق  السيد 
 95111 ارجيطوي  بوريي  شارع   57

ارجيطوي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  لشهب  جالد  السيد 
 95111 ارجيطوي  بوريي  شارع   57

ارجيطوي فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
968I

mohammed boumzebra

T.P.C SERVICE
إعالن متعدد القرارات

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 2 211، FKIH

BEN SALAH MAROC
T.P.C SERVICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 
الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: دوار اوالد 
يحيى الكريفات - 211 2 الفقيه بن 

صالح املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4685

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 22 نونبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

تغيير اسم الشركة
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
التشطيب على نشاط واضافة نشاط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي  رقم  :  بيد 
 T.P.C تغيير اسم الشركة من  مايلي: 
 TOP جديد  اسم  إلى   SERVICE

SERVICE DAHANI
بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
التشطيب على نشاط وكيل بالعلولة 
عقاري  ميعش   : نشاطين  واضافة 

ومقاول أعلال مختلفة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

21 دجيبر 2122 تحت رقم 16 .
969I

omnium management

STATION SERVICES TIHLI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

 1111، fes maroc
 STATION SERVICES TIHLI

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي متجر ) 
رقم )9 حي املسير5 2 - 1111  فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
749 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.STATION SERVICES TIHLI
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صيانة   - مطعم   – البنزين  لبيع 

السيارات .
 ( متجر   : عيوان املقر االجتلاعي 
رقم )9 حي املسير5 2 - 1111  فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : االبيض  ادريس  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس االبيض عيوانه(ا) 
فاس    1111  2 حي املسير5   9( رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميلون االبيض عيوانه(ا) 
8 بلوك ت ) النسيم املسير5 1111  

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 7065.
970I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

LATI AGRO
إعالن متعدد القرارات

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°4  centrak park
 Mohammedia ، 28811،

Mohammedia maroc
LATI AGRO »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 ذات الشريك الوحيد«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 8) زاوية 
شارع داود الظاهري و شارع القصار 
الدور الثالث معاريف - 22111 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.492 99

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 9) أكتوبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
 LATI AGRO تغيير اسم الشركة من

LATI DIGITAL إلى
قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
من  الغرض   : الشركة  غرض  تغيير 
توفير  نشاط:  ملارسة  هو  الشركة 
يجوز  التدريب.   ، الخدمات الرقلية 
التي  العلليات  جليع  تيفيذ  لها 
املؤس�ضي  الغرض  هذا  مع  تتوافق 

على وجه الخصوص:   ، أو تتعلق به 
- - تدريب املهييين واألفراد في اإلدار5 
 ، والتسويق  واالتصال  والتيظيم 
 - ؛  مجتلعة  القطاعات  جليع  في 
املشور5 والتدريب في إدار5 األعلال ؛

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
والخارج:  املغرب  في  الشركة  غرض 
االتصال,  ,مركز  التدريب  جدمات 
هيدسة الكلبيوتر وتطوير البرمجيات 
اإلدار5  في  واألفراد  املهييين  تدريب 
 ، والتسويق  واالتصال  والتيظيم 
؛  مجتلعة  القطاعات  جليع  في 
املشور5 والتدريب في إدار5 األعلال. 
والدعم  االستشارات  جدمات 
واملجتلعات  والشركات  لألفراد 
الخاصة  أو  العامة  وامليظلات 
األجرى. االستشارات في االستراتيجية 
املعلومات  ونظم  واإلدار5  والتيظيم 
واملوارد البشرية والتسويق واالتصال 

، من التصليم إلى التيفيذ 
بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 
 LATI التالي:  االسم  الشركة  تأجذ 

DIGITAL
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 128 85.
97(I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

S K L TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 4 111، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

S K L TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

16  تجزئة كفاي العطاوية قلعة 
السراغية - 111 4 قلعة السراغية 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5159
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
06 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
 S K L 5شركة ذات املسؤولية املحدود
 (00.000 TRAVAUX مبلغ رأسلالها 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
قلعة  العطاوية  كفاي  تجزئة    16
قلعة السراغية   4 111  - السراغية 
عجز الشركة عن   : املغرب نتيجة ل 

تغطية مصاريفها.
رقم  ب  التصفية  مقر  وحدد 
قلعة  العطاوية  كفاي  تجزئة    16
قلعة السراغية   4 111  - السراغية 

املغرب. 
و عين:

و  جشاني  كريم  السيد(5) 
كفاي  تجزئة    16 رقم  عيوانه(ا) 
 4 111 السراغية  قلعة  العطاوية 
 (5) قلعة السراغية املغرب كلصفي 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغية بتاريخ 9) 

دجيبر 2122 تحت رقم 2122/ 52.
972I

++FITAGAIC ++مــسـتأمـية تادلة لإلدار5 و املحـاسبة 

FALAISES DE MOUDJ-
GESTION

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تفويت حصص

مــسـتأمـية تادلة لإلدار5 و 
++FITAGAIC ++املحـاسبة
 Bd MOHAMED V BD

MOHAMED V، 2 111، BENI-
MELLAL MAROC

 FALAISES DE MOUDJ-GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار أيـت 
ســلـيـلـان مــــودج فـم عـيـصـر - 111 2 

بــيـــي مــــالل الـــلــغــرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.174 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 دجيبر   0( في  املؤرخ 

املصادقة على :
 HILAIRE  (5) السيد  تفويت 
اجتلاعية  حصة   BEATRICE 421
من أصل 1.511 حصة لفائد5 السيد 
 0( بتاريخ  أوحـــلـاد  مـصـطـفـى   (5)

دجيبر 2122.
مـصـطـفـى   (5) السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من   50 الــلـيـهــوري 
 (5) حصة لفائد5 السيد   511 أصل 
دجيبر   0( مـصـطـفـى أوحـــلـاد بتاريخ 

.2122
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 9) دجيبر 

2122 تحت رقم 1287.
97 I

SWIFT ASSISTANCE

 ENTREPRISE MENGAD 
 AYOUB DES TRAVAUX ET

SERVICES- EMATS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SWIFT ASSISTANCE
تجزئة الخير الرقم 56  حي.الخير 
ح ي م الرباط ، 11121، الرباط 

املغرب
 ENTREPRISE MENGAD AYOUB 

 DES TRAVAUX ET SERVICES-
EMATS شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة   
الطابق 2 ملر ب مركب الشروق 
الحي اإلداري جريبكة - 25111 

جريبكة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   15
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ENTREPRISE MENGAD AYOUB

 DES TRAVAUX ET SERVICES-

.EMATS

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة او البياء

البستية

تيظيف.

شقة     : عيوان املقر االجتلاعي 

الطابق 2 ملر ب مركب الشروق الحي 

جريبكة   25111  - جريبكة  اإلداري 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ميكاد أيوب : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ميكاد أيوب عيوانه(ا) رقم 

 25111 جريبكة  االمل  حي   1 85

جريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احليحيلة أمين عيوانه(ا) 

رقم 5 زنقة 8 حي الهدى شارع إبراهيم 

جريبكة   25111 جريبكة  الروداني 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

07 دجيبر  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2122 تحت رقم 622.

975I

straconseil

 BUREAU ANOUAR DE
TRANSPORT NAT ET INTER

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

straconseil
 RES CHABAB AIN SEBAA

 CASABLANCA RES CHABAB
 AIN SEBAA CASABLANCA،

21611، CASABLANCA MAROC
 BUREAU ANOUAR DE

 TRANSPORT NAT ET INTER
شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

الشباب شطر A م 9) علارB 5 عين 
السبع الدار البيضاء إقامة الشباب 
شطر A م 9) علارB 5 عين السبع 
الدار البيضاء 21251 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4589 7

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر   15 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 BUREAU ANOUAR DE
TRANSPORT NAT ET INTER مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
الشباب  إقامة  اإلجتلاعي  مقرها 
عين السبع   B علار5   (9 م   A شطر
الشباب شطر إقامة  البيضاء  الدار 
B عين السبع الدار  9) علار5  م   A 
البيضاء  الدار   21251 البيضاء 

املغرب نتيجة ل : صعوبة التلويل.
إقامة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
الشباب شطر A م 9) علارB 5 عين 
إقامة الشباب  السبع الدار البيضاء 
عين السبع   B علار5   (9 م   A شطر
الدار البيضاء 21251 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد(5) أنور زوبيري و عيوانه(ا) 
رقم   ( علار5   6 إقامة الفضل ج ش 
45 عين السبع الدار البيضاء 21111 
 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 
تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكلة  القانوني  اإليداع 

بالدار البيضاء بتاريخ
رقم  تحت  ديسلبر2122   22

851 29
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 29 851.

975I

Noun skills

Noun skills
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تفويت حصص

Noun skills
حي القدس رقم 1 9 كلليم ، 

000)8، كلليم كلليم
Noun skills شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
 N 1  وعيوان مقرها اإلجتلاعي
 RUE AGADIR HAY ESSAADA
LAAYOUNE. - 71111 العيون 

العيون.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تلت   2122 نونبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محلد فاضل   (5) السيد  تفويت 
حصة   (00 العييين  ماء  أنس 
حصة   511 أصل  من  اجتلاعية 
(5) الشيخ اليعلة ماء  لفائد5 السيد 

العييين بتاريخ 5) نونبر 2122.
محلد فاضل   (5) السيد  تفويت 
حصة   (00 العييين  ماء  أنس 
حصة   511 أصل  من  اجتلاعية 
ماء  جديجتيا   (5) السيد  لفائد5 

العييين بتاريخ 5) نونبر 2122.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
دجيبر   15 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2122 تحت رقم 541 .

976I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

SOCIETE MILROSES SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ،  1111، فاس املغرب

 SOCIETE MILROSES SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 

طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كيلومتر 2 

طريق اموزار فاس - 1111  فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1758 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

08 دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   SOCIETE MILROSES SARL

درهم   (70.000.000 رأسلالها 

كيلومتر  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 

- 1111  فاس  2 طريق اموزار فاس 

املغرب نتيجة ل : ازمة مالية.

التصفية ب كيلومتر  وحدد مقر 

- 1111  فاس  2 طريق اموزار فاس 

املغرب. 

و عين:

و  سنتي�ضي  احلد  السيد(5) 

زقاق  امليبهي  قصر   15 عيوانه(ا) 

فاس    1111 فاس  ق  م  الحجر 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و  سنتي�ضي  محلد  السيد(5) 

الدكتور محلد  شارع   (5 عيوانه(ا) 

رأسين  حي   05 طابق  السجللا�ضي 

فاس املغرب    1111 البيضاء  الدار 

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : كيلومتر 

2 طريق اموزار فاس 
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ  1 يياير  212 

تحت رقم 55.

977I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

DIGITAL DYNAMICS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB (0
 LOUBILA BOURGOGNE، 1،

CASABLNCA MAROC
DIGITAL DYNAMICS شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 95 شارع 

محلد الخامس مكتب رقم 8) 
الطابق   - - الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41 155

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في 1  
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
»95 شارع محلد الخامس مكتب رقم 
8) الطابق   - - الدارالبيضاء املغرب« 
إلى »95 شارع محلد الخامس الطابق 

) - - الدارالبيضاء املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 156 85.

978I

FIDUCIAIRE CHEMS

WOLF ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12111،
TEMARA MAROC

WOLF ENERGY شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي 8) شارع 

علر ابن الخطاب شقة 2 اكدال 

الرباط - 000)) الرباط املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1 2 41

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم تغيير   2122 شتيبر   27 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »االعلال في مجال 

الكهرباء« إلى »درأسة وتركيب وتوريد 

الهيدسة  بلجال  املتعلقة  االعلال 

والتركيبات  والهدروليكية  املدنية 

الخارجية ».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 212 تحت رقم 1947 1.

979I

فيديالب

FAJY METAL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديالب

شقة ) علار5 15 زنقة أحلد الطيب 

بن هيلة املديية الجديد5 أسفي ، 

56000، أسفي املغرب

FAJY METAL شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

الدنوبات جلاعة سيدي التيجي - 

56000 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1 557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FAJY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.METAL

غرض الشركة بإيجاز : اإلنشاءات 

املعدنية.

دوار   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - التيجي  سيدي  جلاعة  الدنوبات 

56000 أسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : محلد  بنسعيد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

 (000  : محلد  بنسعيد  السيد 

بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنسعيد محلد عيوانه(ا) 

 42152 أسني  أوركان  أمسالن  دوار 

الحوز املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنسعيد محلد عيوانه(ا) 

 42152 أسني  أوركان  أمسالن  دوار 

الحوز املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بآسفي  االبتدائية 

 212 تحت رقم 7 12.

980I

FLASH ECONOMIE

3 ب بلومبي
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

  ب بلومبي شركة ذات املسؤولية 

املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
مهدي بن تومارت جامع افيالل رقم 

)7 - 111 9 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29177

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5    املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  بلومبي  ب 
درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
مهدي بن تومارت جامع افيالل رقم 
)7 - 111 9 تطوان املغرب نتيجة ل 

: نتيجة لعدم تحقيق الهدف.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
مهدي بن تومارت جامع افيالل رقم 

)7 - 111 9 تطوان املغرب. 
و عين:

السيد(5) يحيى بلقات و عيوانه(ا) 
شارع غرغيز علار5 58 طابق )0 شقة 
تطوان املغرب كلصفي   9 111  12

(5) للشركة.
السيد(5) ايوب بلقات و عيوانه(ا) 
شارع الوزير محلد الصفار زنقة ا رقم 
تطوان املغرب كلصفي   9 111    

(5) للشركة.
السيد(5) محلد بوزيد و عيوانه(ا) 
09 ابريل اقامة امليظر الجليل  شارع 
 9 111 شقة  1   0( ط  جياح  1 

تطوان املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2586.
98(I

FLASH ECONOMIE

 ATLANTIC MICROFINANCE
AFRICA -AMIFA S.A

تعيين مدير عام

 ATLANTIC MICROFINANCE
AFRICA -AMIFA S.A

شركة املساهلة بلجلس اإلدار5
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رأسلالها :512.617.111 درهم
 مقرها االجتلاعي :162 شارع انفا و 
زنقة مولييغ علار5 مادو الطابق 5 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

 14.91 
 25 بتاريخ  االدار5  مجلس  قرر 
أكتوبر 2122 تعيين السيد الشرقاوي 

محسن كلدير عام للشركة
سُيليح   ، العام  املدير  بصفته 
أوسع  الشرقاوي  محسن  السيد 
جليع  في  للتصرف  الصالحيات 
مع   ، الشركة  عن  نيابة  الظروف 
مراعا5 الصالحيات املليوحة بلوجب 
القانون لالجتلاعات العامة ومجلس 

اإلدار5.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  84972
982I

AMIATIS CONSEIL

SMBH
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل مكان فرع تابع للشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب  5 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
SMBH »شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي 12 شارع 
الدكتور محلد السجللا�ضي بوركون 

- - الدار البيضاء املغرب.
»تحويل مكان فرع تابع للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92641
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
تقرر   2122 دجيبر   0( في  املؤرخ 
 SMBH تحويل مكان فرع تابع لشركة
رقم  1،  محل  غلوري،  لبيل  من 
 ،   .5 كم   ، السادس  محلد  شارع 
السوي�ضي - - الرباط املغرب إلى لبيل 
شارع   ،15 و   (5 محل رقم  غلوري، 

محلد السادس ، كم 5.  ، السوي�ضي 

- - الرباط املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 1624 1.

98 I

KBH CONSULTING

BK CORPORATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

 1111، FES MAROC

BK CORPORATION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 15 
زنقة طيجة شارع الجوالن أطلس 

فاس - 1111  فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6284 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 يوليوز   29 في  املؤرخ 

 BK CORPORATION SARL حل 

شركة ذات املسؤولية املحدود5 مبلغ 
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي رقم 15 زنقة طيجة 

شارع الجوالن أطلس فاس - 1111  

فاس املغرب نتيجة لتصفية إرادية.

و عين:
زهير كوش و عيوانه(ا)  السيد(5) 
 249 رقم  القادر  عبد  األمير  زنقة 
صفرو    1111 صفرو  بويعقوبات 

املغرب كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

يوليوز 2122 وفي رقم 15  بتاريخ 29 
أطلس  الجوالن  شارع  طيجة  زنقة 

فاس - 1111  فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2122 تحت رقم 2122/ 546.

985I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

AFRIQUE CABLES
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

AFRIQUE CABLES
9 2 شارع محلد الخامس ، 
21111، الدار البيضاء املغرب
AFRIQUE CABLES »شركة 

املساهلة«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 

محلد الخامس - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6751 
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 يونيو 2122
األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

78.12 ، 21.19 و 19.21
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 24 846.

985I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

 اسواق السالم
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

ASWAK ASSALAM
9 2 شارع محلد الخامس ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

 اسواق السالم »شركة املساهلة«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 

محلد الخامس - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9(099
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 يونيو 2122

األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

78.12 ، 21.19 و 19.21
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2122 تحت رقم 582 84.
986I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

شركة الغرب للورق والكرتون
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

 GHARB PAPIER ET CARTON –
GPC

9 2 شارع محلد الخامس ، 
21111، الدار البيضاء املغرب
شركة الغرب للورق والكرتون 

»شركة املساهلة«
وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 

محلد الخامس - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.112 41
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 يونيو 2122
األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

78.12 ، 21.19 و 19.21
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 846229.
987I

LE MONOPOLE

سميريسو
إعالن متعدد القرارات

سليريسو
شركة محدود5 املسؤولية بشريك 

وحيد رأسلالها 00.000) درهم
املقر االجتلاعي: الدار البيضاء، 

57 ، شارع محلد الخامس، الطابق 
)، فضاء

A/4
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الجلعية العامة الغير العادية   -  
بشريك واحد قررت باألجص بتاريخ 

(: 11/12/2122
الشركة  في رأس مال  الزياد5   --  
  19.111 إلى  درهم   (00.000 من 
درهم بكفاء مع حساب دائن للشريك 

الوحيد
-التخفيض من رأس مال الشركة 
 (00.000 إلى  درهم    19.111 من 
درهم باستيعاب الخسائر املجتلعة - 
-- تحويل املقر االجتلاعي للشركة 
شارع شفشاوني،  إلى الدار البيضاء، 
سيدي  الصياعي  حي  كزار،  تجزئة 

برنو�ضي رقم 16 ، طابق 5، رقم 7.
أنجز الوضع القانوني بكتابة   2-  
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
تحت    1/12/2122 بتاريخ  البيضاء 

رقم852491 
988I

AMIATIS CONSEIL

VASTE MAISON
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب  5 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
VASTE MAISON »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 
الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 
زيييت ملينيوم علار5   الطابق 

الخامس تجزئة التوفيق - 21111 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 71925
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 28 دجيبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم )0: الذي ييص على مايلي: 
 06 في  الشركة  رأسلال  زياد5  بعد 
يوليو 2121 بلبلغ 21.111.111،11 
 11.111.111،11 من  لينتقل  درهم 
درهم    1.111.111،11 إلى  درهم 

عن طريق التحرير الفوري للربع (¼) 

والتحرير  درهم   5.111.111،11 أي 

املتبقية  أرباع  الثالثة  بعدعن  فيلا 

درهم.   15.111.111،11 أي   (¾)

الوحيد  الشريك  قرر  لذلك  تبعا  و 

 (¾) املتبقية  أرباع  الثالثة  تحرير 

درهم   15.111.111،11 مبلغ  أي 

وإعتباًرا  (جلسة عشر مليون درهم) 

هو  املال  رأس  إجلالي  األن،  من 
ثالثون   ) درهم    1.111.111،11

فإن جليع   ، وبالتالي  مليون درهم). 

مدفوعة  بها  املكتتب  الحصص 

بالكامل.

على  ييص  الذي   :12 رقم  قرار 

التأكيد على سلطة التوقيع   • مايلي: 

في الشركة.

على  ييص  الذي  رقم  1:  قرار 

مايلي: • املوافقة على تحديت اليظام 

األسا�ضي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

املساهلات

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

الرأسلال

على  ييص  الذي  رقم  4:  بيد 

مايلي: التسيير و التوقيع 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852971.

989I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE NOBLE TOUR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°617 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC

STE NOBLE TOUR شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

محلد الخامس ملر تلكروت - 

45111 ورزازات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2 25

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 1  دجيبر 2122 تقرر حل 

ذات  شركة   STE NOBLE TOUR

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

 211.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

شارع محلد الخامس ملر تلكروت 

نتيجة  املغرب  ورزازات   45111  -

لتوقف النشاط.

و عين:

و  مو�ضى  ايت  ابراهيم  السيد(5) 

علار5   2 الوازيس  تجزئة  عيوانه(ا) 

املغرب  مراكش   50000 املشرق 

كلصفي (5) للشركة.

و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2122 دجيبر    1 بتاريخ 

 - تلكروت  ملر  الخامس  محلد 

45111 ورزازات املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  االبتدائية بورزازات بتاريخ  1 

 212 تحت رقم  .

990I

straconseil

 ARAB CENTRE FOR
 STUDIES AND INVEST

SUPPORT
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

straconseil

 RES CHABAB AIN SEBAA

 CASABLANCA RES CHABAB

 AIN SEBAA CASABLANCA،

21611، CASABLANCA MAROC

 ARAB CENTRE FOR STUDIES

AND INVEST SUPPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 22 زنقة 
عين سيدي علي بوركون الدار 

البيضاء 22 زنقة عين سيدي علي 
بوركون الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  6465

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 1  شتيبر 2122 تقرر حل 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 ARAB CENTRE FOR STUDIES
مبلغ   AND INVEST SUPPORT
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
عين  زنقة   22 اإلجتلاعي  مقرها 
البيضاء  الدار  بوركون  علي  سيدي 
بوركون  علي  سيدي  عين  زنقة   22
الدار البيضاء 21111 الدار البيضاء 
امليافسة  تأتير   : ل  نتيجة  املغرب 

وصعوبة التلويل.
 22 ب  التصفية  مقر  وحدد 
زنقة عين سيدي علي بوركون الدار 
علي  سيدي  عين  زنقة   22 البيضاء 
بوركون الدار البيضاء 21111 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  سهلي  بن  مصطفى  السيد(5) 
زنقة عين سيدي علي   22 عيوانه(ا) 
بوركون الدار البيضاء 21111 الدار 
البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851191.
99(I

FIDUCIAIRE CABFIS

IDOUS FITNESS
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE CABFIS
 ANGLE BD 2MARS ET° 5

 BD ALQODS IMM K N AIN
 CHOCK CASABLANCA، 21481،
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CASABLANCA MAROC

IDOUS FITNESS »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: حلام 

املسير5 الخضراء 2 - - برشيد 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9959

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 9) أبريل 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 

قام السيد صالح الدين البزيدي ببيع 

00) حصة للسيد أيوب البزيدي والتي 

 IDOUS FITNESS يلتلكها في شركة

ش.م.م رأسلالها111.111,11 درهم 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

استقالة  قبول  العام  قررالجلع 

من  البزيدي  الدين  صالح  السيد 

مهامه كلسيرللشركة ابتداء من يوم 

9) أبريل 2122.

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تم تعيين السيد أيوب البزيدي كلسير 

جديد للشركة ملد5 غير محدد5.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

و7   6 البيود  تعديل  الشركاء  قرر 
القانون  من  و42   (7 إلى  باالضافة 

األسا�ضي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (5 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2122 تحت رقم 591.

992I

EL GHORFIA TRAVAUX

EL GHORFIA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

EL GHORFIA TRAVAUX

شارع املكسيك، إقامة عشتار، 

الطابق الثاني، الشقة رقم )7 ، 

90000، طيجة املغرب

EL GHORFIA TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املكسيك، إقامة عشتار، الطابق 
الثاني، الشقة رقم )7 - 90000 

طيجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 6877

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
5) دجيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   EL GHORFIA TRAVAUX
وعيوان  درهم   (00.000 رأسلالها 
املكسيك،  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 
إقامة عشتار، الطابق الثاني، الشقة 
املغرب  طيجة   90000  -  7( رقم 

نتيجة ل : تصفية ودية قبل اموان.
شارع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
الطابق  عشتار،  إقامة  املكسيك، 
 90000  -  7( رقم  الشقة  الثاني، 

طيجة املغرب. 
و عين:

و  علاري  املدني  السيد(5) 
 90000 سليلة  تجزئة  عيوانه(ا) 

طيجة املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 261111.

99 I

فيكوجيس

FAMILY GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

فيكوجيس
 4 زنقة موريطانيا الشقة 5 جيليز ، 

50000، مراكش املغرب
FAMILY GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 
رقم9 الطابق االول علار5 شيشاو5 

غاز٫طريق آسفي ٫سيدي غانم 
مراكش مراكش 50000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14272
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FAMILY GAZ
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
و  بالجللة  الطبيعي  الغاز  توزيع  و 

التقسيط 
نقل السلع للغير.

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
علار5 شيشاو5  االول  الطابق  رقم9 
غانم  ٫سيدي  آسفي  غاز٫طريق 
مراكش   50000 مراكش  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
11  حصة   : السيد موقس نبيل 

بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد موقس سعيد : 11  حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة.
  11  : سليلان  موقس  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 (00  : امبارك  أسعيد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
بقيلة   (00  : السيد موقس نبيل 

00) درهم.
السيد موقس سعيد : 00) بقيلة 

00) درهم.
 (00  : سليلان  موقس  السيد 

بقيلة 00) درهم.

 (00  : امبارك  أسعيد  السيد 
بقيلة 00) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  نبيل  موقس  السيد 
تاركة   87 رقم  فيال  أوريد5  إقامة 

50000 مراكش املغرب.
عيوانه(ا)  سعيد  موقس  السيد 
سعاد5 2 فيال 0)) العزوزية 50000 

مراكش املغرب.
السيد موقس سليلان عيوانه(ا) 
سعاد5 2 فيال 9)) العزوزية 50000 

مراكش املغرب.
عيوانه(ا)  امبارك  أسعيد  السيد 
سعاد5   224 رقم  منزل  السالم  دار 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  امبارك  أسعيد  السيد 
سعاد5   224 رقم  منزل  السالم  دار 

50000 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 142 14.
995I

فيكوجيس

AKHDAREAU DOMAIN
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

فيكوجيس
 4 زنقة موريطانيا الشقة 5 جيليز ، 

50000، مراكش املغرب
AKHDAREAU DOMAIN شركة 

ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي فيال 

) أوالد حسون دومين االجضر 2 
مراكش - 50000 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14252
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   2.111.111«
»5.000.000 درهم« إلى »6.000.000 
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مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 124 14.

995I

العيون استشارات

PHARMACIE TAMLI
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 1  شارع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
PHARMACIE TAMLI شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي الكائن 

بلديية 25 مارس بلوك Y رقم 415 
العيون 70000 العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE TAMLI
صيدلية   : غرض الشركة بإيجاز 
، شراء وبيع وتسويق وتوزيع وتلثيل 
وتداول جليع أنواع األدوية والتغذية 
ولوازم  وميتجات  الطبية  واملعدات 

األدوية شبه الصيدالنية..
الكائن   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 415 رقم   Y مارس بلوك   25 بلديية 

العيون 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : بلكارح  اسامة  السيد 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  بلكارح  اسامة  السيد 
 5( سابقا بشارع محلد الرافعي رقم 

الجديد5 24111 الجديد5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  بلكارح  اسامة  السيد 
 5( سابقا بشارع محلد الرافعي رقم 

الجديد5 24111 الجديد5 املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بالعيون  االبتدائية 

 212 تحت رقم 685 .
996I

FOG MATERIAUX

STE FOG MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FOG MATERIAUX
طريق سيدي حجاج درب �ضي 

لحسن رقم الطابق الثاني 126 ابن 
أحلد ، 26151، ابن أحلد املغرب
STE FOG MATERIAUX شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

سيدي حجاج درب �ضي الحسن رقم 
126 ابن أحلد - 26151 ابن أحلد 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   22 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»900.000 درهم« أي من »00.000) 
درهم«   (.000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 
الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احلد بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم  11/2.
997I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

الشركة الجديدة لالشغال 
املغرب

شركة املساهلة
مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

 SOCIETE NOUVELLE TRAVAUX
MAROC - SNTM

 BD MOHAMED V ، 21111، 2 9
CASABLANCA MAROC

الشركة الجديد5 لالشغال املغرب 
»شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 
محلد الخامس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.94251
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 يونيو 2122
األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

78.12 ، 21.19 و 19.21
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 856676.
998I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

سوبر سيرام
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

SUPER CERAME
 BD MOHAMED V ، 21111، 2 9

CASABLANCA MAROC
سوبر سيرام »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 
محلد الخامس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.789(7

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 يونيو 2122

األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

78.12 ، 21.19 و 19.21

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 25 846.

999I

 OULED FAITEH DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION ET TRANSPORT

STE OULED FAITEH
شركة ذات املسؤولية املحدود5

جفض رأسلال الشركة

 OULED FAITEH DE MATERIAUX

 DE CONSTRUCTION ET

TRANSPORT

 BP ، 22  .دوار السانية ابن أحلد

26151، ابن أحلد املغرب

STE OULED FAITEH شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

السانية ابن أحلد - 26151 ابن 

أحلد املغرب.

جفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.825

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تم   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 

من  أي  درهم«   (.500.000« قدره 

 600.000« إلى  درهم«   2.111.111«

عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببن احلد بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم  12/2.

(000I
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F.C.G.E

IBEC BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.1 , 2 EME ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
41141، MARRAKECH MAROC

IBEC BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز 
األعلال زنيت شارع االمام مسلم 

تجزئة بوكار الطابق   شقة 5) باب 
دكالة مراكش - 50000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 IBEC  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدرأسات والهيدسة للبيايات.
مركز   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
مسلم  االمام  شارع  زنيت  األعلال 
باب   (5 تجزئة بوكار الطابق   شقة 
مراكش   50000  - مراكش  دكالة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (0.000 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مروان املؤدن : 00) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  املؤدن  مروان  السيد 
9) تجزئة السالم شارع ابراهيم  رقم 

الجديد5   24111 الروداني الجديد5 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  املؤدن  مروان  السيد 
9) تجزئة السالم شارع ابراهيم  رقم 

الجديد5   24111 الروداني الجديد5 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   06 التجارية بلراكش بتاريخ 

2122 تحت رقم 50099).

(00(I

ste sabil elhouda conseil

AL KASSIMI LILBINAE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste sabil elhouda conseil

 appt sis a n  82 premier etage el

 hay el jadid bnsouda ،  11 1،

fes maroc

AL KASSIMI LILBINAE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 06) 
الشقة رقم 2 حي املعاركة الزيتون 

مكياس - 51171 مكياس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KASSIMI LILBINAE
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
األشغال املتيوعة أو البياء.

عيوان املقر االجتلاعي : رقم 06) 
الزيتون  املعاركة  حي   2 رقم  الشقة 

مكياس - 51171 مكياس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الجدياني  السيد حسن 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن الجدياني عيوانه(ا) 
رقم 621 رياض االسلاعيلية مكياس 

51151 مكياس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن الجدياني عيوانه(ا) 
رقم 621 رياض االسلاعيلية مكياس 

51151 مكياس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   15 بتاريخ  بلكياس  التجارية 

 212 تحت رقم 76.
1112I

FLASH ECONOMIE

 ATLANTIC MICROFINANCE
FOR AFRICA - AMIFA S.A

شركة املساهلة
رفع رأسلال الشركة

 ATLANTIC MICROFINANCE
AFRICA -AMIFA S.A

شركة املساهلة بلجلس اإلدار5
رأسلالها :512.617.111 درهم

مقرها االجتلاعي :162 شارع انفا و 
زنقة مولييغ علار5 مادو الطابق 5 - 
21111 الدار البيضاء املغرب نوان
رقم التقييد في السجل التجاري 

 14.91 
العام  الجلع  بلقت�ضى 
نونبر   (0 في  املؤرخ  االستثيائي 

الشركة  رأسلال  رفع  قرر   2122

درهم   214.861.111 قدره  بلبلغ 

إلى  درهم   512.617.111 من  أي 

707.568.000 درهم 

اليظام  من   7 الفصل  تعديل 

األسا�ضي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 849722

111 I

مستأمية املتيبي لللحاسبة

YECHHAB IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستأمية املتيبي لللحاسبة

1 1 شارع املتيبي الطابق 2 ، 

111 2، بني مالل املغرب

YECHHAB IMPEX شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : مراب رقم 

1,111 زنقة 69 سابقا 9  حي مصلى 

- 211 2 الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 859

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

08 شتيبر 2122 تقرر حل  املؤرخ في 

ذات  شركة   YECHHAB IMPEX

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعيوان مقرها اإلجتلاعي مراب 
حي    9 سابقا   69 زنقة   1,111 رقم 

صالح  بن  الفقيه   2 211  - مصلى 

على  القدر5  لعدم  نتيجة  املغرب 

امليافسة.

و عين:

يشهاب  الرزاق  عبد  السيد(5) 

اهل  جلخال  اوالد  دوار  عيوانه(ا)  و 

صالح  بن  الفقيه   2 211 املربع 

املغرب كلصفي (5) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
بتاريخ 08 شتيبر 2122 وفي مراب رقم 
1,111 زنقة 69 سابقا 9  حي مصلى - 

211 2 الفقيه بن صالح املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
12 يياير  212 تحت رقم  18/212.
(005I

AA CONSULTING S.A.R.L

أورو أفريك لألعمال والتنمية » 
» EABD

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
5) ، شارع باريس الطابق الثاني رقم 
22 ، 21111، الدار البيضاء املغرب
أورو أفريك لألعلال والتيلية » 
EABD « شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي )9 املركب 
الصياعي بوسكور5 - 27182 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.246299

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر   2122 شتيبر   (6 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدود5  حل شركة 
أفريك  أورو  الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   »  EABD  « والتيلية  لألعلال 
وعيوان  درهم   (0.000 رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي )9 املركب الصياعي 
البيضاء  الدار   27182  - بوسكور5 
املسبق  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة وتصفيتها الودية .
وحدد مقر التصفية ب )9 املركب 
الدار   27182  - بوسكور5  الصياعي 

البيضاء املغرب. 
و عين:

 Sandra Barbara السيد(5) 
 VIA عيوانه(ا)  و   MEZZADRI
 URBANA 152 RM ROMA ITALIE

كلصفي (5) للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852886.

1115I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

الشعبي لإلسكان
إعالن متعدد القرارات

CHAABI LIL ISKANE

 BD MOHAMED V 2 9 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

الشعبي لإلسكان »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 

محلد الخامس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6807

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

لألنشطة  الشركة  نشاط  توسيع 

الزراعية 

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

مالءمة اليظام األسا�ضي مع القوانين 

الجديد5 للشركات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 

نشاط الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 5  844.

(006I

 OULED FAITEH DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION ET TRANSPORT

STE OULED FAITEH
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

 OULED FAITEH DE MATERIAUX
 DE CONSTRUCTION ET

TRANSPORT
 BP ، 22  .دوار السانية ابن أحلد

26151، ابن أحلد املغرب
STE OULED FAITEH شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

السانية ابن أحلد - 26151 ابن 
أحلد املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.825
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   (.500.000«
 2.111.111« إلى  درهم«   600.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحدد5 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احلد بتاريخ 12 يياير 

 212 تحت رقم  12/2.
(007I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

شافيبا
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

 SOCIETE CHAMIL DE
 FINANCEMENT ET DE

PARTICIPATION CHAFIPA
 BD MOHAMED V 2 9 ، 21111،

CASABLANCA MAROC
شافيبا »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 
محلد الخامس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7(999
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 يونيو 2122
األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

78.12 ، 21.19 و 19.21
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 846675.

(008I

كفتريا رستورانت لن أثل

كفتريا رستورانت لن أثل
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كفتريا رستورانت لن أثل
املغرب حي بوشواف زنقة 58رقم 51 

الياظور، 62111، الياظور املغرب
كفتريا رستورانت لن أثل شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي 
بوشواف زنقة 58 رقم 51 الياظور 
nasserallali11@outlook. الياظور

fr الياظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5111

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
كفتريا   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

رستورانت لن أثل.
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
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حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الياظور   51 رقم   58 بوشواف زنقة 

nasserallali11@outlook. الياظور 

fr الياظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

الشركة:  رأسلال  مبلغ 

0.000.000) درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد ناصر عاللي عيوانه(ا) 
بوشواف زنقة 58 رقم 51 الياظور @
الياظور   outlook.frnasserallali11

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد ناصر عاللي عيوانه(ا) 
الياظور   51 رقم   58 بوشواف زنقة 

 nassera l la l i11@out look. f r

الياظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالياضور بتاريخ 5) دجيبر 

2122 تحت رقم 21 نونبر 2122.

(009I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

 MILOUD SABAR
 CONSTRUCTION

ORIENTALE MISACOR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 Entreprise assisstance*

‘*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

61111، oujda maroc

 MILOUD SABAR

 CONSTRUCTION ORIENTALE

MISACOR شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الحاج 

طاهر طريق سيدي يحيى زنقة ت 

2  رقم    وجد5 - 60000 وجد5 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18 11
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم   2122 يونيو   21 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  درهم«   1.511.111«
»000.000.) درهم« إلى »2.511.111 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بوجد5  التجارية 

2122 تحت رقم  211.

(0(0I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE TROPICAL CASH
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة  6 رقم   تيجداد ، 52611، 

تيجداد املغرب
STE TROPICAL CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

اكدمان اغبالوا نكردوس - 52611 
تيجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1645 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TROPICAL CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
قصر   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 52611  - نكردوس  اغبالوا  اكدمان 

تيجداد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 
الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

511 حصة   : السيد ابيرو محلد 
بقيلة 00) درهم للحصة.

 511  : جليلة  رحلون  السيد5 
حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  محلد  ابيرو  السيد 
 29 علار5  كاليفورني  نور  اقامة 
الطابق 2 شقة 5 عين الشق  2115 

الدار البيضاء املغرب.
السيد5 رحلون جليلة عيوانه(ا) 
طابق  كاليفورنيا  اليور  29عللية 
الدار  عين الشق  2115   5 شقة   2

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  محلد  ابيرو  السيد 
 29 علار5  كاليفورني  نور  اقامة 
الطابق 2 شقة 5 عين الشق  2115 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 5) نونبر 

2122 تحت رقم 1 14.
(0((I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

يينا سكرتيز
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

YNNA SECURITIES
 BD MOHAMED V 2 9 ، 21111،

CASABLANCA MAROC
يييا سكرتيز »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 
محلد الخامس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15  75
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 يونيو 2122
األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

78.12 ، 21.19 و 19.21
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 848724.

1112I

رياض سون اوف كيش

رياض سون اوف كيش
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

(األشخاص املعيويون)

ألصل  حر  تسيير  عقد  فسخ 
تجاري

رياض سون اوف كيش
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
لشركة رياض سون اوف كيش الكائن 
الجداد  ديور   : االجتلاعي ب  مقرها 
درب الشرع رقم 56) زاوية العباسية 
في  مراكش املغرب املؤرخ   50000  -

5) دجيبر 2122 تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
الجداد  ديور   : ب  الكائن  التجاري 
درب الشرع رقم 56) زاوية العباسية 
- 50000 مراكش املغرب ، املوقع من 
طرف شركة رياض سون اوف كيش 
و  التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها   :
بصفتها  سيرفيس  هوم  سفير  شركة 

مسير5 حر5.

111 I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

دماتيت
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE
 L’AGRICULTURE ET LE
– BATIMENT – DIMATIT

 BD MOHAMED V 2 9 ، 21111،
CASABLANCA MAROC
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دماتيت »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 

محلد الخامس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4 1 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 يونيو 2122

األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

78.12 ، 21.19 و 19.21

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 856678.

(0(5I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

يينا ستيل
شركة املساهلة

مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة

YNNA STEEL

 BD MOHAMED V 2 9 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

يييا ستيل »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 

محلد الخامس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة اليظام األسا�ضي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15  75

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 06 يونيو 2122

األسا�ضي  اليظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

78.12 ، 21.19 و 19.21

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 0( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 848725.

1115I

Khidmat Attajir

RAGUI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 15
52111، ERRACHIDIA MAROC

RAGUI CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 92 
عين العاطي 2 - 52111 الرشيدية 

الرشيدية.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((079

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 29 دجيبر 2122 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
 52111  -  2 العاطي  عين   92 »رقم 
الرشيدية الرشيدية« إلى »زاوية زنقة 
ابن بطوطة و زنقة املالثلين - 52111 

الرشيدية الرشيدية«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 15 يياير 

 212 تحت رقم  18/212.
(0(6I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

الشركة العقارية الناضور 3
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE IMMOBILIERE
NADOR III

 BD MOHAMED V 2 9 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

الشركة العقارية الياضور   »شركة 
املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 
محلد الخامس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.98299

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 07 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

لألنشطة  الشركة  نشاط  توسيع 

الزراعية

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

مالءمة اليظام األسا�ضي مع القوانين 

الجديد5 للشركات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 

نشاط الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 856677.

(0(7I

 SOCIETE INDUSTRIELLE NORD AFRICAINE

 POUR L’HYDRAULIQUE L’AGRICULTURE ET

– LE BATIMENT – DIMATIT

دونابو
إعالن متعدد القرارات

DONABO

 BD MOHAMED V 2 9 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

دونابو »شركة املساهلة«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 9 2 شارع 

محلد الخامس - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.919  

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 07 يونيو 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

لألنشطة  الشركة  نشاط  توسيع 

الزراعية 

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

مالءمة اليظام األسا�ضي مع القوانين 

الجديد5 للشركات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 

نشاط الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 0)8558.

(0(8I

CSN MAROC

اختار الحسن
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

اجتار الحسن 

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 27 

شتيبر 2122 أعطى السيد(5) الحسن 

الوطيية  للبطاقة   (5) الحامل  اجتار 

بالسجل  املسجل   EE7159 رقم 

التجاري 7686)) باملحكلة التجارية 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بلراكش 

التجاري الكائن ب حي ازلي الجيوبي 

املغرب  مراكش   41151  -  796 رقم 

 (5) الحامل  اجتار  محلد  للسيد(5) 

ملد5   JE4121 الوطيية رقم  للبطاقة 

15 سية تبتدئ من 24 مارس 2122 و 

تنتهي في 24 شتيبر  212 مقابل مبلغ 

شهري 000.) درهم.

(0(9I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté »EGO SANTE ET

SPORT« SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم )0 املسير5 ), »س« رقم 

2  ، 50000، مراكش املغرب

 Sté »EGO SANTE ET SPORT«

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليار6 

علار5 ف رقم 12 الحي الشتوي - 

50000 مراكش املغرب - 50000 

مراكش املغرب



1321 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

127961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

تم إعداد القانون   2122 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 »EGO SANTE ET SPORT« SARL

.AU

صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صالة للرياضة.

امليار6   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 - الشتوي  الحي   12 رقم  ف  علار5 

 50000  - املغرب  مراكش   50000

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الفائق  طارق  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الفائق  طارق  السيد 

امليار 6 حرف ف رقم ) الحي الشتوي 

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الفائق  طارق  السيد 

امليار 6 حرف ف رقم ) الحي الشتوي 

50000 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت  بتاريخ  1  بلراكش  التجارية 

2122 تحت رقم 1  8 1.

1121I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 DIFFUSION IMPLANT

MAROC
إعالن متعدد القرارات

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

 DIFFUSION IMPLANT MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدود5 

ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: زنقة 

الخنساء رقم 121 بلوك ف5 

الداجلة - 80000 اكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51669

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 09 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 

تصفية شركة ذات مسؤولية  مايلي: 

محدود5 ذات الشريك الوحيد شركة

DIFFUSION IMPLANT MAROC

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

الختامي  الحساب  على  املوافقة  تم 

اريك  السيد  أعده  الذي  للتصفية 

كلبود

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

إعفاء السيد اريك كلبود من مهامه 

كلصفى وإعفائه من إدارته

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

من   
ً
اإلقرار بإغالق التصفية اعتبارا

19/12/2122 والشطب من السجل 

التجاري.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  باكادير  التجارية 

 212 تحت رقم 9960)).

1121I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

BLASTING CRATER
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

BLASTING CRATER شركة 

ذات املسؤولية املحدود5(في طور 

التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي دوار 

تكاديرت نعبادو دراركة - 80000 

اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52695

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

املؤرخ في 26 دجيبر 2122 تقرر حل 

املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 

BLASTING CRATER مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعيوان  درهم   (00.000

نعبادو  تكاديرت  دوار  اإلجتلاعي 

املغرب  اكادير   80000  - دراركة 

الشركة  ستستلر   -  : ل  نتيجة 

لغايات التصفية حتى النهاية. سيتبع 

»قيد  شركة  بعبار5  الشركة  اسم 

التصفية«

التي تم  تخفيض مد5 الشركة،   -

بعد  عاًما،   99 تحديدها في األصل بـ 

ذلك إلى عام واحد عن طريق الحل 

املبكر، وبالتالي ستنتهي في

 26 دجيبر 2122

- عين الجلع العام السيد الشلحي 

عبد الرزاق و السيد أيت وازغور عبد 

املجيد مصفين طيلة فتر5 التصفية.

- ميح الجلع العام السيد الشلحي 

وازغور  أيت  السيد  و  الرزاق  عبد 
للقانون  وفقا  الصالحيات  جليع 

حد  لوضع  التجارية  امللارسات 

للعلليات الجارية.

دوار  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 80000  - دراركة  نعبادو  تكاديرت 

اكادير املغرب. 

و عين:

السيد(5) ) الشلحي عبد الرزاق و 

عيوانه(ا) دوار تكاديرت نعبادو دراركة 

 (5) كلصفي  املغرب  اكادير   80000

للشركة.

عبد  وازغور  أيت   2 السيد(5) 

تكاديرت  دوار  عيوانه(ا)  و  املجيد 

اكادير املغرب   80000 نعبادو دراركة 

كلصفي (5) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعيد 

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر5  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

األعلال  بلواصلة  للشركة  يصرح   :

الحالية و الدجول في أعلال جديد5 

ألغراض التصفية. باستثياء املوافقة 

باإلجلاع من الشركاء فان نقل كل أو 

من األصول إلى شخص يتلتع  جزء 

بصفة املدير ال يلكن أن يتم إال بادن 

من املحكلة التجارية بعد االستلاع 

ال  أجرى  ناحية  من  و  املصفين.  إلى 
من األصول  يجوز لهم نقل كل جزء 

أصولهم  أو  لزوجتهم  أو  نفسهم  إلى 

أو فروعهم أو موظفيهم تقرر إعطاء 

ستحدد  الذي  و  لللصفين  تعويض 

الذي  العام  الجلع  جالل  قيلته 

سييعقد في الست أشهر املقبلة صرح 

السيد الشلحي عبد الرزاق و السيد 
أيت وازغور عبد املجيد بأنهم يقبلون 

مهام املصفين التي تم تكليفهم بها. 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  باكادير  التجارية 

 212 تحت رقم 119959.

1122I

FIGET SARL

SENDME CASH
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1, 

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 9 111، TETOUAN MAROC



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1322

SENDME CASH شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كراج 

الواقع بشارع محلد بن حسن 

الوزاني زنقة ) إقامة الحيا5 رقم 

80 مركب املطار - تطوان - 111 9 

تطوان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

. 164 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تقرر حل   2122 نونبر   22 املؤرخ في 

محدود5  مسؤولية  ذات  شركة 

 SENDME الوحيد  الشريك  ذات 

 (00.000 رأسلالها  مبلغ   CASH

اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 

كراج الواقع بشارع محلد بن حسن 

رقم  الحيا5  إقامة   ( زنقة  الوزاني 

 9 111  - تطوان   - مركب املطار   80

تطوان املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

هدف الشركة.

كراج  ب  التصفية  مقر  وحدد 

حسن  بن  محلد  بشارع  الواقع 

رقم  الحيا5  إقامة   ( زنقة  الوزاني 

 9 111  - تطوان   - مركب املطار   80

تطوان املغرب. 

و عين:

و  العب�ضي  أحلد  السيد(5) 

إقامة  يعثة  علي  شارع  عيوانه(ا) 

الجبلي بلوك أ ط ) شقة   - تطوان 

 (5) تطوان املغرب كلصفي   9 111

للشركة.

وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

دجيبر  االبتدائية بتطوان بتاريخ  1 

2122 تحت رقم 2475.

112 I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

SOULAMIPROD
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC

SOULAMIPROD شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 

رقم 415 ف بلوك س مشروع ديار 

اكادير تسيال الدشير5 الجهادية - 

80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOULAMIPROD

غرض الشركة بإيجاز : الصحافة 

املكتوبة  الصحافة   ، االلكترونية 

راديو و التلفاز.

الشقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

ف بلوك س مشروع ديار   415 رقم 

 - الجهادية  الدشير5  تسيال  اكادير 

80000 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد السالمي عيوانه(ا) 

الشقة رقم 415 ف بلوك س مشروع 

ديار اكادير تسيال الدشير5 الجهادية 

80000 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد السالمي عيوانه(ا) 

الشقة رقم 415 ف بلوك س مشروع 

ديار اكادير تسيال الدشير5 الجهادية 

80000 أكادير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   05 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 26.

1124I

GLOBAL AUDITAX

FERNOUCHID LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تياعورت رقم 6 حي الحرش 

ايت ملول انزكان املغرب، 86151، 

أيت ملول املغرب

FERNOUCHID LOGISTIC شركة 

ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي سيدي 

ميلون ق الطاهر ايت ملول - 

86151 اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27259

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 

تلت   2122 دجيبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

صاديق  مريم   (5) السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   (.000
000.) حصة لفائد5 السيد (5) رشيد 

فرنو�ضي بتاريخ 21 دجيبر 2122.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يياير   15 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 212 تحت رقم 29.

1125I

GLOBAL AUDITAX

INAS SEVEN TOUR
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تياعورت رقم 6 حي الحرش 
ايت ملول انزكان املغرب، 86151، 

أيت ملول املغرب
INAS SEVEN TOUR شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 
5 العلار5 رقم26GH (66 ايسالن 

الحي املحلدي اكادير - 80000 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5  61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 INAS  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.SEVEN TOUR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن امجرين.
عيوان املقر االجتلاعي : شقة رقم 
ايسالن   26GH رقم66)  العلار5   5
الحي املحلدي اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : جليل  مريم  السيد5 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عيوانه(ا)  جليل  مريم  السيد5 
 12 زنقة   12 حي ايت اغيوس بلوك 
8000 اكادير  رقم 57 تكيوين اكادير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد5 مريم جليل عيوانه(ا) حي 
رقم   12 زنقة   12 ايت اغيوس بلوك 
اكادير   80000 اكادير  تكيوين   57

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2122 تحت رقم 119152.

1126I

D CHANGE

D3CHANGE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D CHANGE
املحل رقم ) بلوك 22 قطعة 868 
املجلع السكني املجد - طيجة ، 

90080، طيجة املغرب
D CHANGE شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي املحل 

رقم ) بلوك 22 قطعة 868 املجلع 
السكني املجد - طيجة - 90080 

طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  675

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 دجيبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.D CHANGE

صرف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العلالت اليدوي.

املحل   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
املجلع   868 قطعة   22 بلوك   ( رقم 
 90080  - طيجة   - املجد  السكني 

طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
مبلغ رأسلال الشركة: 2.111.111 

درهم، مقسم كالتالي:
 : سالمي  الواحد  عبد  السيد 
درهم   (00 بقيلة  حصة   21.111

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سالمي  الواحد  عبد  السيد 
 96 رقم  الزهور  شارع  عيوانه(ا) 
الياظور   62551 الياظور  العروي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  اعلولي  جهاد  السيد 
الياظور    2 رقم  زنقة  اشوماي  حي 

1 621 الياظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 4  261.
1127I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

HERCA
إعالن متعدد القرارات

MAITRE ZOHRA KOSTIT
5)، شارع باستور، الطابق الثاني 
رقم 07 ، 90000، طيجة املغربي
HERCA »شركة ذات املسؤولية 

املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: سييلا 
باريس، )) شارع فاس - - طيجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1227

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 21 ماي 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
تفويت جليع الحصص االجتلاعية 
بن  اللطيف  عبد  السيد  طرف  من 
جالد  السيد  حصة)،   72) جلون 
بوشنتوف (5) حصة)، السيد محلد 
السيد أمين  (5) حصة)،  بوشنتوف 
بوشنتوف (5)حصة)، السيد5 سعاد 
السفر ((09 حصص)، السيد5 مريم 
السيد5  حصص)،   07) بوشنتوف 
حصص)،   07) بوشتيوف  ندير5 
 07) بوشتيوف  جديجة  السيد5 
ابراهيم  السيد  لفائد5  حصص) 

فوزي
على  ييص  الذي   :  2- رقم  قرار 
مايلي: استقالة الساد5 عبد اللطيف 
من  بوشتيوف  وأمين  جلون  بن 

ميصبهلا كلسيران للشركة 
على  ييص  الذي   : - رقم  قرار 
فوزي  إبراهيم  السيد  تعيين  مايلي: 

كلسير وحيد للشركة
على  ييص  الذي   :  4- رقم  قرار 
تغيير مقر الشركة من طيجة،  مايلي: 
إلى  فاس  زنقة   (( باريس،  سييلا 
ساحة  ديستلار،  مركز  طيجة، 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 

القدس رقم 5 
قرار رقم 5: الذي ييص على مايلي: 

تحيين اليظام األسا�ضي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
بيد رقم 5: الذي ييص على مايلي: 
حدد مقر الشركة في، مركز ديستلار، 
ساحة الروداني زنقة عبد هللا الهبطي 

إقامة القدس رقم 5  - طيجة
على  ييص  الذي   :7 رقم  بيد 
الشركة  رأسلال  مبلغ  حدد  مايلي: 
كالتالي:  مقسم  درهم،    5.111 قي 
حصة   (55  : إبراهيم فوزي  السيد 

اجتلاعية.
بيد رقم  2: الذي ييص على مايلي: 
مسيرا  فوزي  ابراهيم  السيد  يعتبر 

وحيدا للشركة ملد5 غير محدد5.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   29 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم   157.
1128I

FLASH ECONOMIE

CHISARUM SARL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

CHISARUM SARL شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي رشيد رقم 06 - 111 7 

الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHISARUM SARL

اإلقامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحية وغيرها من أماكن اإلقامة 

قصير5 املدى.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 7 111  -  06 رقم  رشيد  موالي 

الداجلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : أشوبي  السيد عبد هللا 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد عبد هللا اشوبي عيوانه(ا) 
حي أمل 12 بلوك 0) رقم 0) 111 7 

الداجلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا اشوبي عيوانه(ا) 
حي أمل 12 بلوك 0) رقم 0) 111 7 

الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2271.

1129I

FLASH ECONOMIE

PROTECTAS MAROC
إعالن متعدد القرارات

PROTECTAS MAROC sarl d’au

العيوان: تجزئة لكولين علار5 كا 
ليفورنيا جاردن مبنى ا الطابق االول 

سيدي معروف –الدار البيضاء

السجل التجاري: رقم 212167

  1 بلقت�ضى الجلع العام بتاريخ 

اكتوبر 2122 تقرر ما يلي:

 586 765 -املصادقة على تفويت 

درهم   (00 بقيلة  اجتلاعية  حصة 

للحصة في ملك شركة 

 Securitas Middle East and

Africa Holding AB

و التي تللكها في رأسلال شركة   

PROTECTAS MAROC D’AU

 AFMO, شركة  لفائد5   

HOLDINGS PTE LTD
التجاري  السجل  رقم   

212224224R, مقرها االجتلاعي

Collyer Quay 19-  21

11(149 19) Singapour

الوحيد  الشريك  -احتفاض 

كلسير  الشرايبي  يوسف  بالسيد 

وحيد للشركة ملد5 ثالتة اشهر ابتداءا 

من فاتح نونبر 2122

-تعديل موازي للقانون األسا�ضي

اليظام األسا�ضي الجديد  -تحيين 

للشركة

-الصالحيات املخولة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   28 بتاريخ  التجارية بالبيضاء 

2122 تحت رقم 77 851

11 1I

FIGET SARL

ZARELK VIRTUALS
شركة ذات املسؤولية املحدود5

حل شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1, 
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 9 111، TETOUAN MAROC
ZARELK VIRTUALS شركة 

ذات املسؤولية املحدود5(في طور 
التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي كراج 
الواقع بشارع الجيش امللكي زنقة 

)) رقم 5 - تطوان - 111 9 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2915 
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  2 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
ZARELK VIRTUALS مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعيوان  درهم   (00.000
بشارع  الواقع  كراج  اإلجتلاعي 
الجيش امللكي زنقة )) رقم 5 - تطوان 
 : تطوان املغرب نتيجة ل   9 111  -

عدم تحقيق هدف الشركة.
كراج  ب  التصفية  مقر  وحدد 
زنقة  امللكي  الجيش  بشارع  الواقع 
- تطوان - 111 9 تطوان   5 )) رقم 

املغرب. 
و عين:

و  القادري  حسام  السيد(5) 
شارع املفضل افيالل رقم  عيوانه(ا) 
تطوان املغرب   9 111 تطوان   -  58

كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   15 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2491.

11 1I

CAF MAROC

PHOENIX S & M
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°21 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC
PHOENIX S & M شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة واد 
زيز رقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 0) - 90000 طيجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHOENIX S & M
تجار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السفن  ملحقات  و  اكسسوارات 

البحرية.
زنقة واد   : عيوان املقر االجتلاعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   21 رقم  زيز 
طيجة   90000  -  (0 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 Carlos Alberto SANTOS السيد

FELGUEIRAS : 1.111 حصة بقيلة 

00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Carlos Alberto السيد 

عيوانه(ا)   SANTOS FELGUEIRAS

 RUA PADRE LUIS FARIA N.

 416 4915- 92. BARROSELAS

.PORTUGAL

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Carlos Alberto السيد 

عيوانه(ا)   SANTOS FELGUEIRAS

 RUA PADRE LUIS FARIA N.

 416 4915- 92. BARROSELAS

PORTUGAL

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 15 261.

11 2I

Valoris Partners

PARE BRISE EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

Valoris Partners

 Bureau N°14,  ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 21411،

casablanca maroc

PARE BRISE EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

 Les و عيوان مقرها االجتلاعي حي

Camps شارع Emile Brunet علار5 

فجر روش نوار محافظة عين السبع 

بلدية السخور السوداء الحضرية 

21 21 الدار البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة



1325 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4 1169

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تحويل  نونبر 2122  املؤرخ في  2 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد« إلى »شركة املساهلة«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 117 85.
11  I

CAF MAROC

EGM PROPULSION
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°21 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC
EGM PROPULSION شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي زنقة واد 
زيز رقم 21 اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 0) - 90000 طيجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EGM  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.PROPULSION
تجار5   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السفن  ملحقات  و  اكسسوارات 

البحرية.

زنقة واد   : عيوان املقر االجتلاعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   21 رقم  زيز 
طيجة   90000  -  (0 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 Carlos Alberto SANTOS السيد
FELGUEIRAS : 1.111 حصة بقيلة 

00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Carlos Alberto السيد 
عيوانه(ا)   SANTOS FELGUEIRAS
 RUA PADRE LUIS FARIA N.
 416 4915- 92 . BARROSELAS

.PORTUGAL
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Carlos Alberto السيد 
عيوانه(ا)   SANTOS FELGUEIRAS
 RUA PADRE LUIS FARIA N.
 416 4915- 92 . BARROSELAS

PORTUGAL
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 261299.
11 4I

CSN MAROC

DEKRA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 15 7 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 41151،
MARRAKECH MAROC

DEKRA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

الزنيث لألعلال شارع مسلم تجزئة 
بوكار الطابق   الشقة رقم 5) باب 

دكالة - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 2111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DEKRA TRAVAUX
مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

أعلال البياء او اعلال مختلفة
- تجار5 مواد البياء

مقاول إدار5 العلليات التجارية   -
للخدمة  الزراعية  أو  الصياعية  أو 

املدنية أو العسكرية.
مركز   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الزنيث لألعلال شارع مسلم تجزئة 
باب   (5 الشقة رقم  بوكار الطابق   

دكالة - 50000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد عالم : 000.) حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد سعيد عالم عيوانه(ا) 
الحوز   42151 اورير  ايت  ابيضار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد سعيد عالم عيوانه(ا) 
الحوز   42151 اورير  ايت  ابيضار 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير  بتاريخ  1  بلراكش  التجارية 

 212 تحت رقم 11  14 .

11 5I

EL ADARISSA CONSEILS

FUNKIBENKI
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

EL ADARISSA CONSEILS
 BD HASSAN 2 IMM SALWA

 N4 2EME ETAGE BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 2 111، BENI

MELLAL MAROC
FUNKIBENKI شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 58 الشقة 
 A واد سبو اكدال الرباط حسان 

11121 الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.159717

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تم تحويل  نونبر 2122   08 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 
اكدال  سبو  واد   A  الشقة  58«
الرباط   11121 حسان  الرباط 
املركز   C0 (09 »املحل  إلى  املغرب« 
التجاري الرباط سانتر اكدال الرباط 

حسان 11121 الرباط املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2122 تحت رقم 11882.
11 6I

YG ET ASSOCIES

 CASAS PROMOTION
 ET CONSTRUCTION

IMMOBILIERE
إعالن متعدد القرارات

YG ET ASSOCIES
165 شارع عبد املومن 

العلارB 5 الطابق   ، 21111، 
CASABLANCA MAROC
 CASAS PROMOTION
 ET CONSTRUCTION

IMMOBILIERE »شركة ذات 
املسؤولية املحدود5«

وعيوان مقرها االجتلاعي: )8 زنقة 
البيفسج مرس السلطان - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.147 19
بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 28 نونبر 2122
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ييص على مايلي: 
توسيع غرض الشركة 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 
تحديث القانون األسا�ضي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 
األنشطة  إلى  الشركة  توسيع غرض 
تطوير   - العقارات  تطوير   - التالية: 
العقارات في الخارج - تأجير العقارات 
وبيع وتأجير جليع العقارات  اقتياء   -
الحضرية وجليع الحقوق العقارية في 

املغرب و الخارج -الخ...
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 5 2 85.

11 7I

zagora consulting sarl

AUTO ECOLE NKOB
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تعيين مسير جديد للشركة

zagora consulting sarl
محلد  شارع  رقم9)) 
زاكور5   ،57900  ، الخامس 

املغرب--------------------
شركة   AUTO ECOLE NKOB

ذات املسؤولية املحدود5
مركز  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
زاكور5   47712  - زاكور5   ، اليقوب 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 26 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

لعريف محلد كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   22 االبتدائية بزاكور5 بتاريخ 

2122 تحت رقم 52 .
11 8I

FLASH ECONOMIE

NORHAJ ISKAN
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

NORHAJ ISKAN شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 
الفلين رقم 96) بن سليلان - 

111 1 بن سليلان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NORHAJ ISKAN
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امللتلكات وتشييد املباني.
إقامة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الفلين رقم 96) بن سليلان - 111 1 

بن سليلان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الكرش  لحسن  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الكرش  لحسن  السيد 

بن   1 111  (96 رقم  الفلين  إقامة 

سليلان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الكرش  لحسن  السيد 

بن   1 111  (96 رقم  الفلين  إقامة 

سليلان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  سليلان  ببن  االبتدائية 

نونبر 2122 تحت رقم 578.

11 9I

Cabinet RGUIG & Associés

 ATLASSI TRADE ANS
SERVICE

إعالن متعدد القرارات

Cabinet RGUIG & Associés

9))، شارع عبد املومن ، رقم 29 

، 21111، الدار البيضاء املللكة 

املغربية

 ATLASSI TRADE ANS SERVICE

»شركة ذات املسؤولية املحدود5 

ذات الشريك الوحيد«

وعيوان مقرها االجتلاعي: 

217،إقامة الفتح شارع براهيم 

روداني طابق ) رقم 2 - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.127869

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  مايلي: 

من  اي  درهم   211111،11 قدره 

511111،11 درهم إلى 711111،11 

تأسيس الحساب   : درهم عن طريق 

 87174،91 بلبلغ  للشركاء  الجاري 

درهم   112125،11 بلبلغ  و  درهم 

نقدا

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

تغيير نشاط الشركة من بيع اللوازم 

محلًيا  األموال  تحويل  إلى  املكتبية 

جدمات  العلالت  تحويل  ودولًيا، 

دفع،  بحساب  املدعومة  الدفع 

وتحصيل   ، الفواتير  تحصيل جليع 

الضريبة  وتحصيل   ، اليقل  تذاكر 

وتحصيل القروض   ، على السيارات 

وتحصيل   ، االستهالكية  االئتلانية 

الضرائب والغرامات ، بيع التعبئات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم  : الذي ييص على مايلي: 

تغيير نشاط الشركة

بيد رقم 6: الذي ييص على مايلي: 

تغيير أسهم الشركة

بيد رقم 7: الذي ييص على مايلي: 

رفع رأس مال الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 42428.

(050I

QUALICIA EXPERTISE

مجوهرات النجوم الخمسة
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

مجوهرات اليجوم الخلسة

بلقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 21 

دجيبر 2122 أعطى السيد(5) فضلة 

للبطاقة الوطيية   (5) مشون الحامل 

بالسجل  املسجل   B  5759 رقم 

باملحكلة التجارية بالدار   0 التجاري 

لألصل  الحر  التسيير  حق  البيضاء 

77 شارع الطاهر  التجاري الكائن ب 

الدارالبيضاء   21111  - العلوي 

الطيب  السلاللي  للسيد(5)  املغرب 

رقم  الوطيية  للبطاقة   (5) الحامل 

JB1 614 ملد5 ) سية تبتدئ من )0 

يياير  212 و تنتهي في )0 يياير 2124 

مقابل مبلغ شهري 111.  درهم.

(05(I
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FHF

ECO AGROSCIENCE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 1، Casablanca
MAROC

ECO AGROSCIENCE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 7) ساحة 
شارل نيكول الطابق 7 مكتب 2 -. 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567  5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ECO  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AGROSCIENCE
: • استيراد  غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير وتجار5 األسلد5.
استيراد وتصدير وتجار5 جليع   •
أنواع امليتجات الزراعية واملدجالت 
واملعدات  املوا�ضي  وعلف  الزراعية 

الزراعية.
استيراد وتصدير وتجار5 جليع   •

أنواع امليتجات والخدمات.
عيوان املقر االجتلاعي : 7) ساحة 
 .-  2 مكتب   7 الطابق  نيكول  شارل 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسلال  مبلغ 

111.111,11 درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسين يونس حسين الزيني 

درهم   (00 بقيلة  حصة   (.000  :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسين يونس حسين الزيني 

فلينسيا  كورط  افيديا  عيوانه(ا) 

66.11.46291 . الكاسير اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسين يونس حسين الزيني 

فلينسيا  كورط  افيديا  عيوانه(ا) 

66.11.46291 . الكاسير اسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 11852814.

1142I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

BEAU SEJOUR VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

إعـالن تحويل املقر االجتلاعي 

للشركة

BEAU SEJOUR VOYAGE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي زنقة 

فرحات حشاد علار5 السعاد5 بلوك 

د الطابق االر�ضي - 60000 وجد5 

املغرب.

تحويل املقر االجتلاعي للشركة، رقم 

التقييد في السجل التجاري 715  .

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2122 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتلاعي  املقر 

»زنقة فرحات حشاد علار5 السعاد5 

 60000  - االر�ضي  الطابق  د  بلوك 

فرحات  »زنقة  إلى   « املغرب  وجد5 

حشاد علار5 السعاد5 بلوك ا الطابق 

وجد5   60000  -  (0 رقم  االر�ضي 

املغرب ».

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بوجده  التجارية 

2122 تحت رقم  219.
114 I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

BEAU SEJOUR VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

إعـالن اعالن رفع رأسلال الشركة 
 BEAU SEJOUR VOYAGE

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي زنقة 
فرحات حشاد علار5 السعاد5 بلوك 
ا الطابق االر�ضي رقم 0) - 60000 

وجد5 املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  715

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تم   2122 دجيبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»500.000 درهم« أي من »00.000) 
عن  درهم«   511.111« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحدد5 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   26 بتاريخ  بوجده  التجارية 

2122 تحت رقم  219.
(055I

BELGAZI ALI

CVT HAMIDOUCH
إعالن متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم    
- طبق ) - رقم املكتب 6) طيجة، 

90000، طيجة املغرب
CVT HAMIDOUCH »شركة ذات 

املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: -كم 

5 - الطريق السريع الحسيلة - ص 
ب )7 - 2152  الحسيلة - أجدير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2 19

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 29 دجيبر 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :( رقم  قرار 

الراحل  بوفا5  الحظ   - مايلي: 

شعيب أحليدوش الشريك و مسير 

الورثة  باسم  التسجيل   - للشركة. 

يللكها املرحوم.   
ً
50 سهلا الشرعيين 

- تقبل السيدات لويزا بوجير ، يليية 
أحليدوش ، زهر5 أحليدوش والسيد 

أحلد أحليدوش كشركاء جدد. 

قرار رقم 2: الذي ييص على مايلي: 

التصديق على التبرعات باألسهم بين: 

والسيد5  بوجير  لويزا  السيد5   ((  -
زهر5 أحليدوش لصالح السيد محلد 

بوجير. - 2) السيد شوقي بوجير لصالح 

السيد محلد مكدير والسيد محلد 

بوجير -  ) السيد5 يليية أحليدوش 
لصالح السيد محلد مكدير. - قبول 

كشركاء جدد لشركة الساد5. محلد 

يحيط عللا   - بوجير ومحلد مكدير. 

بسحب السيدات لويزا بوجير وزهر5 

من  أحليدوش  ويليية  أحليدوش 

الشركة.

قرار رقم  : الذي ييص على مايلي: 

محلد  السيد  جديد  مسير  تعيين   -

بوجير مغربي من ومقيم في الحسيلة 

- 27 شارع محلد الخامس - وبالتالي 

فإن الشركة مسير5 امن من قبل   ،

محلد  الساد5  وهلا   ، مسيرين 

وأشرف بوجير بتوقيع ميفصل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 

بيد رقم ): الذي ييص على مايلي: 

تعديل املواد 7 و  1 و 6) من اليظام 

األسا�ضي وفًقا لذلك

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيلة بتاريخ  1 يياير 

 212 تحت رقم  .

1145I.
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مكتب املحاسبة اطاكوم

STE LOYATRAV
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة  6 رقم   تيجداد ، 52611، 

تيجداد املغرب
STE LOYATRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
الخربات فركلة العليا - 52611 

تيجداد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOYATRAV
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البياء.
قصر   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
 52611  - العليا  فركلة  الخربات 

تيجداد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
مبلغ رأسلال الشركة: 000.000.) 

درهم، مقسم كالتالي:
 6.000  : لحسن  لغري�ضي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
السيد املهدود علي : 5.000 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لغري�ضي لحسن عيوانه(ا) 
تيجداد   52611 الخربات  قصر 

املغرب.
السيد املهدود علي عيوانه(ا) قصر 

الخربات 52611 تيجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لغري�ضي لحسن عيوانه(ا) 

كلليلة  تيجداد  الخربات  قصر 

52611 تيجداد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 05 يياير 

 212 تحت رقم )).

(056I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

S F IMMO
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 4 111، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

S F IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 96 

شارع انفا الطابق االول )) الشقة 

اقامة ربيع انفا الدار البيضاء - 

71 21 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 S F  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMMO

ميعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

اشغال البياء.

 96 رقم   : عيوان املقر االجتلاعي 
الشقة   (( الطابق االول  انفا  شارع 
 - البيضاء  الدار  انفا  ربيع  اقامة 

71 21 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : سعيد  فرحات  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  سعيد  فرحات  السيد 
 (( 96 شارع انفا الطابق االول  رقم 
الشقة اقامة ربيع انفا 71 21 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  سعيد  فرحات  السيد 
 (( 96 شارع انفا الطابق االول  رقم 
الشقة اقامة ربيع انفا 71 21 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851586.

(057I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

SABIL EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 4 111، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

SABIL EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم  14 
تجزئة تساوت ) العطاوية قلعة 

السراغية - 111 4 قلعة السراغية 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2499

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تعيين 
جويا  مسير جديد للشركة السيد(5) 

عمي مريم كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغية بتاريخ 05 

يياير  212 تحت رقم  17/212.
(058I

ATELIER SAADA SAFI SARL (آتوليه السعاد5 سافي 

ش.ذ.م.م)

ATELIER SAADA SAFI (آتوِليه 
الّسعادة سافي)

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تأسيس شركة

 ATELIER SAADA SAFI SARL
(آتوليه السعاد5 سافي ش.ذ.م.م)

157 شارع سيدي واصل ، 56050، 
آسفي املغرب

ATELIER SAADA SAFI (آتوِليه 
الّسعاد5 سافي) شركة ذات 

املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي 157 

شارع سيدي واصل - 56050 آسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1 561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم  يياير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
(آتوِليه   ATELIER SAADA SAFI

الّسعاد5 سافي).
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ِعّدات املختلفة لألغراض العامة، 

ُ
امل

الصياعية،  الصيانة  و  التركيب 
األعلال  اإلستيراد،  و  التصدير 

املختلفة.
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 157  : االجتلاعي  املقر  عيوان 
56050 آسفي   - شارع سيدي واصل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
الشركة:  رأسلال  مبلغ 

111.111,11 درهم، مقسم كالتالي:
 248  : عياب  املحجوب  السيد 
درهم   24.811,11 بقيلة  حصة 

للحصة.
السيد عبد اللطيف عياب : 76  
درهم    7.611,11 بقيلة  حصة 

للحصة.
76  حصة   : السيد عادل عياب 

بقيلة 7.611,11  درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املحجوب عياب عيوانه(ا) 
الحي  واصل  سيدي  شارع   155

الصياعي 56050 آسفي املغرب.
عياب  اللطيف  عبد  السيد 
شارع سيدي واصل   155 عيوانه(ا) 
الحي الصياعي 56050 آسفي املغرب.

السيد عادل عياب عيوانه(ا) 155 
الصياعي  الحي  واصل  سيدي  شارع 

56050 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عياب  اللطيف  عبد  السيد 
شارع سيدي واصل   155 عيوانه(ا) 
الحي الصياعي 56050 آسفي املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 212 تحت رقم 1 .
(059I

conseils sarl

KATILBILAN
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبيان اقامة يامية ) مكتب 
رقم 9) طيجة، 90000، طيجة 

املغرب
KATILBILAN شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي قطعة 
) مستودع رقم 2 ميطقة النشاط 

االقتصادي للفيدق ، ميطقة 
االمتياز في وادي الييكرو - 90000 

طيجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 256 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 أكتوبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KATILBILAN
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 
توزيع امليتجات الغدائية و الزراعية.

قطعة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
النشاط  ميطقة   2 رقم  مستودع   (
االقتصادي للفيدق ، ميطقة االمتياز 
طيجة   90000  - الييكرو  وادي  في 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 60  : السيد محلد علي العيا�ضي 

حصة بقيلة 000.) درهم للحصة.
 ARTURO MIGUEL السيد 
بقيلة  حصة   SABIO VELEZ : 41

000.) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ARTURO MIGUEL السيد 
شارغ  عيوانه(ا)   SABIO VELEZ
فكيك اقامة الشلس االصيل الطابق 

5 رقم 1  90000 طيجة املغرب.
العيا�ضي  علي  محلد  السيد 
عيوانه(ا) زنقة سطات رقم 88 جبال 

90000 طيجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

 ARTURO MIGUEL السيد 
شارغ  عيوانه(ا)   SABIO VELEZ
فكيك اقامة الشلس االصيل الطابق 

5 رقم 1  90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
دجيبر   12 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2122 تحت رقم 2411.

1151I

LAPOR

LAPOR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

LAPOR
 117RUE MONTAIGNE

 CASABLANCA RESIDENCE
 HAMZA ETAGE  

 APAPRTEMENT 11 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

LAPOR شركة ذات املسؤولية 
املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي   زنقة 
آيت أورير شارع موالي يوسف 
الطابق الثاني الدار البيضاء - - 
21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 شتيبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAPOR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  عقار  أي  في  االستشاروالدعم 

مشروع بياء..
زنقة     : االجتلاعي  املقر  عيوان 
آيت أورير شارع موالي يوسف الطابق 
الثاني الدار البيضاء - - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

: 751 حصة  السيد سامي زروقي 

بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد5 رحاب الرامي : 251 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  زروقي  سامي  السيد 

منزل القارب القاعد5 البحرية األولى 

البيضاء  الدار  الجديد  السور  شارع 

21111 الدار البيضاء املغرب.

عيوانه(ا)  الرامي  رحاب  السيد5 

البيضاء  الدار  مونتين  زنقة   ((7

21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  زروقي  سامي  السيد 

منزل القارب القاعد5 البحرية األولى 

البيضاء  الدار  الجديد  السور  شارع 

21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 41815.

1151I

ائتلانية حلب لالستشار5

2EMPT CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية حلب لالستشار5

55 زنقة علر بن الخطاب. برشيد ، 

26111، برشيد املغرب

2EMPT CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 

 1شارع محلد الخامس الطابق 

الثالث.تجزئة اليسر - 26111 برشيد 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

القانون  إعداد  تم  يياير  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.2EMPT CONSEIL

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدرأسات-الهيدسة املدنية.

الرقم   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الطابق  الخامس  محلد   1شارع 

الثالث.تجزئة اليسر - 26111 برشيد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الدحلاني جواد  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدحلاني جواد عيوانه(ا) 

9)تجزئة إمييودايG 26111 برشيد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدحلاني جواد عيوانه(ا) 

9)تجزئة إمييوداي G 26111 برشيد 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   06 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

 212 تحت رقم 15.

1152I

5AC

ترانس سكولير فحص أنجرة
تأسيس شركة املساهلة

5AC
 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،91111 ، املغرب

ترانس سكولير فحص أنجر5 »شركة 
املساهلة« 

وعيوان مقرها االجتلاعي: شارع 
القدس تجزء5 املجد -، 90000 

طيجة املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهلة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1  66 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 يوليوز   27
األسا�ضي لشركة املساهلة باملليزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهلة.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
ترانس   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

سكولير فحص أنجر5.
اليقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدر�ضي في اقليم فحص أنجر5.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
القدس تجزء5 املجد - 90000 طيجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة: 99 سية.
ويبلغ رأسلال الشركة 11.111 .6 

درهم،
مقسم كالتالي:

اإلقليمي  املجلس  الشركة 
حصة   22.111  : أنجر5  للفحص- 

بقيلة 00) درهم للحصة.
طيجة-  جهة  مجلس  الشركة 
حصة   21.111  : الحسيلة  تطوان- 

بقيلة 00) درهم للحصة.
الجلاعي  املجلس  الشركة 
بقيلة  حصة    .111  : للبحراويين 

00) درهم للحصة.
الشركة املجلس الجلاعي للقصر 
 (00 حصة بقيلة    .111  : الصغير 

درهم للحصة.

الشركة املجلس الجلاعي مللوسة 
درهم   (00 بقيلة  حصة    .111  :

للحصة.
الجلاعي  املجلس  الشركة 
 (00 لجوامعة : 111.  حصة بقيلة 

درهم للحصة.
الشركة املجلس الجلاعي للقصر 
درهم   (00 بقيلة  حصة    .111  :

للحصة.
 الشركة املجلس الجلاعي ألنجر5 :
درهم   (00 بقيلة  حصة    .111

للحصة.
الجلاعي  املجلس  الشركة 
 (00 : 111.  حصة بقيلة  لتغرامت 

درهم للحصة.
مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون   

الرقابة: 
الهروس  مصطفى  السيد 
االدار5  مجلس  رئيس  بصفته(ا) 
دوار زرارع القصر الصغير  عيوانه(ا) 
فحص أنجر5 94152 القصر الصغير 

املغرب
السيد شكراف رضوان بصفته(ا) 
سيدي  شارع  عيوانه(ا)  عام  مدير 
محلد بن عبد هللا زنقة 26 رقم 29 

90000 طيجة املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :

اوديت  افريكة  اتليتيك  الشركة 
(ا)بصفته مراقب  اكونتين كونسلتين 
الحسابات عيوانه(ا) 5) زنقة الفييط 
 5 الطابق   57 شقة  كيتنتال  علار5 

90000 طيجة املغرب
األسا�ضي  اليظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
يتم اقتطاع نسبة 5 % من األرباح 
الصافية للسية بعد جصم الخسائر 

السابقة عيد االقتضاء..
امليصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
ال�ضئ.

بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   05 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 16 261.

115 I

FIDELM

 STE FROID ET
 CLIMATISATION

TOUDGHA
شركة ذات املسؤولية املحدود5

قفل التصفية

 STE FROID ET CLIMATISATION
TOUDGHA شركة ذات املسؤولية 

املحدود5
العام االستثيائي  الجلع  بلوجب 
في   2121 يياير   05 بتاريخ  امليعقد 
املركزية  بتجزئة  الشركة  مقر  في 
 - ورزازات   69 رقم  الجيش  شارع 

املغرب45111 
شركة  حل  على  االتفاق  تم 
التبريد و التكييف تودغا شركة ذات 
املسؤولية املحدود5 مقرها االجتلاعي 
: تجزئة املركزية شارع الجيش رقم 69 

ورزازات 45111- املغرب 
قفل التصفية 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 (0.000 و التي مبلغ رأسلالها   25 7
درهم, نتيجة التوقف النهائي للنشاط
و  ازكزاون  حسن  السيد  عين  و 
عيوانه تيصغارت قلعة مكونة تيغير 
كلصفي  املغرب  وارزازات   45212

للشركة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   22 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2121 تحت رقم  4.

1154I

STE COMPTAZUR

 SOCIETE DRISS BOUDIK
NOW SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE DRISS BOUDIK NOW
 SARL AU
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شارع القدس تاهلة – تـــاز5

مـقـتـضب جـامع للـقـانون األسـاسـي

األسا�ضي  القانـون  عـقد  بلـوجب 

بتاريخ  علـيه  واملـصادق  املوقـع 

شركة  إنشاء  تم   21/11/2122

 SOCIETE DRISS BOUDIK NOW

SARL AU شركة محدود5 املسؤولية 

رأسلالها  الواحد  الشريك  ذات 

111.111,11 درهم مقرها االجتلاعي 

نص  وقد  تاز5  تاهلة  القدس  شارع 

هذا العقد على ما يلي:

الـشـركـاء :
ادريس  بوديك  شريك وحيد:   

 Z98  8 : ب.ت.و

 نـشـاط الـشركـة :
 أشغال مختلفة

 التسـلـية الـتـجارية :
 SOCIETE DRISS شركة     

BOUDIK NOW SARL AU

  املـقر االجـتـلاعـي :

 شارع القدس تاهلة - تاز5
 عـلر الـشركـــة : 99 سية.

 رأسلـال الشــركـة: 
في  الشركة  رأسلال  حدد 

111.111,11 درهم مفصل كلا يلي : 

اليقدية:  املساهلات   -

111.111,11درهم 

- املساهلات العينية : 1,11 درهم

 الحصـص االجـتلاعيـة:
يشتلل رأسلال الشركة املحدد في 

00) حصة  درهم على   111.111,11

 (00 تعادل  حصة  كل  اجتلاعية 

درهم موزعة حسب الشكل التالي:

حصة   (000 ادريس:  بوديك 

مرقلة من ) إلى 000)

 تسـيير الشـركـة:
العام  الجلع  محضر  حدد 

بتاريخ  عليه  املصادق  التأسي�ضي 

في  التسيير  مسؤولية   21/11/2122

شخص السيد بوديك ادريس وذلك 

تبتدئ  اربع سيوات  في  ملد5 محدد5 

من تاريخ إنشاء الشركة

 إيداع طلب التسجيل 

وتم إيداع طلب تسجيل الشركة 
لدى السجل التجاري التابع لللحكلة 
  /12/2122 بتاريخ  بتاز5  االبتدائية 

تحت عدد 578/22
1155I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 STE O.M EQUIPEMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
تعيين مسير جديد للشركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار5 دادس 
الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
 STE O.M EQUIPEMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدود5
وعيوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

825 حي الوحد5 - 45111 ورزازات 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0579
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
املؤرخ في 15 دجيبر 2122 تم تعيين 
السيد(5)  للشركة  جديد  مسير 

املتوكل اسلاعيل كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ  1 دجيبر 

2122 تحت رقم 595.
1156I

CARREFOUR DES MANAGERS

LIGHT FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدود5

رفع رأسلال الشركة

CARREFOUR DES MANAGERS
45 زنقة ) الطابق 2 الشقة   

طريق الخير سيدي البرنو�ضي الدار 
البيضاء 21611 الدار البيضاء 

املغرب.
LIGHT FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي بزنيس 
مركز إشراق علار5   طابق تحت 
أر�ضي طريق الجديد5 ليساسفة 

الدار البيضاء2 212 الدار البيضاء 
املغرب

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.459797
العام  الجلع  بلقت�ضى 
دجيبر   (6 في  املؤرخ  اإلستثيائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2122
درهم«   5.111.111« قدره  بلبلغ 
إلى  درهم«   (0.000.000« من  أي 
طريق  عن  درهم«   15.111.111«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحدد5 املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 852441

1157I

FLASH ECONOMIE

 AMAR.IS TECHNOLOGY
SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

AMAR. IS TECHNOLOGY SARL.
AU

مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية اقامة 
شهرزاد   طابق 15 رقم 22 اليخيل 

- الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

4 185
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

املؤرخ في 24 نونبر 2122 قرر ما يلي
 Olivier Gilles السيد  إقالة 
Francois BROURHANT من مهامه 

كلسير مشارك
القيام  قصد  الصالحيات 

باإلجراءات
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 851599.

1158I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE DES 
 ENTREPRISES CHAUFOUR

DUMEZ
شركة املساهلة

حل شركة

 SOCIETE MAROCAINE DES 
 ENTREPRISES CHAUFOUR

DUMEZ
 شركة املساهلة

رأسلالها :1.511.111 درهم
 مقرها اإلجتلاعي: 5 زنقة واد 

تانسيفت - الدار البيضاء
RC:967  -IF:114914 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
قرر   2111 نونبر   29 في  املؤرخ 

مساهمي الشركة
-حل الشركة 

السيد  للشركة،  مصفًيا  -عين 
Paul SCIPPA املقيم في 

 4Rue de Civry 75116 Paris
France مع أوسع الصالحيات للقيام 

بعلليات التصفية.
واد  زنقة   5 في  التصفية  مقر 

تانسيفت الدار البيضاء
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 8 2 85

1159I

FLASH ECONOMIE

MAG-TIR
شركة ذات املسؤولية املحدود5

جفض رأسلال الشركة

MAG-TIR
 شركة ذات املسؤولية املحدود5

رقم التقييد في السجل التجاري: 
717 9

تبعا ملقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 06 يوليوز 2122 قرر 

الشركاء
- دفع الجزء الثاني من املبلغ االسمي 

لألسهم نقدا ال تزال مدفوعة أي 
مبلغ 561.111.11 درهم يلثل رأس 
مال الشركة 1،111،111.11 درهم
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-تخفيض رأس املال إلى أربعلائة 

دراهم   (550.000)  
ً
ألفا وأربعين 

 (550) مقسلة إلى أربعلائة وأربعين 

 كل منها (1،111) درهم ،
ً
سهلا

مدفوعة بالكامل بلبلغ جلسلائة 

لكل  درهم   (561.111) ألف  وستين 

مساهلة نقدا.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   24 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

2122 تحت رقم 5 2598

(060I

FLASH ECONOMIE

STE SOBIRAGO-ZET

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

 STE » SOBIRAGO-ZET« S.A.R.L

AU

شركة ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الشريك الوحيد

رأس مالها : 00000.00) درهم 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

696 

عيوان مقرها االجتلاعي دوار بيعيفر 

القليعة ايت ملول 

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 

املؤرخ في 27/12/2122تقررما يلي :

الزياد5 في رأسلال الشركة بلقدار 

1.911.111,11 درهم نقدا مقسم إلى 

درهم   (00 9000.00) حصة بقيلة 

جزئيا  مدفوعة  الواحد5  للحصة 

 475111.11 بلقدار   4/1 بنسبة 

درهم.

 تحديث اليظام األسا�ضي 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   -

بتاريخ  النزكان  االبتدائية 

 11/212/ 1تحت رقم  1

(06(I

FLASH ECONOMIE

DENIA CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

DENIA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الشريك الوحيد
درهم 111.111,11 رأسلالها 

مقرها االجتلاعي: اقامة صفاء 51 
شارع رحال املسكيني طابق  1 رقم 

 1 الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

515795
 Fair Urban بعد استحواذ شركة
أسهم  جليع  على   Development

DENIA CONSTRUCTION شركة
القرارات  الوحيد  املساهم  اتخذ 

التالية في 6) ديسلبر 2122
مراجعة اليظام األسا�ضي للشركة 
لتتوافق مع اليظام األسا�ضي لشركة 
ذات مسؤولية محدود5 مع مساهم 

واحد 
السلاللي  علر  السيد  تعيين   -

املسيًر للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
 5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 852285.
1162I

هشام اسياني

ZI. NO IMMOBILIER SARL
إعالن متعدد القرارات

هشام اسياني
الطابق الثاني 265 شارع اللة اسلاء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 
21411، الدار البيضاء املغرب

 ZI. NO IMMOBILIER SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدود5«
وعيوان مقرها االجتلاعي: الدار 

البيضاء 26 محج مرس السلطان 
الطابق األول شقة   - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 25725

بلقت�ضى الجلع العام االستثيائي 
املؤرخ في 22 مارس 2122

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ييص  الذي   :(6 رقم  قرار 
السيد  املسيرين  احد  امضاء  مايلي: 
جالد نصير الحامل لبطاقة التعريف 
او السيد   WB6500( الوطيية عدد: 
لبطاقة  الحامل  معروف  الزيتوني 
 BE212174 :التعريف الوطيية عدد

يلزم الشركة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

اليظام األسا�ضي التالية: 
على  ييص  الذي   :(6 رقم  بيد 
السيد  املسيرين  احد  امضاء  مايلي: 
جالد نصير الحامل لبطاقة التعريف 
او السيد   WB6500( الوطيية عدد: 
لبطاقة  الحامل  معروف  الزيتوني 
 BE212174 :التعريف الوطيية عدد

يلزم الشركة. 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم 59 852.
116 I

مستامية تيلادير ش.م.م ش.و

 STE CENTRE SIRNO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستامية تيلادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ علار5 الشفاء الطابق 

الرابع الياظور، 62111، الياظور 
املغرب

 STE CENTRE SIRNO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي سيدي 
بوسبار قلعية اكسان الياظور 

62111 الياظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2121 يياير   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE SIRNO SARL AU
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جهاز توقيت.
سيدي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
الياظور  اكسان  قلعية  بوسبار 

62111 الياظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الفونتي  سيراج  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.
 (000  : الفونتي  سيراج  السيد 

بقيلة 00) درهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  الفونتي  سيراج  السيد 

الياظور 62111 الياظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  الفونتي  سيراج  السيد 

الياظور 62111 الياظور املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالياضور بتاريخ 28 يونيو 

2121 تحت رقم 1575.
(065I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

MOGA STYLE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44111، ESSAOUIRA MAROC

MOGA STYLE شركة ذات 
مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد
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وعيوان مقرها اإلجتلاعي شقة كائية 
بالطابق   رقم 78 ديور املوظفين 
الحي الصياعي الصوير5 - 55000 

الصوير5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
656(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MOGA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.STYLE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البياء,تسير  او  املتعدد5  االعلال  في 

فيدقي, تاجر..
شقة   : االجتلاعي  املقر  عيوان 
ديور   78 رقم  بالطابق    كائية 
 - الصوير5  الصياعي  الحي  املوظفين 

55000 الصوير5 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.000  : زوهير  اجرارعي  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيوانه(ا)  زوهير  اجرارعي  السيد 
 5 التجزئة  العقبة  شارع   6 1 رقم 

الصوير5 55000 الصوير5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:
عيوانه(ا)  زوهير  اجرارعي  السيد 
 5 التجزئة  العقبة  شارع   6 1 رقم 

الصوير5 55000 الصوير5 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصوير5 بتاريخ )0 دجيبر 

2122 تحت رقم 586.
1165I

EXPACT PARTNERS

 MERCER FINANCIAL
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 211
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

21111، CASABLANCA Maroc
 MERCER FINANCIAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدود5(في 

طور التصفية)
وعيوان مقرها اإلجتلاعي القطب 
املالي الجسر، التقسيم الفرعي 

58,بلوك أ الدور األول حي كازا أنفا 
الحي حسني - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 9 42 

بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر   2122 يوليوز    1 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدود5 
 MERCER FINANCIAL SERVICES
درهم   1.857.111,11 مبلغ رأسلالها 
القطب  اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان 
الفرعي  التقسيم  الجسر،  املالي 
58,بلوك أ الدور األول حي كازا أنفا 
الدار البيضاء   21111 - الحي حسني 

املغرب نتيجة ل : قرار الشركاء.
وحدد مقر التصفية ب 26 شارع 
مرس سلطان ، الطابق األول ، شقة 
رقم   - 21111 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد(5) ماثيو الفال و عيوانه(ا) 
 21111 يوسف،  موالي  شارع   (5
 (5) كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجيبر 2122 تحت رقم  84886.
(066I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

ENVITEX
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

157 شارع القدس، تجزئة املجد، 
الطابق األول، شقة رقم 6 البريد 65 

- العوامة، 90000، طيجة املغرب
ENVITEX شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد
وعيوان مقرها اإلجتلاعي امليطقة 
الحر5 للتصدير الطابق األر�ضي 

قطعة 6 بوجالف طيجة - 90000 
طيجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدود5 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1  76 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
تم إعداد القانون   2122 دجيبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ENVITEX
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وحد5 إعاد5 تدوير وتحويل مخلفات 
استيراد  وشراء،  بيع  النسيج، 

وتصدير.
امليطقة   : عيوان املقر االجتلاعي 
األر�ضي  الطابق  للتصدير  الحر5 
 90000  - بوجالف طيجة   6 قطعة 

طيجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.
 89.(05 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 800  : علر  املضلا�ضي  السيد 

حصة بقيلة ))) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املضلا�ضي علر عيوانه(ا) 
شكاريبيك 1 11 شكاربييك بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحلد العلراني عيوانه(ا) 
شارع الجيش امللكي ع ابراج ب ط 09 

رقم 8)) 90000 طيجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يياير   06 بتاريخ  بطيجة  التجارية 

 212 تحت رقم 261451.
(067I

malartci

STE KIND TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 2 111، BENI MELLAL

MAROC
 STE KIND TRAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 
الشريك الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي : مقيم 
لدى شركة مالر الكائية بشارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة السالم 
الطابق الثاني الرقم 12 بني مالل - 

111 2 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12125

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 
تقرر حل   2122 نونبر  املؤرخ في  2 
STE KIND TRAV SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
 (00.000 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي  مقرها  وعيوان  درهم 
مقيم لدى شركة مالر الكائية بشارع 
السالم  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
 - بني مالل   12 الطابق الثاني الرقم 
111 2 بني مالل املغرب نتيجة لحل 

مسبق للشركة.
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و عين:
و  قرمادي  هشام  السيد(5) 
الشطر  اليور  تجزئة  عيوانه(ا) 
مالل  بني  اودي  فم   1 2 الرقم   (
111 2 بني مالل املغرب كلصفي (5) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجلعية الختامية 
شارع  وفي   2122 نونبر  بتاريخ  2 
السالم  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
 - بني مالل   12 الطابق الثاني الرقم 

111 2 بني مالل املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 9) دجيبر 

2122 تحت رقم 1279.
(068I

OA CONSULTING

 INNOVATION ET DECOR
HOUSE

شركة ذات املسؤولية املحدود5
حل شركة

OA CONSULTING
 RUE BACHIR IBRAHIMI

 RESIDENCE AL ISTIKRAR A
 N°12 ، 21111، CASABLANCA

Maroc
 INNOVATION ET DECOR

HOUSE شركة ذات املسؤولية 
املحدود5(في طور التصفية)

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 56 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 
21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 81 97
بلقت�ضى الجلع العام اإلستثيائي 
تقرر حل   2122 نونبر    1 املؤرخ في 
املحدود5  املسؤولية  ذات  شركة 
 INNOVATION ET DECOR
 (0.000 رأسلالها  مبلغ   HOUSE
 56 اإلجتلاعي  درهم وعيوان مقرها 
شارع الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

ل : غياب النشاط التجاري.
56 شارع  وحدد مقر التصفية ب 
 -  6 شقة   2 الطابق  الزرقطوني 

21111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  طبز5  نبيل  محلد  السيد(5) 
عيوانه(ا)  2 زنقة ايليل بروني اقامة 
األمان رقم 08 طابق 05 21111 الدار 
البيضاء املغرب كلصفي (5) للشركة.
وعيد اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابر5 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يياير  212 تحت رقم 158 85.
(069I

JUR K 2 S

AGIR TRAINING PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

JUR K 2 S
 BD LIBERTY  EME ETG (0
 APP 6 CASABLANCA 11 BD

 LIBERTY  EME ETG APP
 5 CASABLANCA، 2122،
CASABLANCA MAROC

AGIR TRAINING PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي 0) شارع 
الحرية الطابق   الشقة رقم 5 الدار 

البيضاء - 2122 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدود5 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562769

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.
عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AGIR  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TRAINING PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : مركز تعلم 

اللغات.

0) شارع  عيوان املقر االجتلاعي : 

الحرية الطابق   الشقة رقم 5 الدار 

البيضاء  الدار   2122  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  جويي  رشيد5  السيد5 

65 شارع نورموندي املعاريف 2122 

الدار البيضاء املغرب.

عيوانه(ا)  بقالي  جليلة  السيد5 

طابق  الروداني  ابراهيم  شارع   86

الدار  املعاريف 2122   (0( 0) شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  جويي  رشيد5  السيد5 

65 شارع نورموندي املعاريف 2122 

الدار البيضاء املغرب

عيوانه(ا)  بقالي  جليلة  السيد5 

طابق  الروداني  ابراهيم  شارع   86

الدار  املعاريف 2122   (0( 0) شقة 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2122 تحت رقم 4568.

(070I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود5

SABO SECURITE
شركة ذات مسؤولية محدود5 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

شارع العركوب رقم )7724-0 

صيدوق البريد رقم 56)، 111 7، 

الداجلة املغرب

SABO SECURITE شركة ذات 

مسؤولية محدود5 ذات الشريك 

الوحيد

وعيوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

العشاريات علار5 سيدييا رقم )0 - 

111 7 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدود5 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدود5 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدود5  مسؤولية 

الوحيد.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SABO  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.SECURITE

- حرأسة   : غرض الشركة بإيجاز 

األماكن العامة أو الخاصة امليقولة أو 

غير امليقولة.

- املراقبة بكل الوسائل املصرح بها 

قانونا.

- سالمة الياس في هذه األماكن أو 

املباني..

شارع   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

 -  0( العشاريات علار5 سيدييا رقم 

111 7 الداجلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 (.000  : السيد5 السالكة بوبكر 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد5 السالكة بوبكر عيوانه(ا) 
حي القدس تجزئة الوفاق 1511 رقم 

7) 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد5 السالكة بوبكر عيوانه(ا) 
حي القدس تجزئة الوفاق 1511 رقم 

7) 70000 العيون املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2165/2122.

(07(I

ائتلانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدود5

 SOCIETE COMMERCIAL DE

L›OUEST
شركة ذات املسؤولية املحدود5

تأسيس شركة

ائتلانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدود5

شارع العركوب رقم )7724-0 

صيدوق البريد رقم 56)، 111 7، 

الداجلة املغرب

 SOCIETE COMMERCIAL DE

L’OUEST شركة ذات املسؤولية 

املحدود5

وعيوان مقرها اإلجتلاعي حي الوحد5 
رقم 457 - 111 7 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدود5 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2 555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
القانون  إعداد  تم   2122 نونبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدود5 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدود5.

عيد  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE COMMERCIAL DE

.L’OUEST

تجار5   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسلاك بالجللة.

- تاجر أسلاك - استيراد وتصدير ؛

- مالك سفيية صيد ؛

- تجليد ومعالجة وتصدير جليع 

ميتجات املأكوالت البحرية الطازجة 

واملجلد5..

حي   : االجتلاعي  املقر  عيوان 

الداجلة   7 111 - الوحد5 رقم 457 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املد5 

الشركة : 99 سية.

 (00.000 مبلغ رأسلال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 600  : الفروقي  سعود  السيد 

حصة بقيلة 00) درهم للحصة.

السيد DIABY ALY : 411 حصة 

بقيلة 00) درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيوانه(ا)  الفروقي  سعود  السيد 

 7 111  457 رقم  الوحد5  حي 

الداجلة املغرب.

عيوانه(ا)   DIABY ALY السيد 

مالي 5  99 مالي مالي.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عيوانه(ا)  الفروقي  سعود  السيد 

 7 111  457 رقم  الوحد5  حي 

الداجلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجيبر 2122 تحت رقم 2196/2122.

1172I

lecomptable 

العلار5 1 , الشقة 6 شارع محلد بيعبد هللا 

املديية الجديد5، 56000 اسفي- املغرب.

PHARMACIE HAMMOU
 شركة ذات مسؤولية محدود5

ذات الشريك الوحيد

وعيوان مقرها االجتلاعي تجزئة 

1592 قطاع   الحي املحلدي آسفي 

 املغرب

 تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1 57 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�ضى 

تم تغيير  يياير  212  املؤرخ في  1 

نشاط الشركة من : تشغيل صيدلية.

الطحين  وحليب  األدوية  بيع 

لألطفال وامليتجات شبه الصيدالنية 

وميتجات الحلية.

الطبية  واملواد  امليتجات  تسويق 

وشبه الطبية.

أجذ وحياز5 جليع براءات االجتراع 

والعالمات  والعلليات  والتراجيص 

التجارية التي تيدرج في غرض الشركة 

مساهلتها  أو  نقلها  أو  استغاللها  أو 

وكذلك نقل أي تراجيص تشغيل.

إنشاء أو حياز5 أو تشغيل أو مباشر5 

أو  إدار5  أو  تأجير  أو  مباشر5  غير  أو 

تأجير أي علل أو فروع أو مباني يلكن 

األشكال  من  شكل  بأي  استخدامها 

أعاله املذكور5  األغراض  من   ألي 

إلى :

تشغيل مستوصف صيدلية.

الطحين  وحليب  األدوية  بيع 

لألطفال وامليتجات شبه الصيدالنية 

وميتجات الحلية.

الطبية  واملواد  امليتجات  تسويق 

وشبه الطبية.

تسويق اليباتات الطبية واليباتات 

األجرى.

أجذ وحياز5 جليع براءات االجتراع 

والعالمات  والعلليات  والتراجيص 

التجارية التي تيدرج في غرض الشركة 

مساهلتها  أو  نقلها  أو  استغاللها  أو 

وكذلك نقل أي تراجيص تشغيل.

أو  تشغيل  أو  حياز5  أو  إنشاء 

مباشر5 أو غير مباشر5 أو تأجير أو إدار5 

أو مباني  أو فروع  تأجير أي علل  أو 

من  شكل  بأي  استخدامها  يلكن 

املذكور5  األشكال ألي من األغراض 

أعاله.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يياير   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

 212 تحت رقم 88.

1073 I

شركة مختبر عبدالوي
شركة محدود5 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

الرأسلال االجتلاعي : 00.000) 

درهم

املقر االجتلاعي : تجزئة زهر5 علار5 

ب ) الطابق 2 الشقة رقم 0) دائر5 

زواغة فاس

س ت : 641 7/فاس

ض م : 441699 1

ت ض : 414  526

ت م ش : 6 1274181111 11

انعقد  يياير  212   2 ببتاريخ 

لشركة  االستثيائي  العام  الجلع 

مختبر عبدالوي ش م م ش و الكائن  

تجزئة زهر5 علار5   : املقر االجتلاعي 

0) دائر5  ) الطابق 2 الشقة رقم  ب 

زواغة فاس تقرر ما يلي :

التصفية املسبقة للشركة.

ومقر  الشركة  مصفية  تعيين 

التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 12 يياير  212 تحت رقم 8 2 

السجل التجاري 641 7.

500 P
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املحكمة التجارية بطنجة
سجل التجاري : 2122/1811

ملف رقم : 2122/57

اشهار تفويت حصة في
أصل تجاري عن طريق التيازل

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطيجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
مصحح  عرفي  عقد  بلقت�ضى  أنه 
باع   2122 سبتلبر   22 في  االمضاء 
السيد هشام الشيخ الحامل لبطاقة 
 K418868 رقم  الوطيية  التعريف 
بطيجة  التجاري  بالسجل  واملسجل 
حصته  جليع   ،8 784 رقم  تحت 
املقدر5 باليصف في االصل التجاري 
الكائن بطيجة حي السانية الجديد5، 
لفائد5 السيد محلد الشيخ الحامل 
رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 
حصة  قيلة  وحددت   ،K 792 7
االصل التجاري موضوع البيع في مبلغ 

اجلالي قدره 0.000) درهم.
التعرضات  جليع  فان  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 
داجل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ 
وما   85 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجار5.
النشر5 الثانية

االمضاء
عن رئيس كتابة الضبط

كلال معطاكة

26 مكرر

املحكلة التجارية بطيجة
سجل التجاري : 2122/1816

ملف رقم : 2122/58

اشهار تفويت حصص في
أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطيجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
عرفيين  عقدين  بلقت�ضى  أنه 
مصادقي االمضاء في 6 أكتوبر 2122، 
مصادقي  لهلا  ملحقين  وعقديين 
 ،2122 نونبر   (7 بتاريخ  االمضاء 
باع كل من السيد مصطفى زقوري 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
والسيد عبد العزيز   K199189 رقم 

القرشاوي الحامل لبطاقة التعريف 
واملسجالن    ،FB4612 رقم  الوطيية 
بالسجل التجاري بطيجة تحت رقم 
حصتهلا   جليع  و8  84،   84  6
بطيجة  الكائن  التجاري  االصل  في 
  ،5 رقم  زنقة  1  شافية  اللة  حي 
بوجلعاتي  رشيد  السيد  لفائد5 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
قيلة  وحددت    ،K169918 رقم 
الحصتان في  االصل التجاري موضوع 
 (00.000 البيع في مبلغ اجلالي قدره 

درهم.
التعرضات  جليع  فان  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 
من  ابتداء  يوما   15 أجل  داجل 
85  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وما يليه من مدونة التجار5.
النشر5 الثانية

االمضاء

عن رئيس كتابة الضبط

كلال معطاكة

27 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير 
مكتب السجل التجاري

ملف عدد : 7 -2122

حساب جصو�ضي : 792  م

قسمة حقوق مشاعة
حقوق  قسلة  عقد  بلوجب 
مشاعة محرر من طرف املوثق السيد 
نور الدين أميني موثق بأكادير مؤرخ 

في 14-15 و21 أبريل 2122.
تلت قسلة الحقوق املشاعة بين 

ورثة املسمى ناصر عوكاش وهم:
عوكاش  نزهة  حلداوي،  جليعة 
عبد  ميية عوكاش،  نعيلة عوكاش، 
عوكاش،  رشيد5  عوكاش،  العزيز 
بشرى عوكاش بواسطة وكيلها السيد 
علي آيت الحاج بهو وفتيحة عوكاش 
املللوك  التجاري  األصل  أل  حيث 
التجاري  بالسجل  واملسجل  لللتوفى 
تحت  بأكادير  التجارية  باملحكلة  

رقم 2242 واملشطب عليه للوفا5 إلى 

السيد عبد العزيز عوكاش والذي تم 

تقويله حسب العقد التوثيقي أعاله 

بلبلغ 511.111 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكادير داجل أجل 
طبقا  الثانية  للنشر5  املوالية   (15(
مدونة  من  و05)   85، لللاد5  8 

التجار5. 
النشر5 الثانية

تحت جليع التحفظات
رئيس مصلحة كتابة الضبط

30 مكرر

املحكلة  التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد : 8 /2122

حساب جصو�ضي : 811 

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
بلوجب القانون األسا�ضي املؤرخ 
في فاتح نوفلبر 2122 وتقرير مراقب 
الحصص املؤرخ في 28 أكتوبر 2121.
املراش  لحسن  السيدان  قدم 
واملسجالن  لكرد  العزيز  وعبد 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
بأكادير تحت رقم 77424 و77426، 
كافة األصل التجاري  شراكة فعلية، 
 2198 برقم  والكائن  لهلا  املللوك 
في  كحصة  سوال  آيت  تلراغت  حي 
 STE TAMRAGHT الشركة املدعو5 

.IMMO SARL
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكادير داجل أجل 
املوالية  يوما   (15) عشر5  جلسة 
 85 للنشر5 الثانية طبقا لللاد5  8، 

و05) من مدونة التجار5.
النشر5 الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

 31 مكرر

املحكلة  التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد : 9 /2122

حساب جصو�ضي : 827 

هبة حق كراء
بلوجب عقد هبة توثيقي مؤرخ في 

5 أكتوبر 2122.
العليري  احلد  السيد  وهب 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  املسجل   ،JB6927 رقم 
بأكادير  التجارية  باملحكلة  التجاري 
املحل  حق كراء   ،56 58 تحت رقم 
التجاري الكائن برقم 2  شارع موالي 
عبد هللا طريق الخير علار5 الزريدي 
إبراهيم  السيد  لفائد5  أكادير، 
التعريف  لبطاقة  الحامل  العليري 
الوطيية رقم J27 891 بلبلغ إجلالي 

قدره 51.111  درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 
املحكلة التجارية بأكادير داجل أجل 
املوالية  يوما   (15) عشر5  جلسة 
 85 للنشر5 الثانية طبقا لللاد5  8، 

و05) من مدونة التجار5.
النشر5 الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

 32 مكرر

املحكلة التجارية بأكادير
ملف رقم : 2122-50

حساب جصو�ضي : 841 م
تفويت أصل تجاري

العقد املحرر من طرف  بلوجب 
املوثق السيد ر�ضى أصبان مؤرخ في 
عبد  السيد  باع   2122 أكتوبر    1
لبطاقة  الحامل  تالسلات  اإلله 
 B 5567 رقم  الوطيية  التعريف 
املسجل بالسجل التجاري باملحكلة 
 67592 رقم  تحت  بأكادير  التجاري 
األصل التجاري الكائن ببلوك أ رقم 
السيد  لفائد5  أكادير،   G بقعة   54
محلد آيت العسري الحامل لبطاقة 
 JB 294 رقم  الوطيية  التعريف 
 LAASRI بصفته ملثال قانونيا لشركة
HM SUD SARL مسجلة تحت رقم 
قدره  إجلالي  بثلن  وذلك   ،5 479

 II. - إعالنات قضائية
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271.111 درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 

املحكم التجارية بأكادير داجل أجل 

املوالية   (15) يوما  عشر5  الخلسة 

 85 للنشر5 الثانية طبقا لللاد5  8، 

و05) من مدونة التجار5.

النشر5 الثانية
تحت جليع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

33 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 1822 1

حساب 144 2

تفويت حق اإليجار

فوتت

 CAP TECH تيك  كاب  شركة 

امللثلة من طرف السيد سعيد جليلي 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE761241

السيد امين وديع الحامل لبطاقة 

.BE751 57 التعريف الوطيية

لفائد5 

الدين  جلال  طارق  السيد 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE598576

حق اإليجار الكائن بالدار البيضاء 

زنقة أبو العالء زهر وزنقة فيزال سابقا 

)0) حي املستشفيات واملسجل  رقم 

بالسجل التجاري 2617  .

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  جلسة  أجل  داجل  البيضاء 

يوما املوالي للنشر5 األولى والثانية.

النشر5 الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 1824 1

حساب 174 2
بيع أصل تجاري

فوت ورثة جودا ابطان الساد5 :
السيد ميير ابطان الحامل لبطاقة 

.BE27545 التعريف الوطيية
الحامل  ابطان  سللون  السيد 
.B 94518 لبطاقة التعريف الوطيية
الحامل  ابطان  ميلون  السيد 

.J85729 لبطاقة التعريف الوطيية
الحامل  ابطان  مخلوف  السيد 
.BE9(069 لبطاقة التعريف الوطيية
الحامل  ابطان  كبريال  السيد 
الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.BE612149
لفائد5 

الحامل  ميرا  سللون  السيد 
.BE61715 لبطاقة التعريف الوطيية
مجلوع األصل التجاري املعد لبيع 
املتواجد5  الجللة  بيصف  األثواب 
زنقة ستراسبورغ   55 بالدار البيضاء 
 : رقم  التجاري  بالسجل  واملسجل 

.14 114
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أجل  داجل  البيضاء 

يوما املوالي للنشر5 األولى والثانية.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 1826 1

حساب 121 2
بيع أصل تجاري

املوساوي  شرفة  السيد5  فوتت 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.C114912
لفائد5 

الحامل  العلوش  حلز5  السيد 
الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.Q 12452
املعد  التجاري  األصل  مجلوع 
»صيدلية حبيب«  لصيدلية املسلا5 
زنقة   85 البيضاء  بالدار  املتواجد5 

عالل بن احلد امكيك حي بلفيدير.

رقم  التجاري  بالسجل  واملسجل 
.(85908

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أجل  داجل  البيضاء 

يوما املوالي للنشر5 األولى والثانية.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 1828 1

حساب 121 2
بيع أصل تجاري

فوت 
الحامل  السقاط  علر  السيد 
.BE9 118 لبطاقة التعريف الوطيية

لفائد5 
امللثلة   STE ISSTY شركة ايستي 
موهلان  امال  السيد5  طرف  من 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK 52442
املعد  التجاري  األصل  مجلوع 
باب  »صيدلية  املسلا5  لصيدلية 
السالم« املتواجد5 بالدار البيضاء 27 

زنقة االطلس حي السالم.
رقم  التجاري  بالسجل  واملسجل 

.247111
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أجل  داجل  البيضاء 

يوما املوالي للنشر5 األولى والثانية.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 1 18 1

حساب 126 2
تفويت أصل تجاري

فوتت 
ش.و  ش.م.م  بامو  مقهى  شركة 
أوزان  املهدي  السيد  عنها  ييوب 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BL71 18 رقم

لفائد5 
ش.م.م  مطعم  أن   - سو  شركة 
ييوب عنها السيد عبد الحق لكراري 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B418457رقم
املعد  التجاري  األصل  مجلوع 
بالدار  املتواجد  ومطعم  ملقهى 
الراشيدي  شارع    5 زاوية  البيضاء 

وزنقة يوسف الكيدي.
التجاري  بالسجل  املسجل 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

تحت رقم 911 42.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أجل  داجل  البيضاء 

يوما املوالي للنشر5 األولى والثانية.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 2 18 1

حساب 128 2
تفويت حق الكراء

فوتت 
السيد5 فاطية رفيق الحاملة لبطاقة 

.BH 79928  التعريف الوطيية
لفائد5 

من  امللثلة   MRM-TEX شركة 
الشرقاوي  يوسف  السيد  طرف 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK2 7154
مجلوع حق الكراء املتواجد بالدار 
عين الشق حي موالي عبد  البيضاء 

هللا شارع 51 رقم 96.
وغير املسجل بالسجل التجاري.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أجل  داجل  البيضاء 

يوما املوالي للنشر5 األولى والثانية.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

9 مكرر
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املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 1842 1

حساب 227 2
عقد هبة أصل تجاري

الصديقي  محلد  السيد  فوت 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z18591
لفائد5 

الصديقي  سعاد  السيد5 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.Z265729
هبة مجلوع األصل التجاري املعد 
بالدار  واملتواجد  املجوهرات  لبيع 
 (6 رقم  امليجر5  قيسارية  البيضاء 

درب القريعة.
رقم  التجاري  بالسجل  واملسجل 

.2 4292
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  جلسة  أجل  داجل  البيضاء 

يوما املوالي للنشر5 األولى والثانية.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 1858 1
حساب رقم 515 2

تفويت جزء من األصل التجاري
 SAB أطلس  ساب  طرف  من 
الكائن مقرها اإلجتلاعي ب،   ATLAS
مارييا، 5 ايفوار، شارع املوحدين الدار 
التجاري  بالسجل  واملقيد5  البيضاء 
للدار البيضاء تحت رقم 221 22 في 
شخص ملثلها القانوني السيد بيني 
 Piney Bruno ألبيرت ميشيل  برييو 
Albert Michel الحامل لبطاقة رقم 
بيكين  سوبرا  لفائد5   BE51725R
 SOPRA BANKING سفتوار موروكو
SOFTWARE MOROCCO، املقيد5 
البيضاء  للدار  التجاري  بالسجل 
مقرها  والكائن   (7((99 رقم  تحت 
اإلجتلاعي ب مارييا 5، ايفوار، شارع 
من  جزء  الدار البيضاء،  املوحدين، 
بالنشاط  املتعلق  التجاري  األصل 

التالي :

العياصر املعيوية :

باألصل  املتعلق  التجاري  االسم 

التجاري.

التجاري،  األصل  استغالل  حق 

العلالء.

مجلوع عقود الشغل مع األجراء 

املتعلق باألصل التجاري.

مجلوع العقود التجارية.

قيلتها  تصل  املادية  العياصر 

11.111 .4 درهم.

البالغ  اإليجابية  املادية  العياصر 

درهم والسلبية   587.156, 2 قيلتها 

البالغ قيلتها 4.187.695,51 درهم.

فعلى دائني املفوت املذكور أعاله 

أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكلة 

داجل أجل  التجارية بالدار البيضاء 

النشر5  تاريخ  من  ابتداء  يوما   15

من مدونة   85 الثانية طبقا للفصل 

التجار5.
النشر5 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

باملحكلة التجارية بالدار البيضاء

34 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2122/126

حساب رقم : 5444

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 

بلراكش  ومسجل   2122 نوفلبر   2

7) نوفلبر 2122 قدم السيد  بتاريخ 

لبطاقة  الحامل  اربعاي،  عثلان 

 EE 7266 رقم  الوطيية  التعريف 
والساكن ب ازلي الجيوبي، رقم ))7، 

مراكش.

ذات  شركة  اريا  كوفي  لشركة 

الوحيد  للشريك  مسؤولية محدود5 
: رقم 75  الكائن مقرها اإلجتلاعي في 

0)0م5  مراكش  أبواب   ،(5 علار5 

ملقهى  واملعد  بلراكش  ب  00ب2م 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 
رقم 6124 1 بجليع عياصره املادية 

واملعيوية كحصة في شركة قوم بلبلغ 

211.111 درهلا.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكور5 
إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بلراكش داجل أجل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
من نشر   (15) اليوم الخامس عشر 

اإلعالن الثاني.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

41 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2122/127
حساب رقم : 5471

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 
مسجل   2122 نوفلبر   (( بتاريخ 
املراجع  تحت   2122 نوفلبر   29 في 
2122- املداجيل  كياش   : التالية 
باستخالص  أمر   1194195-11171
األداء  توصيل   ،79792/2122

.212225 5411149
»فاشيون  باعت الشركة املسلا5 
املسؤولية  ذات  شركة  أوطيل« 
املحدود5 ذات شريك وحيد، رأسلالها 
مقرها  الكائن  درهم،   (00.000
زاوية شارع الحسن الثاني  بلراكش، 
واملقيد5   ،45 رقم  موريتانيا  وزنقة 

بالسجل التجاري رقم 517 1.
أوطيل«  »ف.ه  املسلا5  للشركة 
شركة ذات املسؤولية املحدود5 ذات 
 (00.000 رأسلالها  وحيد،  شريك 
الكائن مقرها بلراكش، زاوية  درهم، 
شارع الحسن الثاني وزنقة موريتانيا 
واملقيد5 بالسجل التجاري   ،45 رقم 

رقم 117517.
مجلوع األصل التجاري املستغل 
الكائن  ومخلر5  مطعم  كفيدق، 
زاوية شارع الحسن الثاني  بلراكش، 
واملقيد5   45 رقم  موريتانيا،  وزنقة 
من   1 517 رقم  التجاري  بالسجل 
 1129 رقم  تحت  التحليلي  السجل 

من السجل الترتيبي.
  .111.111 قدره  إجلالي  بثلن 

درهم تم اإلبراء ميه في العقد.

البائعة  الشركة  دائني  فعلى 
يتقدموا  أن  أعاله  املذكور5 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري 
داجل  بلراكش  التجارية  باملحكلة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

)15) من نشر اإلعالن الثاني.
النشر5 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

42 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2122/128
حساب رقم 5482

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 
أكتوبر 2122 واملسجل بلراكش   (8
باعت   2122 أكتوبر   24 بتاريخ 
الحاملة  البصري،  فتيحة  السيد5 
رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 
البطاقة  إيداع  وتوصيل   E289658
والساكية   7(0(655 رقم  الوطيية 
بلراكش مطعم جيان الريحان دوار 

الكواسم تسلطانت.
لفائد5 السيد علي األسد، الحامل 
 124981965 رقم  السفر  لجواز 
علار5  جيليز  بلراكش  الساكن 
سوريا،  زنقة   12 شقة  البغدادي 
ويليام،  ميصور  ميصور  والسيد 
الحامل لجواز السفر رقم 545914 ، 
الكواسم  دوار  بتاسلطانت  الساكن 
الوداية جيان الريحان، جليع األصل 
الريحان«  »جيان  املسمى  التجاري 
املعد لدار الضيافة الكائن بلراكش 
الوداية،  الكواسم  دوار  تاسلطانت 
البصري،  فتيحة  للسيد5  واملللوك 
بلراكش  التجاري  بالسجل  واملقيد 

تحت رقم 94422 واملشتلل على :
لألصل  املعيوية  العياصر  جليع 

التجاري بلا فيها الزبياء.
الشعار واإلسم التجاري.

ملزاولة  املعد5  املادية  العياصر 
فيها  وبلا  باملحل  التجاري  النشاط 
النشاط  ملزاولة  املخصصة  الرجص 

التجاري املرتبط بهذا األصل.
بلبلغ 251.111 درهم
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فعلى دائني البائعة املذكور5 أعاله 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داجل أجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشر5 الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

43 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2122/129
حساب رقم 5486

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
في  ومسجل   2122 أكتوبر    1 في 
 2122 ديسلبر   5 بتاريخ  مراكش 
الحامل  حليد،  مكور  السيد  باع 
رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 
الجيوبي  بأزلي  والساكن   E1 12 7
لفائد5  املحاميد مراكش،   868 رقم 
جليع األصل  شركة كهراميد ترافو، 
النسيم  بتجزئة  الكائن  التجاري 
واملعد  مراكش  املحاميد   97 رقم 
للنشاط التجاري : كهربائي، واملسجل 
 56(96 بالسجل التجاري تحت رقم 
واملعيوية  املادية  عياصره  بجليع 

بلبلغ 88,  198.5 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
بلراكش داجل أجل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشر5 الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

44 مكرر

املحكلة التجارية بلراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 1 2122/1
حساب رقم 5495

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
ومسجل   2122 نوفلبر   25 في 
 ،2122 ديسلبر   7 بتاريخ  بلراكش 
راموس  تريزا  ماريا  السيد5  قدمت 

رقم  اإلقامة  لبطاقة  الحاملة  سيال 

بتجزئة  القاطية   ،E115617A

 55 تعاونية ابن طفيل رقم  الحلراء 

الخبير«  »صيدلية  لشركة  مراكش 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد الكائن 

أ رقم  مقرها اإلجتلاعي في املسير5   

التأسيس،  طور  في  مراكش   21 

الكائن  التجاري  األصل  جليع 

باملسير5   أ رقم  21 مراكش، واملعد 

لصيدلية  واملسجل بالسجل التجاري 

بجليع عياصره املادية   556 2 رقم 

واملعيوية قوم بلبلغ 111. 71 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

من  يبتدئ  أجل  داجل  بلراكش 

تاريخ اإلعالن األول وينتهي في اليوم 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

45 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع عدد : 1/2122 

حساب عدد : 5114

بلقت�ضى عقد توثيقي ذ5 أسلاء 

جوالني حسني املوثقة بفاس بتاريخ 

 8 واملسجلة بتاريخ  نوفلبر 2122،   7

نوفلبر 2122.

معين  محلد  السيد   : البائع 

زنقة علر   21 : الساكن   ،C467965

 12 االدري�ضي أقامة السعاد5 الشقة 

الطابق الثالث.

حفصة  بوزكراوي   : املشتري 

تجزئة   29 الساكن رقم   ،CD95115

بييس حي الراحة طريق عين الشقف، 

فاس.

بيع أصل تجاري : لألصل التجاري 

عدد 52186.

 RUE 1  N°16/  : ب  الكائن 

 BLOC 1 BLED SFAIRA AIN

NOKBI بثلن قدره : 600.000 درهم.

أجل  داجل  التعرضات  وتقبل 

تاريخ  من  يوما   (15) عشر5  جلسة 

النشر5 الثانية بالجريد5 الرسلية.

النشر5 األولى

عن رئيس كتابة الضبط

 83 مكرر

املحكلة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

إشهار عقد بيع أصل تجاري 
ملف بيع رقم : 1 /2122

حساب رقم : 4958

(ذ5.  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 

موثقة  املقدام،  فياللي  حبيبة 

 24 بتاريخ  بفاس  مؤرخ  بفاس) 

بفاس  ومسجل   ،2122 نوفلبر 

باع السيد  بتاريخ 25 نوفلبر 2122، 

بطاقته  رقم  علوي،  صو�ضي  الغالي 

والساكن بفاس   C152264 الوطيية 

الفرح  .  حي  سجللاسة  زنقة   12

بطاقته  رقم  بللوالم،  يونس  للسيد 

والساكن بفاس   C5171 8 الوطيية 

مكرر بلوك ب حي زواغة   1 2 رقم 

العليا والسيد نجيب بوصفيحة رقم 

بطاقته الوطيية C912821 والساكن 

حي  مصلود5  زنقة   57 رقم  بفاس 

الفرح جليع األصل التجاري لللحل 

علي  االمام  مسجد  بفاس  املستغل 

زنقة أبو بكر الصديق حاليا 8  زنقة 

أبي حييفة املديية الجديد5.

بفاس  التجاري  بالسجل  املقيد 

قدره  بثلن    2 82 رقم  تحت 

الشروط  حسب  درهم   142.111

امليصوص عليها بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط 

باملحكلة التجارية بفاس داجل أجل 

ال يتعدى جلسة عشر يوما ابتداء من 

النشر5 الثانية.
النشر5 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

سعيد ابن سليلان

47 مكرر

املحكمة  التجارية بمكناس
ملف عدد : 8 /2122

حساب : 2895

بيع حق الكراء 
تلقته  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 
األستاذ5 أسلاء حاجي موثقة بلكياس 
بتاريخ 6 سبتلبر 2121، فإن السيد5 
لبطاقة  الحاملة   توفيق  سكيية 
التعريف الوطيية عدد دال 992511 
والساكية ب رقم 68 الشقة ) قطاع 
7 تجزئة قرطبة مكياس باعت للسيد 
حليد لحلر الحامل لبطاقة التعريف 
الوطيية عدد دال 711152، القاطن 
اليعيم  /4 مكياس  راء  ب رقم 6 1 
كافة الحق في الكراء املكون من متجر 
تجزئة   5 رقم  ب  األر�ضي  بالطابق 
قرطبة الشطر ) مكياس بثلن قدره 
بالسجل  واملسجل  درهم،   85111

التجاري تحت رقم 2 774.
وعليه فإن جليع التعرضات التي 
يلكن أن تصدر عن هذا البيع يجب 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بلكياس داجل أجل جلسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   (15) عشر 

النشر5 الثانية بالجريد5 الرسلية.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

 48 مكرر

املحكلة  التجارية بلكياس
ملف عدد : 2122/41

بيع أصل تجاري 
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 
بديوانه  الولجي  محرز  األستاذ 
والذي من جالله فوت السيد يونس 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بومجان 
األصل  الوطيية عدد دال   62 6، 
للرجال،  بالحالقة  الخاص  التجاري 
 5 رقم  أ  سكتور   ( زنقة  ب  الكائن 
التجاري  بالسجل  واملقيد  البساتين 
لدى املحكلة التجارية بلكياس رقم 
صالح  اللوي  عبد  للسيد   71192
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم دال 611121، والساكن ب أليم 

6 البساتين مكياس.
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وعليه فإن جليع التعرضات تقبل 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

عشر  جلسة  أجل  داجل  بلكياس 

النشر5  تاريخ صدور  من  يوما   (15(

الثانية بالجريد5 الرسلية.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

 49 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 2122/80

حساب رقم : 5977

تحويل الشكل القانوني

من شخص طبيعي إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدود5 ذات الشريك 

الوحيد

فاتح  في  املؤرخ  القرار  بلقت�ضى 

وديع  السيد صنهاجي   2122 نوفلبر 

عبد العزيز الحامل لبطاقة التعريف 

مالك  بصفته   A5(5( رم  الوطيية 

املقاولة ذات البيانات التالية :

مقاولة صنهاجي التجارية   : االسم 

والعقارية.

 5 مكتب رقم   I علار5   : العيوان 

املركب التجاري امليال ح ي م الرباط.

السجل التجاري : 61626

القانوني  الشكل  تحويل  قرر 

إلى  طبيعي  شخص  من  لللقاولة 

شركة ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

الشريك الوحيد والتي ستحلل اسم 

البيانات  ذات   SENACO سيياكو 

التالية :

سيياكو   : التجاري  االسم 

.SENACO

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدود5  املسؤولية 

الوحيد.

مكتب   I علار5   : املقر االجتلاعي 
رقم 5 املركب التجاري امليال ح ي م 

الرباط.
 11.875.111  : الشركة  رأسلال 

درهم.

املحالت  كراء   : الشركة  أهداف 

التجارية والشقق السكيية.

التسيير : تم تعيين السيد صنهاجي 

لبطاقة  الحامل  العزيز  عبد  وديع 

 A5(5( رقم  الوطيية  التعريف 

كلسير للشركة وملد5 غير محدود5.

وأن قرار تحويل الشكل القانوني 

إلى  طبيعي  شخص  من  لللقاولة 

شركة ذات املسؤولية املحدود5 ذات 

به  املفعول  يبتدئ  الوحيد  الشريك 

ابتداء من فاتح يياير 2122.

بكتابة  تم  قد  القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 27 ديسلبر 2122.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

يوما  إلى غاية جلسة عشر  بالرباط 

من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول

5 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط

ملف رقم 7 /2122/0000

حساب رقم : 5218

الطرف األول :

الحاملة  البتول سامان،  السيد5 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

A98656، مغربية الجنسية.

الطرف الثاني :

السيد عبد الجبار البكار، الحامل 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

AA42912، مغربي الجنسية.

العيوان : الرباط، زنقة املرنيين 12 

الشقة 15.

رقم السجل التجاري : 52956.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

 (15) بالرباط إلى غاية جلسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة السجل التجاري

10 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط

ملف رقم : 0079/2122

حساب رقم : 5957

الطرف األول :

بطاقة  رقم  قانيني،  أحلد 

التعريف الوطيية : A119457 مغربي 

الجنسية.

الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  قانيني،  إبراهيم 

مغربي   A7192  : التعريف الوطيية 

الجنسية.

العيوان : شارع الحسن الثاني رقم 

9))، الرباط.

رقم السجل التجاري : 65786.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

 (15) بالرباط إلى غاية جلسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشر5 الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

67 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

 ملف مسطر5 اإلنقاذ

رقم 15/12 2122/8

إشعار بفتح مسطر5 اإلنقاذ

بتاريخ  الصادر  الحكم  بلقت�ضى 

رقم  تحت   2122 ديسلبر   28

2122/9 في ملف مسطر5 اإلنقاذ رقم 

املحكلة  قضت   ،8 15/2122/12

التجارية بوجد5 بفتح مسطر5 اإلنقاذ 

 STE BDM MINING في حق شركة 

SARL رقم سجلها التجاري باملحكلة 

 14565 رقم  بالياضور  االبتدائية 

بتجزئة  االجتلاعي  مقرها  تحليلي، 

املطار، الياضور.

وبتعيين األستاذ ابراهيم اليوسفي 

أردوز  واألستاذ جواد  ميتدبا  قاضيا 

نائبا له والسيد حسن جلوفي سيديكا 

في املسطر5.

الدائيين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسيديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داجل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

هذا اإلشعار بالجريد5 الرسلية طبقا 

من مدونة  و721   7(9  ،584 لللواد 

التجار5.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

11

املحكلة التجارية بوجد5

إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري

ملف رقم : 7 /2122

حساب رقم : 251 

بلقت�ضى عقد رسمي حرره األستاذ 

بورمظة محلد، املوثق بوجد5 بتاريخ 

22 و28 نوفلبر 2122 مسجل بوجد5 

بتاريخ 1  نوفلبر 2122، باع السيد :

الساكن بحي القدس  علي ملزيرع، 

نيابة  وجد5،   6 رقم  هللا،  رام  زنقة 

الساكن  ملزيرع،  عصام  السيد  عن 

 55 علار5  مركب لوطييور،  بطيجة، 

RTG ) رقم 51.

الساكية  مختاري،  جير5  للسيد5 

بتاوريرت، رقم 52 ، تجزئة القدس.

املعد  التجاري  األصل  جليع 

بوجد5،  الكائن  مقهى،  الستغالل 

وحد5 5 شارع فيصل ابن عبد العزيز، 

رقم  تحت  التجاري  بالسجل  املقيد 

بثلن إجلالي قدره  تحليلي،   68251

51.111  درهم.

املحكلة  أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجد5 داجل أجل أقصاه 

املوالية  يوما   (15) عشر  جلسة 

للنشر5 الثانية تطبيقا لللاد5 85 من 

مدونة التجار5.

النشر5 األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

12 مكرر
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املحكمة  االبتدائية كلميم
شعبة السجل التجاري

رقم : 2122/19

ملف إيداع عقد تقديم أصل تجاري

كحصة في شركة

إعالن قضائي عن عقد تقديم أصل 
تجاري حصة في شركة

مراقب  أنجزه  تقرير  بلقت�ضى 

املحاسباتي  والخبير  الحسابات 

عقد  على  وبياء  الحسني  يوسف 

تقديم حصة املوقع من طرف انضوح 

الهواري والذي من جاللهلا تم تقديم 

أصل تجاري حصة في شركة.

انضوح  السيد   : املساهم 

الوطيية  للبطاقة  الحامل  الهواري 

الجنسية  مغربي   ،BJ114176 رقم 

عين  اللوز  ملر  برقم  1  والساكن 

مسجل  البيضاء،  الدار  السبع 

باملحكلة  التجاري  بالسجل 

 9214 رقم  تحت  بكلليم  االبتدائية 

التعريف  ذو  التحليلي،  السجل  من 

الضريبي رقم 27 22 81، واملسجل 

بالضريبة املهيية رقم 49628127.

الشركة املستفيد5 من املساهلة 

 STE PHARMACIE ROUTE

مسؤولية  ذات  شركة  وهي   D’IFNI

وبرأسلال  وحيد  بشريك  محدود5 

700.000 درهم والكائن مقرها  قدره 

اإلجتلاعي في رقم 415 شارع الحسن 

الثاني كلليم، وهي في طور التشكيل.

الحصص  إجلالي  تقييم  تم 

 700.000 قدره  مبلغ  في  املساهم 

درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

ان  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

الضبط  كتابة  إلى  بتعرضه  يتقدم 

شعبة السجل التجاري بهذه املحكلة 

يوما املوالية للنشر5   15 داجل أجل 

مدونة   من   85 لللاد5  طبقا  الثانية 

التجار5.

النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

 50 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالقصر 
الكبير

ملف عدد : 2122/15
حساب عدد : 644 

إشهار تيازل عن أصل تجاري
املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�ضى 
واملسجل   2119 سبتبلر  في  1 
تيازل السيد مراد  بإدار5 التسجيل، 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الرامي 
حيا5  السيد5  لفائد5   LB121841
 ،LB62 95 بطاقتها  رقم  الشرقاوي 
عن األصل التجاري بجليع عياصره 
املادية واملعيوية املسجل تحت الرقم 
التحليلي 1 124 والكائن بحي السالم 
القصر    1 رقم   0( مجلوعة أ زنقة 

الكبير بلبلغ قدره 70.000 درهم.
تقديم  دائن  كل  فعلى  وعليه 
أجل  داجل  املحكلة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 15 يوما من النسر5 الثانية.
النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

 51 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالحسيمة
ملف رقم :  2122/1

حساب : 2666

تقديم أصل تجاري
حصة في شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
ومصحح االمضاء   ،2122 يوليو   (5
لدى   2122 أغسطس   8 بتاريخ 
تحت  بالحسيلة  الثالثة  املقاطعة 
بإدار5  واملسجل  و5411   6562 رقم 
التسجيل والتلبر بالحسيلة يوم فاتح 

سبتلبر 2122.
اومغار،  فضلة  السيد5  قدمت 
الساكية بالحسيلة )6 زنقة القا�ضي 
الوطيية  للبطاقة  والحاملة  عياض، 
األصل   R491 1 رقم  للتعريف 
التجاري املسجل في السجل التجاري 
باملحكلة االبتدائية بالحسيلة تحت 
بشارع  والكائن  مكرر   5252 رقم 
الحسيلة،  و07   15 رقم  االندلس 
واملعيوية  املادية  عياصره  بجليع 
درهم كحصة في شركة بثلن إجلالي 

قدره 9.000.000 درهم.

 HOTEL AL لشركة 

KHOUZAMA شركة ذات مسؤولية 

محدود5 في طور التأسيس.

فعلى دائني مقدم األصل التجاري 

املذكور أعاله تقديم تعرضاتهم لدى 

باملحكلة  التجاري  السجل  مكتب 

أجل  داجل  بالحسيلة  االبتدائية 

يوما بعد   (15) أقصاه جلسة عشر 

النشر الثاني.

النشر5 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

 52 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة 
ملف إشهار بيع األصل التجاري 

عدد : 2122/25

حساب جصو�ضي عدد :  157 

بلكتب  ابرم  عقد  بلقت�ضى 

املوثق  اقوراشن  مو�ضى  األستاذ 

بالقييطر5 بتاريخ 7) نوفلبر 2122 

باع : السيد بورماد5 أنس الحامل 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

األصل التجاري املستغل   T258555

كصيدلية بسيدي طيبي دوار الحنشة 

التجاري  بالسجل  واملقيد  القييطر5 

بالقييطر5  اإلبتدائية  املحكلة  لدى 

تحت عدد 78782 والذي تم تقديره 

ب 211111.11 درهم لفائد5 :

الحامل  حربي  حلز5  السيد 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.Q 284  

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكلة 

اإلبتدائية بالقييطر5 داجل أجل 15 

من تاريخ النشر5 الثانية  يوما ابتداء 

طبقا للفصل 85 من مدونة التجار5.

النشر5 الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

كوثر الشاوي

53 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء 

الغرب
مصلحة كتابة الضبط 

ملف  عدد : 2122/16

حساب عدد : 8067

ملخص بيع أصل تجاري

تجاري  أصل  بيع  عقد  بلقت�ضى 

املحرر من طرف األستاذ عبد الصلد 

الغرب  أربعاء  بسوق  موثق  مرشيد 

املؤرخ في 7) أغسطس 2122، باعت 

الزهر5  هللا  جب  السيد5  من  كل 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

هللا  جب  والسيد   B167745 عدد 

عبد العزيز الحامل لبطاقة التعريف 

الساكيان   L815281 عدد  الوطيية 

محلد  هللا  جب  والسيد  بسبتة، 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بالفييدق،  الساكن   ،L26249

الحامل  احلد  هللا  جب  والسيد 

عدد  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

L812928، الساكن ببلجيكا.

الحامل  محلد  القطاري  للسيد 

عدد الوطيية  التعريف  لبطاقة 

بيطات  بحي  الساكن   G191451

ودادية بيطات رقم 6 مشرع بلقصيري 

األصل التجاري  مقهى  وازيس الكائية 

بشارع محلد الخامس سوق أربعاب 

التجاري  بالسجل  واملسجل  الغرب 

أربعاء  بسوق  اإلبتدائية  باملحكلة 

الغرب تحت عدد 1848 .

فعلى دائني البائعين املذكورين أو 

التجاري  يدعي حقا على األصل  من 

على  بتعرضهم  يتقدموا  أن   أعاله 

باملحكلة  التجاري   السجل  تقييد 

إلى  الغرب  أربعاء  بسوق  اإلبتدائية 

لنشر اإلعالن  يوما املوالية    15 غاية 

الثاني.

النشر5 الثانية
 رئيس مصلحة كتابة الضبط 

 54 مكرر
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املحكلة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب
مصلحة كتابة الضبط 
ملف  عدد : 2122/17

حساب عدد : 8587

ملخص بيع أصل تجاري
تجاري  أصل  بيع  عقد  بلقت�ضى 
بهذه املحكلة  املصادق على صحته 
تحت   2121 ديسلبر    1 بتاريخ 
املحرر من طرف   2121/2177 عدد 
بهيئة  محام  ميلود  احلد  األستاذ 

القييطر5.
الشعيبي  حكيلة  السيد5  باعت 
الحسين  الشهيد  بزنقة  الساكية 
الغرب  62 سوق أربعاء  بن علي رقم 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 
مريم  للسيد5   G117642 عدد 
الكلراوي الحاملة لبطاقة التعريف 
والسيد   GB71891 عدد  الوطيية 
الحامل  القسلاوي  العزيز  عبد 
عدد  الوطيية  التعريف  لبطاقة 
موالي  بلركز  الساكيان   E26254 
األصل  بينهلا  مياصفة  بوسلهام، 
التجاري  باملحل  املؤسس  التجاري 
بن  يوسف  شارع  مكرر   5( رقم 
تاشفين سوق أربعاء الغرب واملسجل 
بالسجل التجاري باملحكلة إلبتدائية 
عدد  تحت  الغرب  أربعاء  بسوق 

. 1 86
فعلى دائني البائع املذكور أو من 
يدعي حقا على األصل التجاري أعاله 
يتقدموا بتعرضاتهم على تقييد  أن  
السجل التجاري  باملحكلة اإلبتدائية 
بسوق أربعاء الغرب إلى غاية 15 يوما 

املوالية  لنشر اإلعالن الثاني.
النشر5 الثانية
 رئيس مصلحة كتابة الضبط

 55 مكرر

املحكمة اإلبتدائية باملحمدية 
ملف عدد : 2122/16 

حساب جصو�ضي عدد : 969 1

إعالن عن تقديم األصل 
التجاري حصة في شركة

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
باملحلدية أنه بلوجب العقد املسجل 

تم القيام     2121 بتاريخ فاتح يونيو 
املللوك  التجاري  األصل  بتقديم 
الحامل  السعداوي  جالد  للسيد 
 BH 29124 للبطاقة الوطيية عدد 
5) رقم  الساكن بدرب الكدية شارع 
واملسجل  الدارالبيضاء  7)).س.د 
تحت  باملحلدية  التجاري  بالسجل 
عدد 1 194 حصة في شركة في طور 

التكوين :
 STE PHARMACIE ALAIN
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
محدود5 ملثلها القانوني السيد جالد 

السعداوي.
للعياصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاري.
التعرضات  جليع  فإن  وعليه 
يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه 
تاريخ  من   15 أجل  داجل  املحكلة 

النشر5 الثانية.
النشر5 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

56 مكرر

املحكلة اإلبتدائية باملحلدية 
ملف بيع : 2122/17 

حساب جصو�ضي عدد : 974 1

إعالن عن بيع أصل تجاري
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 
باملحلدية أنه بلقت�ضى عقد توثيقي 
 2122 أغسطس   (0 بتاريخ  أبرم 
وسجل بتاريخ )) أغسطس 2122 تم 
بيع جليع األصل التجاري للصيدلية 
الزهور  حدائق  صيدلية  املسلا5 
الكائن  بشارع القا�ضي التازي إقامة 
 A حدائق الزهور رقم 2 وس.  إقامة
املحلدية واملسجل بالسجل التجاري 
طرف  من   ،15 61 عدد  تحت 
السيد صبري يسير بطاقته الوطيية 
بتجزئة  الساكن   BK224195 عدد 
حي السالم  رقم  1   5 الشلس زنقة 
ناجح  طه  السيد  لفائة  البيضاء، 
 ،BK649162 بطاقته الوطيية عدد 
 5 رقم  زنقة  6  املدن  بين  الساكن 
بتقويم   وذلك  البيضاء  الشق  عين 

إجلالي قدره 11111 1 درهم.

التعرضات  جليع  فإن  وعليه 

يجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه 

تاريخ  من   15 أجل  داجل  املحكلة 

النشر5 الثانية.

النشر5 الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط 

57 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة

مصلحة كتابة الضبط

ملف البيع عدد : 2122/))

حساب عدد : 1 94

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكلة االبتدائية بقلعة السراغية 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى  أنه 

بتاريخ  ومسجل   2122 نوفلبر   (5

السراغية،  بقلعة   2122 ديسلبر   2

الزوزي  الرحلان  عبد  السيد  فوت 

الساكن بتجزئة مغينية رقم )) قلعة 

السراغية، الحاملة لبطاقة التعريف 

الشركة  إلى   Y85261 الوطيية عدد 

بشريك  املحدود5  املسؤولية  ذات 

 WISAF SARL AU املسلا5  وحيد 

األصل التجاري الكائن بحي العويية 

قلعة السراغية املخصص   (66 رقم 

بجليع  وبيعها«  األرا�ضي  »تجزيئ  ل 

كحصة  واملعيوية  املادية  عياصره 

بالسجل  واملسجل  الشركة  هذه  في 

رقم  تحت  املحكلة  بهذه  التجاري 

6058 بثلن اجلالي قدره 9.511.111 

درهم.

تسجيل  التعرضات  فإن  وبذلك 

بلكتب الضبط باملحكلة االبتدائية 

بقلعة السراغية داجل أجل 15 يوما 

املوالية للنشر5 األولى والثانية.

النشر5 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 84 مكرر

املحكلة االبتدائية بقلعة السراغية
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة

2122/(0
حساب رقم 9217

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية بقلعة السراغية 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى  أنه 
بتاريخ  ومسجل   2122 نوفلبر   22
السراغية،  بقلعة   2122 ديسلبر   6
بوشريط  حسن  السيد  فوت 
 29 فيال رقم   ( الهياء  بحي  الساكن 
لبطاقة  الحامل  السراغية،  قلعة 
إلى   Y22 64 التعريف الوطيية رقم 
املحدود5  املسؤولية  ذات  الشركة 
 BOUCHRIT بشريك وحيد املسلا5 
HASSAN SARLAU األصل التجاري 
مراكش  نحو   8 رقم  بطريق  الكائن 
ل  املخصص  السراغية  قلعة 
بجليع  جدمات«  محطة  »استغالل 
كحصة  واملعيوية  املادية  عياصره 
بالسجل  واملسجل  الشركة  هذه  في 
رقم  تحت  املحكلة  بهذه  التجاري 
5660 بثلن إجلالي قدره 111. 1.27 

درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
بلكتب الضبط باملحكلة االبتدائية 
بقلعة السراغية داجل أجل 15 يوما 

املوالية للنشر5 األولى والثانية.
النشر5 الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

68 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
التسيير الحر

ملف رقم : 2122/29
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�ضى 
قرر  مالل،  ببني   2122 يونيو   9
السيد قدور دناري، الحامل للبطاقة 
الساكن   ،I 7245 رقم  الوطيية 
بالحي اإلداري شارع الطائف رقم 6) 
الحر  التسيير  إنجاز عقد  بني مالل، 
لفائد5 شركة دراعي لللالبس، شركة 
ذات مسؤولية محدود5 ذات الشريك 
الوحيد، سجلها التجاري رقم 12797 
املوحد  للرقم  الحاملة  مالل،  ببني 
 ،11 191171111141 لللقاولة 



1343 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

املسجل  املالبس«،  لبيع  »محل  عن 

بالسجل التجاري باملحكلة االبتدائية 

ببني مالل تحت رقم 11 22، بجليع 

عياصره املادية واملعيوية بثلن شهري 

قدره 5111 درهم.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

باملحكلة  التجاري  السجل  بلكتب 

االبتدائية ببني مالل داجل أجل أقصاه 

15 يوما من تاريخ نشره اإلعالن الثاني.

النشر5 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

69 مكرر

املحكلة االبتدائية ببني مالل

إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1 /2122

حساب رقم 11 14

بتاريخ  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 

2122 مسجل ببني مالل  نوفلبر   24

بتاريخ 28 نوفلبر 2122، فإن  السيد 

راشد،  مغربي  الحسين،  الك�ضي 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

حي  الساكن   ،WB112 1 رقم 

السكليس ز 5 ر 6 بني مالل، مسجل 

املحكلة  بهذه  التجاري  بالسجل 

نصف  باع  قد   ،17 62 رقم  تحت 

األصل التجاري والكائن زنقة امغالة 

 (7( الرقم  الخامس  محلد  شارع 

لبيع  كلحل  واملستعلل  مالل  ببني 

املواد الغذائية لفائد5 السيد احلد 

تباع راشد الحامل لبطاقة التعريف 

والسيد   WB  45  رقم الوطيية 

الحامل  محلد جلدان مغربي راشد 

رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 

قد حدد ثلن البيع في   ،WB112 1

مبلغ قدره 600.000 درهم.

تقديم  األجير  هذه  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجاري 

باملحكلة االبتدائية ببني مالل داجل 

أصل ال يتعدى 15 يوما املوالية للنشر5 

الثانية.

النشر5 الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

70 مكرر

املحكلة االبتدائية ببني مالل

إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم : 1 /2122

حساب رقم  1416

بلقت�ضى عقد عدلي مؤرخ بتاريخ 

2122 مسجل ببني مالل  أكتوبر   27

السيد  أكتوبر 2122، فإن   بتاريخ   

راشد،  مغربي  الطيجي،  محلد 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

الساكن حي العامرية   ،I45472 رقم 

2 زنقة 12 رقم 12 بني مالل، مسجل 

بالسجل التجاري بهذه املحكلة تحت 

قد باع األصل التجاري   ،6658 رقم 

 (69 رقم  الحلراء  الغدير5  والكائن 

بني مالل واملستعلل كلحل للجزار5 

شكالح،  الدين  نور  السيد  لفائد5 

مغربي راشد الحامل لبطاقة التعريف 

والسيد   I46157  رقم الوطيية 

راشد  مغربي  شكالح،  الرحيم  عبد 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم I748214، قد حدد ثلن البيع في 

مبلغ قدره 60.000 درهم.

تقديم  األجير  هذا  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجاري 

باملحكلة االبتدائية ببني مالل داجل 

أصل ال يتعدى 15 يوما املوالية للنشر5 

الثانية.

النشر5 الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

71 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
مصلحة السجل التجاري

بيع أصل تجاري
العيوان : زنقة عين البركة حي 

النهضة قيسارية بدر رقم 8) الدكان 
رقم 5 القرية سال

بتاريخ  توثيقي  عقد  بلقت�ضى 
بلوجبه  والذي   2119 سبتلبر   2
الحامل  املسلت،  محلد  السيد  باع 
رقم  الوطيية  التعريف  لبطاقة 
للسيد5 بشرى سودان،   ،A1974 2
رقم  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
التجاري  األصل  مجلوع   X225491
الكائن ب زنقة عين البركة حي النهضة 
رقم  الدكان   (8 رقم  بدر  قيسارية 
بالسجل  واملسجل  سال.  القرية   5
بسال  االبتدائية  باملحكلة  التجاري 
تحت حساب رقم 66627، ملف رقم 
 15.111 بثلن  وذلك   .2122/44  :

درهم.
لذلك فإن جليع التعرضات يجب 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل جلسة  داجل  بسال  االبتدائية 
األولى  للنشر5  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.
النشر5 األولى

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن 
صالح

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 2122/))
حساب رقم : 51 11

من طرف  رسمي  تقرير  بلقت�ضى 
شاوي  ابراهيم  الحيسوبي  الخبير 
أكتوبر  فاتح  بتاريخ  البيضاء  بالدار 
السيد سعداد محلد،  قدم   .2122
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل   I165744 رقم 
التجاري باملحكلة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح، تحت رقم 754 1، جليع 
األصل التجاري الذي هو عبار5 عن 
بيصف  التوابل  وتجار5  طاحونة 
والكائن بدوار اوالد امبارك  الجللة، 
بن  الفقيه  البرادية  الواد  علي  اوالد 
املدعو5  الشركة  في  كحصة  صالح، 
 TAWABIL LAHRACH SARL

القانوني  ملثلها  شخص  في   AU
باملحكلة  التجاري  بالسجل  مقيد5 
رقم  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 
درهم   (00.000 رأسلالها   1 171
وقد قوم األصل التجاري املذكور في 

مبلغ  198.969,5 درهم.
أعاله  الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل  بلكتب  تعرضاتهم  وضع 
التجاري باملحكلة االبتدائية بالفقيه 
يتجاوز  ال  أجل  داجل  صالح،  بن 
املوالية  يوما   (15) عشر  جلسة 

للنشر5 الثانية.
النشر5 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
بيع أصل تجاري 

ملف رقم : 2122/6
حساب رقم :  571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�ضى 
29 يياير 2121 باعت السيد5 عبيس 
الحاملة لبطاقة التعريف  السعدية، 
الوطيية رقم  I14872 الساكية بحي 
الزيتون، لفائد5 السيد امزيان جالد، 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الساكن بحي الزيتون   I 21912 رقم 

أزيالل.
الكائن  التجاري  األصل  جليع 
هو  والذي  بأزيالل،  اإلداري  بالحي 
املشروبات  لبيع  محل  عن  عبار5 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 
بأزيالل  االبتدائية  باملحكلة   9594
واملعيوية،  املادية  عياصره  بجليع 

بلبلغ قدره 1.111  درهم.
املذكور  البائع  هذا  دائني  فعلى 
إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكلة  التجاري  السجل  قسم 
االبتدائية بأزيالل داجل أجل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشر5 األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء : ذ. ادريس باقس

14 مكرر
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر  بتاريخ  2   2122/6187

العقار  على  سيجري  الذي   2122

الرسم  ذي   1E-   املنزه املسمى 

املتواجد   17/2 6518 العقاري رقم 

امللحقة  سايس،  الترابية  بالجلاعة 

فاس،  إقليم  النرجس،  اإلدارية 

إلى  يياير  212  من تاريخ  1  ابتداء 

بحث علني في  يياير  212  غاية  2 

بئر  بإنجاز  الترجيص  مشروع  شأن 

أغراض  أجل  من  ميه،  املاء  وجلب 

السيد لفائد5  السيارات   غسل 

الحامل  الحليد  عبد  املقدم  بن 

الوطيية  التعريف  لبطاقة 

.Z44 174

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/6128

العقار  على  سيجري  الذي   2122

الرسم  ذي  القاسم  أبو  املسمى 

املتواجد   59/47771 رقم  العقاري 

دائر5  والل،  ايت  الترابية  بالجلاعة 

ابتداء  مكياس،  إقليم  عرمة،  عين 

غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 

بحث علني في شأن  يياير  212   2 

مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 

 2 من أجل سقي مساحة  ميه،  املاء 

هكتارا لفائد5 السيد5 سلمى بيلو�ضى 

بيلو�ضى  والدها  عنها  ييوب  القاصر 

التعريف  لبطاقة  الحامل  يونس 

.D167711 الوطيية

16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/5981

العقار  على  سيجري  الذي   2122

املسمى كدية الطين ذي عقد شراء 

ضلن بعدد  2  املتواجد بالجلاعة 

إيلوزار  دائر5  سرغيية،  الترابية 

ابتداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 

غاية إلى  يياير  212  تاريخ  1   من 

بحث علني في شأن  يياير  212   2 

مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 

العيصر  السيد5  لفائد5  هكتارا   5

التعريف  لبطاقة  الحاملة  فاطلة 

.A756815 الوطيية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

ديسلبر   22 بتاريخ   2122/6174

العقار  على  سيجري  الذي   2122

الرسم  ذي   22 مبروكة  املسمى 

املتواجد   17/7 545 رقم  العقاري 

بالجلاعة الترابية عين بيضاء، دائر5 

ابتداء  فاس،  إقليم  فاس،  احواز 

غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 

بحث علني في شأن  يياير  212   2 

مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 من أجل سقي مساحة  ميه،  املاء 

عالل  العلج  السيد  لفائد5  هكتارا 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.F1 191

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/5971

العقار  على  سيجري  الذي   2122
املسمى بلبشير 5 ذي الرسم العقاري 
املتواجد بالجلاعة   59/ 2185 رقم 

الترابية عين كرمة، دائر5 عين عرمة، 

تاريخ من  ابتداء  مكياس،   إقليم 

يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترجيص 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  ميه، 

هكتارا لفائد5 السيد الزروالي احلد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.D62461  الوطيية

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   22 بتاريخ   2122/6169

العقار  على  سيجري  الذي   2122

املسمى فدان تفرنين ذي عقد شراء 

وعقد    24 ص    29 بعدد  ض 

 577 موجب اراثة ض بعدد 85 ص 

املتواجد بالجلاعة الترابية تازوطة، 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائر5 صفرو، 

غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 

بحث علني في شأن  يياير  212   2 

ثقب  بإنجاز  الترجيص  مشروع 

وجلب املاء ميه، من أجل االستعلال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 

جلعية  لفائد5  هكتارا   1,1128

ملثلها  شخص  في  ايورا  ميطلة 

القانوني.

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/61 7

العقار  على  سيجري  الذي   2122
املسمى عدوية 7 ذي الرسم العقاري 

املتواجد بالجلاعة   15/87141 رقم 

الترابية ايت والل، دائر5 عين عرمة، 

تاريخ من  ابتداء  مكياس،   إقليم 

يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

ميه، من أجل سقي مساحة 5 هكتارا 

لفائد5 السيد نشيد عثلان ومن معه 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C425 85

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/6145

العقار  على  سيجري  الذي   2122

ذي  بوحجر  الطلاع  ظهر  املسمى 

محضر ارساء املزاد العلني حرر بتاريخ 

املتواجد بالجلاعة   2122 يوليو   21

الترابية عين كرمة، دائر5 عين عرمة، 

تاريخ من  ابتداء  مكياس،   إقليم 

يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  ميه، 

زهير  الفلق  السيد  لفائد5  هكتارا 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D1 2112

22

 III. - إعالنات إدارية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/6147

العقار  على  سيجري  الذي   2122

ذي الرسم العقاري   I املسمى لعليم 

املتواجد بالجلاعة   15/61698 رقم 

إقليم  قياد5 املهاية،  الترابية املهاية، 

يياير  تاريخ  1  من  ابتداء  مكياس، 

 212 إلى غاية  2 يياير  212 بحث 

علني في شأن مشروع الترجيص بإنجاز 

ثقب وجلب املاء ميه، من أجل سقي 

السيدين  لفائد5  هكتارا   5 مساحة 

لحلو  محسن  ومحلد  لحلو  سعيد 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C25 18/C 9411 

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/61 9

العقار  على  سيجري  الذي   2122

العقاري  الرسم  ذي  زهر5  املسمى 

املتواجد   15/152911 رقم 

سليلان  سيدي  الترابية  بالجلاعة 

إقليم  قياد5 مجاط،  مول الكيفان، 

يياير  تاريخ  1  من  ابتداء  مكياس، 

 212 إلى غاية  2 يياير  212 بحث 

الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  ميه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   1,1878 مساحة  أجل سقي 

لفائد5 السيدين أسامة حاجي وعالء 

الدي حاجي الحامل لبطاقة التعريف 

.D85172 /D6 1674 الوطيية

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/6148

العقار  على  سيجري  الذي   2122

املسمى اكني تامانوشت ) ذي الرسم 

املتواجد  رقم   57/216  العقاري 

قياد5  بالجلاعة الترابية بن صليم، 

 اركالون،  إقليم افران، ابتداء من تاريخ

يياير   24 غاية  إلى  يياير  212   1 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

املنزلي  االستعلال  أجل  من  ميه، 

لفائد5  هكتارا   ( مساحة  وسقي 

السيد دغوغي أحلد الحامل لبطاقة 

.D21725  التعريف الوطيية

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/6141

العقار  على  سيجري  الذي   2122

املطلب  ذي  الحسين  أرض  املسمى 

املتواجد   59/9847 رقم  التحفيظ 

بالجلاعة الترابية دام أم السلطان، 

مكياس،  إقليم  عرمة،  عين  دائر5 

يياير  212  تاريخ  1  من  ابتداء 

بحث  يياير  212  غاية  2  إلى 

الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  ميه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   1,5 66 مساحة  أجل سقي 

الحسين  موسلم  السيد  لفائد5 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D461242

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   (9 بتاريخ   2122/5911

العقار  على  سيجري  الذي   2122

قطعتين  من  املكون  تقرار  املسمى 

أرضيتين ذي عقد شراء ضلن بعدد 

املتواجد بالجلاعة    4 صحيفة   5(

ايلوزار  دائر5  سرغيية،  الترابية 

ابتداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 

غاية إلى  يياير  212  تاريخ  1   من 

بحث علني في شأن  يياير  212   2 

مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 

ابيعاء  السيد  لفائد5  هكتارا    ,11

التعريف  لبطاقة  الحامل  ميلون 

.DB91 5 الوطيية

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسلبر   (9 بتاريخ   2122/5897

العقار  على  سيجري  الذي   2122

العقاري  الرسم  ذي  عرفة  املسمى 

بالجلاعة  املتواجد   57/46 7 رقم 

الترابية واد افران، قياد5 واد افران، 

تاريخ من  ابتداء  افران،   إقليم 

يياير   24 غاية  إلى  يياير  212   1 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

الترجيص بإنجاز بئر وجلب املاء ميه، 

هكتارا   ( مساحة  سقي  أجل  من 

الحامل  رقية  جابر  السيد5  لفائد5 

.D4 1 2 لبطاقة التعريف الوطيية

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
ديسلبر   21 بتاريخ   2122/6155
العقار  على  سيجري  الذي   2122
إدارية  شهاد5  ذي  تيرست  املسمى 
بالجلاعة  املتواجد    9/2122 رقم 
الترابية مجاط، قياد5 مجاط، إقليم 
يياير  تاريخ  1  من  ابتداء  مكياس، 
 212 إلى غاية  2 يياير  212 بحث 
علني في شأن مشروع الترجيص بإنجاز 
ثقب وجلب املاء ميه، من أجل سقي 
هكتارا لفائد5 السيد   4,47 مساحة 
لبطاقة  الحامل  أحلد  صفصاف 

.D41911  التعريف الوطيية
29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
ديسلبر   (9 بتاريخ   2122/5981
العقار  على  سيجري  الذي   2122
الرسم  ذي   1-1 اعديم  املسمى 
املتواجد   15/17 128 العقاري رقم 
قياد5  مجاط،  الترابية  بالجلاعة 
ابتداء  مكياس،  إقليم  مجاط، 
غاية إلى  يياير  212  تاريخ  1   من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
وجلب  بئر  بإنجاز  الترجيص  مشروع 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
4,1161 هكتارا لفائد5 السيد كزولي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  أحلد 

.D482141 الوطيية
30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
9) ديسلبر  بتاريخ   2122/5989
العقار  على  سيجري  الذي   2122
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املسمى اجتارن ذي عقد شراء ضلن 
املتواجد   59 صحيفة    4 بعدد 
دائر5  كيكو،  الترابية  بالجلاعة 
بوملان، إقليم بوملان، ابتداء من تاريخ 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
املنزلي  االستعلال  أجل  من  ميه، 
 5 مساحة  وسقي  املاشية  وارواء 
ميير  بياني  السيد  لفائد5  هكتارا 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE7(7(66
31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
فبراير   21 بتاريخ   2122/6158
العقار  على  سيجري  الذي   2122
عقد  ذي  بياني  جوار  زندان  املسمى 
لالستغالل على أساس الغرس  كراء 
أكتوبر   (5 بتاريخ  عليه  مصادق 
العقاري رقم  موضوع الرسم   2122
بالجلاعة  املتواجد   15/1 28 8
زرهون،   دائر5  املغاصيين،  الترابية 
تاريخ من  ابتداء  مكياس،   إقليم 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
ميه، من أجل سقي مساحة 4,8115 
هكتارا لفائد5 السيدين محلد دين 
وعبد السالم بنيحي الحامل لبطاقة 
LC2 6966/ الوطيية  التعريف 

.LC165861
32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
ديسلبر   (9 بتاريخ   2122/5866
العقار  على  سيجري  الذي   2122
من  املكون  املياقش  بلنزل  الكائن 

عقار  قطع أرضية ذي عقد شراء    
 182 صحيفة    65 بعدد  ضلن 
املتواجد بالجلاعة الترابية باب برد، 
شفشاون،  إقليم  برد،  باب  دائر5 
إلى  يياير  212  من تاريخ  2  ابتداء 
بحث علني  غاية فاتح فبراير  212 
في شأن مشروع الترجيص بإنجاز بئر 
وجلب املاء ميه، من أجل االستعلال 
املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 
هكتارا لفائد5 السيد الشارف   1,51
التعريف  لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 

.L5146  الوطيية
33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
21 ديسلبر  بتاريخ   2122/6156
العقار  على  سيجري  الذي   2122
املسمى احولين ذي ابراء مطلق ضلن 
املتواجد    29 صحيفة   548 بعدد 
دائر5  كيكو،  الترابية  بالجلاعة 
بوملان، إقليم بوملان، ابتداء من تاريخ 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
ميه، من أجل سقي مساحة 1,4642 
هكتارا لفائد5 السيد ادريس طجيني 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB214187
34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
ديسلبر   (9 بتاريخ   2122/59 6
القطعة  على  سيجري  الذي   2122
اجيايس  بلزارع  الكائية  االرضية 
ذي   211 عدد  اراثة  عقد  موضوع 
عقد شراء ضلن بعدد 29  املتواجد 
دائر5  برد،  باب  الترابية  بالجلاعة 
ابتداء  شفشاون،  إقليم  برد،  باب 

غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  2  من 
فاتح فبراير  212 بحث علني في شأن 
وجلب  بئر  بإنجاز  الترجيص  مشروع 
املاء ميه، من أجل االستعلال املنزلي 
وإرواء املاشية لفائد5 السيد محسن 
الدحلان ومن معه الحامل لبطاقة 

.LC48524 التعريف الوطيية
35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
ديسلبر   21 بتاريخ   2122/6159
العقار  على  سيجري  الذي   2122
عقد  ذي  بوتكزدن  فدان  املسمى 
شراء صلن بعدد  4  صحيفة 76  
املتواجد بالجلاعة الترابية الحلام، 
دائر5 أكللوس، إقليم جييفر5، ابتداء 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
السيدين  لفائد5  هكتارا   1,6 68
الحامل  لشهب  وجالد  دادي  محلد 
DA7477/ لبطاقة التعريف الوطيية

.A75 877
36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
ديسلبر   21 بتاريخ   2122/6142
العقار  على  سيجري  الذي   2122
املسمى صاديق ذي الرسم العقاري 
بالجلاعة  املتواجد   5/152241 رقم 
الترابية سيدي سليلان مول الكيفان، 
ابتداء  إقليم مكياس،  قياد5 مجاط، 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
وجلب  بئر  بحفر  الترجيص  مشروع 
 2 من أجل سقي مساحة  ميه،  املاء 
عبد  صاديق  السيد  لفائد5  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  املالك، 

.D112194 الوطيية

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 2122/6161 بتاريخ 21 ديسلبر 2122 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ضلن  شراء  عقد  ذي  تداوت 

املتواجد   455 صحيفة    18 بعدد 

دائر5  كيكو،  الترابية  بالجلاعة 

 بوملان، إقليم بوملان، ابتداء من تاريخ 

يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 

السيدين  لفائد5  هكتارا   1, 1  

اشيشاو،  وسعيد  اهروش  سعيد 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB2 7 98/ U66255

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2122/6172 بتاريخ 22 ديسلبر 2122 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  ادريس 

بالجلاعة  املتواجد   57/95 2

عين  قياد5  املخفي،  سيدي  الترابية 

من تاريخ  ابتداء  إقليم افران،  اللوح، 

يياير   24 غاية  إلى  يياير  212   1 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

ميه، من أجل سقي مساحة 5 هكتارا 

في   CITY D’IFRANE شركة  لفائد5 

شخص ملثلها القانوني.

39
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2122/6175 بتاريخ 22 ديسلبر 2122 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عقد  ذي  بوزيد  عين  الغرأسة 

املتواجد    12 بعدد  ضلن  صدقة 

دائر5  بالجلاعة الترابية بني فغلوم، 

ابتداء  شفشاون،  إقليم  تاز5،  باب 

غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  2   من 

فاتح فبراير  212 بحث علني في شأن 

مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء ميه، من أجل االستعلال املنزلي 

 1,15 املاشية وسقي مساحة  وإرواء 

هكتارا لفائد5 السيد البرتولي محلد، 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.L4454 

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2122/6161 بتاريخ 21 ديسلبر 2122 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ضلن  وتصرف  حياز5  ذي  هيدور5 

بالجلاعة  املتواجد   112 بعدد 

دائر5  الشرقية،  احلد  بني  الترابية 

ابتداء  إقليم شفشاون،  احلد،  بني 

غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  2  من 

في  علني  بحث  فبراير  212  فاتح 

بئر  بإنجاز  الترجيص  مشروع  شأن 

وجلب املاء ميه، من أجل االستعلال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 

1,9751 هكتارا لفائد5 السيد محلد 

الحامل لبطاقة التعريف  بلحساين، 

.K 76 98 الوطيية

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
  2122/617 بتاريخ 22 ديسلبر 2122 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
رقم  العقاري  الرسم  ذي   ( دريو5 
59/1925 املتواجد بالجلاعة الترابية 
إقليم  الحاجب،  دائر5  نعلان،  آيت 
يياير  من تاريخ  1  ابتداء  الحاجب، 
 212 إلى غاية  2 يياير  212 بحث 
الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 
من  ميه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 
أجل سقي مساحة 5 هكتارات لفائد5 
معه،  ومن  ياسين  الدريوي  السيد 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DN19827
42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
  2122/599 بتاريخ 9) ديسلبر 2122 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
رقم  العقاري  الرسم  ذي   ( مبروكة 
بالجلاعة  املتواجد   59/119 1
الترابية عين كرمة، دائر5 عين عرمة، 
تاريخ  من  ابتداء  مكياس،   إقليم 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
ميه، من أجل سقي مساحة 5 هكتارا 
لفائد5 السيد علي املرزوقي ومن معه، 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D476941
43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
  2122/614 بتاريخ 21 ديسلبر 2122 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
رقم  العقاري  الرسم  ذي  شعراني 

بالجلاعة  املتواجد   5/1246 8
الترابية سيدي سليلان مول الكيفان، 
ابتداء  إقليم مكياس،  قياد5 مجاط، 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
وجلب  بئر  بإنجاز  الترجيص  مشروع 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
الشعراني  السيد5  لفائد5  هكتارا    
التعريف  لبطاقة  الحاملة  نجا5، 

.A155592 الوطيية
44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
 2122/5878 بتاريخ 1  نوفلبر 2122 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
كراء  عقد  ذي  الريفي  علر  ركبة 
بتاريخ  عليه  مصادق  فالحية  أرض 
بالجلاعة  املتواجد   2122 مارس   9
الترابية بوشابل، دائر5 قرية بامحلد، 
تاريخ  من  ابتداء  تاونات،   إقليم 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
من  الترجيص بإنجاز بئر وجلب املاء 
أجل االستعلال املنزلي وسقي مساحة 
السيد5  لفائد5  هكتارا   4,81 4
لبطاقة  الحاملة  زكية،  السالمي 

.C669519 التعريف الوطيية
45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
  2122/588 بتاريخ 1  نوفلبر 2122 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
رقم  امللكية  شهاد5  ذي  اللزاز5 
بالجلاعة  املتواجد   69/29969
موالي  دائر5  روا�ضي،  سبع  الترابية 
يعقوب، إقليم موالي يعقوب، ابتداء 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 

وجلب  بئر  بإنجاز  الترجيص  مشروع 
املاء ميه، من أجل االستعلال املنزلي 
 5 مساحة  وسقي  املاشية  وإرواء 
وزاني  السيد شريف  لفائد5  هكتارا 
لبطاقة  الحامل  محلد،  شاهدي 

.C 711 5 التعريف الوطيية
46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
 2122/5914 بتاريخ 9) ديسلبر 2122 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
 55 تيزي ذي شهاد5 االستغالل رقم 
تزكيت،  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 
ابتداء  افران،  إقليم  تزكيت،  قياد5 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   24
مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
2,2815 هكتارا لفائد5 السيد دينيون 
التعريف  لبطاقة  الحامل  محلد، 

.D86 59 الوطيية
47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 
 2122/5985 بتاريخ 21 ديسلبر 2122 
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
بحي  املعروف  باملحل  أرضية  قطعة 
 274 بعدد  ضلن  شراء  ذي  األمل 
املتواجد بالجلاعة الترابية مطلاطة، 
ابتداء  تاز5،  إقليم  تاهلة،  دائر5 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1   من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
السيد رفيع  لفائد5  هكتارا   1,2 94
التعريف  لبطاقة  الحامل  مراد، 

.Z52111  الوطيية
48
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2122/5972 بتاريخ 9) ديسلبر 2122 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   2 دمومي 

5/86815 املتواجد بالجلاعة الترابية 

مجاط، قياد5 مجاط، إقليم مكياس، 

يياير  212  تاريخ  1  من   ابتداء 

بحث  يياير  212  غاية  2  إلى 

الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  ميه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   1,1186 مساحة  أجل سقي 

كريلة،  يوسفي  السيد5  لفائد5 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.UC 6654

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2122/5884 بتاريخ 21 ديسلبر 2122 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

6 ذي شهاد5 امللكية رقم  بالد سعيد 

7/19547  املتواجد بالجلاعة الترابية 

مزراو5، دائر5 تاونات، إقليم تاونات، 

إلى  يياير  212  من تاريخ  1  ابتداء 

بحث علني في  يياير  212  غاية  2 

بئر  بإنجاز  الترجيص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  ميه،  املاء  وجلب 

) هكتارا لفائد5 السيد عبد  مساحة 

املرزوقي،  املرزوقي ويوسف  الحفيظ 

التعريف الوطيية  الحامالن لبطاقة 

.C67274  ورقم C671151

50

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

نوفلبر    1 بتاريخ   2122/5879

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

شهاد5  ذي   8 ه  الرحلانية  املسمى 

املتواجد   ،17/89161 عدد  امللكية 

بالجلاعة الترابية سبع روا�ضي، دائر5 

موالي يعقوب، إقليم موالي يعقوب، 

إلى  يياير  212  من تاريخ  1  ابتداء 

بحث علني في  يياير  212  غاية  2 

ثقب  بإجاز  الترجيص  شأن مشروع 

وجلب املاء ميه، من أجل االستعلال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 

) هكتار  لفائد5 السيد زغاري زكرياء  

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GJ8261

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

ديسلبر   21 بتاريخ   2122/61  

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

الرسم  ذي   2 رمضاني  املسمى 

 ،15/171655 عدد  العقاري 

مجاط،  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 

ابتداء  إقليم مكياس،  قياد5 مجاط، 

غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 

بحث علني في شأن  يياير  212   2 

وجلب  بئر  بإجاز  الترجيص  مشروع 

 ( من أجل سقي مساحة  ميه،  املاء 

هكتار لفائد5 السيد بوغانم عبد هللا  

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D 77287

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
ديسلبر   21 بتاريخ   2122/5971
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
ذي   TR2S -61 امليتزه  املسمى 
 ،15/1 7665 الرسم العقاري عدد 
مجاط،  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 
ابتداء  إقليم مكياس،  قياد5 مجاط، 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
مشروع الترجيص بإجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
 1.111 هكتار  لفائد5 السيد احلد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الحجوي  

.D512458 الوطيية
53

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
8 2122/58 بتاريخ 5 ديسلبر 2122 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
ملكية ضلن  الصفيصف ذي عقد 
بالجلاعة  املتواجد   ، 84 بعدد 
الترابية واد امليل، باشوية واد امليل، 
إقليم تاز5، ابتداء من تاريخ  1 يياير 
 212 إلى غاية  2 يياير  212 بحث 
الترجيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإجاز ثقب وجلب املاء ميه، من أجل 
الحجار5«     »تقطيع  أغراض صياعية 
محلد   بوقيوشة  السيد  لفائد5 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z157545
54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
ديسلبر  بتاريخ  2   2122/6197

العقار  على  سيجرى  الذي   2122
الرسم  موضوع  بوعز5  بن  املسمى 
عقد  ذي   ،K/4 71 عدد  العقاري 
07، املتواجد  09 ص  كراء ض بعدد 
دائر5  إلقدار،  الترابية  بالجلاعة 
ابتداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب، 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
مشروع الترجيص بإجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
لفائد5 السيد احيوش  هكتارات    5
التعريف  لبطاقة  الحامل  ابراهيم 

.D119141 الوطيية
55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
ديسلبر    (9 بتاريخ   2122/5987
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
املسمى الزيتونة ذي الرسم العقاري 
املتواجد  عدد  57/1118، 
قياد5  بالجلاعة الترابية عين اللوح، 
ابتداء  افران،  إقليم  اللوح،  عين 
غاية  إلى  تاريخ  1 يياير  212  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   24
مشروع الترجيص بإجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
2.71 هكتارا  لفائد5 السيد الواجاجي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  طارق 

.J2976 1 الوطيية
56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
ديسلبر   (9 بتاريخ   2122/5969
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
املسمى احفران ذي عقد اعتراف ببيع 
بالجلاعة  املتواجد   ،9 بعدد  ضلن 
اموزار  دائر5  سرغيية،  الترابية 
من  ابتداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 
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غاية  2  إلى  يياير  212  تاريخ  1 
شأن  في  علني  بحث  يياير  212 
مشروع الترجيص بإجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
اغوجيل  السيد  لفائد5  5 هكتارا 
التعريف  لبطاقة  الحامل  محلد  

.C(05590 الوطيية
57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 
ديسلبر   21 بتاريخ   2122/6165
العقارين  على  الذي سيجرى   2122
املسليين ادمران ذي عقد شراء ض 
نايت  وترأس    11 ص  بعدد  1  
حلو جان بادمران ذي مخارجة ض 
املتواجدين   ،4 7 ص   69( بعدد 
قياد5  بالجلاعة الترابية بن صليم، 
من  ابتداء  افران،  أقليم  اركالون، 
غاية  إلى  تاريخ  1 يياير  212 
بحث علني في شأن  24 يياير  212 
مشروع الترجيص بإجاز ثقب وجلب 
االستعلال  أجل  من  ميه،  املاء 
املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 
1.6215 هكتار  لفائد5 السيد حداد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  فاطلة 

.D2127 6 الوطيية
58

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 21 بتاريخ  ح.ج/ 2122/616 
سيجرى  الذي   2122 ديسلبر  
ذي  اونة  اغل  املسمى  العقار  على 
 214 رسم تصرف وحياز5 ض برقم 
املتواجد بالجلاعة الترابية باب برد، 
شفشاون،  إقليم  برد،  باب  دائر5 
إلى  يياير  212  من تاريخ  2  ابتداء 
بحث علني  غاية فاتح فبراير  212 
بإنجاز  الترجيص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي  ميه،  بئر وجلب املاء 
هكتارا لفائد5 السيد   1,91 مساحة 
لبطاقة  الحامل  املفضل،  الزلجامي 

.L27596 التعريف الوطيية
59

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/2122/6162  رقم 
سيجرى  الذي   2122 21 ديسلبر  
بوامسة  فدان  املسمى  العقار  على 
ذي الرسم العقاري رقم 1 1  /16 
سيدي  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 
الخليسات،  دائر5  املصدر،  عالل 
تاريخ  من  ابتداء  الخليسات،  إقليم 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
الترجيص بإنجاز بئر وجلب املاء ميه، 
وسقي  املنزلي  االستعلال  أجل  من 
هكتارا لفائد5 السيد   1,75 مساحة 
لبطاقة  الحامل  بوشتى،  الرحالي 

.V7995( التعريف الوطيية
60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/2122/6184  رقم 
سيجرى  الذي   2122 22 ديسلبر  
ذي  كوطيف  املسمى  العقار  على 
عقد كراء حرر بتاريخ 2 يونيو 2121 
فاس،  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 
ابتداء  إقليم فاس،  باشوية أكدال، 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 
وحد5  تزويد  أجل  من  ميه،  املاء 
األعشاب  زيوت  الستخراج  صياعية 
 STE شركة  لفائد5  باملاء  العطرية 
شخص  في   AGRIN MAROC SA

ملثلها القانوني.
61

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/2122/6177  رقم 
سيجرى  الذي   2122 21 ديسلبر  
على العقار املسمى بين االحواض ذي 
املتواجد   264 برقم  ض  عقد شراء 
اقورار،  اغبالو  الترابية  بالجلاعة 
ابتداء  إقليم صفرو،  دائر5 صفرو، 
غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 
 5 من أجل سقي مساحة  ميه،  املاء 
هكتارا لفائد5 السيد بوبكر غرسيس 
التعريف  لبطاقة  الحامل  معه،  من 

.C812111 الوطيية
62

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
نوفلبر   بتاريخ    ح.ج/2122/5841 
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
موضوع  الكسيعة  فدان  املسمى 
الرسم العقاري رقم 1712 /41 ذي 
عقد بيع كلي ألرض فالحية بتاريخ 28 
بالجلاعة  املتواجد   2121 سبتلبر 
احلد،  بن  يوسف  سيدي  الترابية 
ابتداء  إقليم صفرو،  دائر5 صفرو، 
إلى غاية  نوفلبر 2122   21 من تاريخ 
1  نوفلبر 2122 بحث علني في شأن 
مشروع الترجيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
1,5981 هكتارا لفائد5 السيد بوكيلي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  احلد، 

.C77986 الوطيية
63

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2122/6182 بتاريخ 22 ديسلبر  
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
املسمى بلكزيز ) ذي الرسم العقاري 
املتواجد بالجلاعة   15/61591 رقم 
الحاجب،  دائر5  إقدار،  الترابية 
ابتداء من تاريخ  1  إقليم الحاجب، 
يياير  212 إلى غاية  2 يياير  212 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء ميه، من أجل 
سقي مساحة 5 هكتارا لفائد5 السيد 
لبطاقة  الحامل  ابراهيم،  الرحوتي 

.FA98922 التعريف الوطيية
64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/2122/6122  رقم 
سيجرى  الذي   2122 9) ديسلبر  
على العقار املسمى مسير5 ذي الرسم 
املتواجد   17/ 1859 رقم  العقاري 
باشوية  اكدال،  الترابية  بالجلاعة 
اكدال، إقليم فاس، ابتداء من تاريخ 
يياير   (6 غاية  إلى  يياير  212   6
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 
املنزل  حديقة  سقي  أجل  من  ميه، 
1,12 هكتارا لفائد5 السيد  مساحتها 
راضية  والسيد5  محلد  االحلدي 
الحاملين لبطاقتي التعريف  اشباب، 

.R2564 6  و LB82548 الوطيية
65

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/2122/6185  رقم 
22 ديسلبر  2122 الذي سيجرى على 
ذي الرسم   ( العقار املسمى اعظيم 
املتواجد   15/55697 رقم  العقاري 
دائر5  يعزم،  آيت  الترابية  بالجلاعة 
ابتداء  الحاجب،  إقليم  أكوراي، 



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212)الجريدة الرسمية   1350

غاية  إلى  يياير  212  تاريخ  1  من 
بحث علني في شأن  يياير  212   2 
وجلب  بئر  بإنجاز  الترجيص  مشروع 
مساحة  سقي  أجل  من  ميه،  املاء 
اعظيم  السيد  لفائد5  هكتارا   1,94
التعريف  لبطاقة  الحامل  هشام، 

.D5 4184 الوطيية
66

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2122/6146 بتاريخ 21 ديسلبر  
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
العقاري  الرسم  ذي  هابري  املسمى 
بالجلاعة  املتواجد   57/4526 رقم 
اركالون،  قياد5  بن صليم،  الترابية 
تاريخ  من  ابتداء  افران،   إقليم 
 1 يياير  212 إلى غاية 24 يياير  212 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء ميه، من أجل 
سقي مساحة 91 1,1 هكتارا لفائد5 
السيد هابري احلاد، الحامل لبطاقة 

.D41278 التعريف الوطيية
67

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/ 2122/615  رقم 
21 ديسلبر  2122 الذي سيجرى على 
العقارات املسلا5 تليوشت وباحر�ضي 
وباحرشيين واحر�ضي ذات عقد شراء 
ض برقم 88  وعقد ابراء مطلق ض 
ض  ببيع  اعتراف  وعقد   (70 برقم 
برقم 41  وإبراء مطلق ض برقم   2 
ص 192 املتواجد5 بالجلاعة الترابية 
مرموشة،  ايلوزار  دائر5  سرغيية، 
تاريخ  من  ابتداء  بوملان،  إقليم 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
الترجيص بإنجاز بئر وجلب املاء ميه، 

 1,81 1 مساحة  سقي  أجل  من 
هكتارا لفائد5 السيد موجان محلد، 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BH1119 1
68

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2122/6151 بتاريخ 21 ديسلبر  
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
املسمى الفتيحي ذي الرسم العقاري 
املتواجد بالجلاعة   57/12116 رقم 
اركالون،  قياد5  بن صليم،  الترابية 
تاريخ  1  من  ابتداء  افران،  إقليم 
يياير  212 إلى غاية 24 يياير  212 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص 
من أجل  ميه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 
سقي مساحة 646 ,1 هكتارا لفائد5 
الحامل  مليكة،  الفتحي  السيد5 

.K62999 لبطاقة التعريف الوطيية
69

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/5 2122/61  رقم 
سيجرى  الذي   2122 21 ديسلبر  
الرويضات  املسمى  العقار  على 
ذي  والرويضات  الحلراء  ضاية 
 81/9111 رقم  العقاريين  الرسلين 
املتواجدين بالجلاعة  و  16/5119 
دائر5 تيفلت،  الترابية مقام الطلبة، 
تاريخ  من  ابتداء  الخليسات،  إقليم 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
الترجيص بإنجاز بئر وجلب املاء ميه، 
 2,7464 مساحة  سقي  أجل  من 
هكتارا لفائد5 السيد املقريني محلد، 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.S195955
70

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/2122/5855  رقم 
سيجرى  الذي   2122 21 ديسلبر  
على العقار املسمى الحوانيت املكون 

من ثالث قطع أرضية ذات عقد شراء 

بالجلاعة  املتواجد5   (86 برقم  ض 

الترابية فيفي، دائر5 باب تاز5، إقليم 

شفشاون، ابتداء من تاريخ  2 يياير 

فبراير  212  فاتح  غاية  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

من أجل  ميه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 

املاشية  وإرواء  املنزلي  االستعلال 

محلد،  امليصوري  السيد  لفائد5 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC 8429

71

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/  2122/59  رقم 
سيجرى  الذي   2122 21 ديسلبر  

نايت  تاركا  املسليين  العقارين  على 

إراثة  عقد  ذوي  ايت  سادن وسفية 

موضوع    46 ص  برقم  18  ض 

526 ص  مطلق ض برقم  عقد ابراء 

واشهاد بيع ض برقم  72 ص    75

الترابية  بالجلاعة  املتواجدين     7

مرموشة،  ايلوزار  دائر5  سرغيية، 

تاريخ  1  من  ابتداء  بوملان،  إقليم 

يياير  212 إلى غاية  2 يياير  212 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ميه، من أجل 

سقي مساحة 4,8779 هكتارا لفائد5 

السيد الصغراوي لحسن ومن معه، 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB85962

72

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ  ح.ج/8 2122/61  رقم 

21 ديسلبر  2122 الذي سيجرى على 

العقار املسمى علر وامير5 ذي الرسم 

املتواجد   81/19857 رقم  العقاري 

بويحيى  ايت  الترابية  بالجلاعة 

إقليم  تيفلت،  دائر5  الحجامة، 

تاريخ  1  من  ابتداء  الخليسات، 

يياير  212 إلى غاية  2 يياير  212 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء ميه، من أجل 

لفائد5  هكتارا   1,91 مساحة  سقي 

ر�ضى،  محلد  السعداوي  السيد 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK 4112

73

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/1 2122/61 بتاريخ 21 ديسلبر  

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

ذي   ( املحارث  هرأس  املسمى 

 81/19648 رقم  العقاري  الرسم 

سيدي  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 

إقليم  تيفلت،  دائر5  الرزاق،  عبد 

تاريخ  1  من  ابتداء  الخليسات، 

يياير  غاية  2  إلى  يياير  212 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

الترجيص بإنجاز بئر وجلب املاء ميه، 

هكتارا   ( مساحة  سقي  أجل  من 

نجالء،  بنسعيد  السيد5  لفائد5 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A248545

74
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/6 2122/61  رقم 
سيجرى  الذي   2122 21 ديسلبر  
سيدي  املسليين  العقارين  على 
ظهر الصابر5 ذي محضر   - بوقيادل 
وبيع  العلومية  السلسر5  اجراء 
موضوع   7 2/2114 رقم  عقارات 
شراء ض برقم 22  ص 55 ومبادلة 
ص  18  برقم  18  ض  بيظير 
املتواجدين بالجلاعة الترابية سيدي 
إقليم  تيفلت،  دائر5  الرزاق،  عبد 
تاريخ  1  من  ابتداء  الخليسات، 
يياير  212 إلى غاية  2 يياير  212 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء ميه، من أجل 
لفائد5  هكتارا   2, 6 مساحة  سقي 
ر�ضى،  محلد  السعداوي  السيد 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA22598
75

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/2122/6164  رقم 
سيجرى  الذي   2122 21 ديسلبر  

البيرات  فدان  املسمى  العقار  على 
 81/6544 رقم  العقاري  الرسم  ذي 
مقام  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 
إقليم  تيفلت،  دائر5  الطلبة، 
تاريخ  1  من  ابتداء  الخليسات، 
يياير  212 إلى غاية  2 يياير  212 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص 
من أجل  ميه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 
سقي مساحة 1,1112 هكتارا لفائد5 
السيد حربال سعيد، الحامل لبطاقة 

.XA28179 التعريف الوطيية
76

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/2122/6157  رقم 
سيجرى  الذي   2122 21 ديسلبر  
 ( بوكور  فدان  املسمى  العقار  على 
ذي الرسم العقاري رقم 81/19779 
سيدي  الترابية  بالجلاعة  املتواجد 
إقليم  تيفلت،  دائر5  الرزاق،  عبد 
تاريخ  1  من  ابتداء  الخليسات، 
يياير  212 إلى غاية  2 يياير  212 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص 
من أجل  ميه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 
سقي مساحة ) هكتارا لفائد5 السيد 
لبطاقة  الحامل  مروان،  جليفة 

.J299 55 التعريف الوطيية
77

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2122/5914 بتاريخ 22 ديسلبر  
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
املسمى شارلوط II ذي شهاد5 امللكية 
بالجلاعة  املتواجد   K/5125 رقم 
الترابية آيت نعلان، دائر5 الحاجب، 
تاريخ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
الترجيص بإنجاز بئر وجلب املاء ميه، 
هكتارا   2,27 من أجل سقي مساحة 
العزيز،  عبد  ادريوي  السيد  لفائد5 
الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D22 975
78

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  بلوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2122/6141 بتاريخ 21 ديسلبر  
العقار  على  سيجرى  الذي   2122
العقاري  الرسم  ذي  مليليح  املسمى 
املتواجد بالجلاعة   81/1 596 رقم 
الترابية عين الجوهر5، دائر5 تيفلت، 
تاريخ  من  ابتداء  الخليسات،  إقليم 
يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترجيص 

 1, 1 مساحة  سقي  أجل  من  ميه، 

هكتارا لفائد5 السيد الشيح املهدي، 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AE(60685

79

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  بلوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2122/6179 بتاريخ 22 ديسلبر  

العقار  على  سيجرى  الذي   2122

املسمى ابراهيم ذي الرسم العقاري 

بالجلاعة  املتواجد   67/6 21 رقم 

الترابية آيت نعلان، دائر5 الحاجب، 

تاريخ  من  ابتداء  الحاجب،  إقليم 

يياير  غاية  2  إلى  يياير  212   1 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترجيص 

ميه، من أجل سقي مساحة 2 هكتارا 

ابراهيم،  اوبهي  السيد5  لفائد5 

الوطيية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D121911

80
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املادة الرابعة : يعهد إلى وزير الداخلية ورئيسة مجلس مجموعة الجماعات اكولوجيا بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا املرسوم الذي 

ينشر في الجريدة الرسمية، كل واحد منهما فيما يخصه.

1



1353 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

2

الفصل الثالث : يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك 

الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1354  

: يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا املرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيزواملاء وإلى املدير العام للمكتب  الفصل الرابع 

3الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب - قطاع املاء، كل واحد منهما فيما يخصه.



1355 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

6



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1356  



1357 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

7



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1358  



1359 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1360  

8



1361 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

طيلة مدة شهرين ابتداء من تاريخ 18 يناير 2023 الذي يوافق نشر مشروع القرار أسفله في الجريدة
الرسمية عدد  5751



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1362  

9

الفصل الثالث : ينشر مشروع هذا القرار بالجريدة الرسمية.



1363 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

82

الفصل الرابع :

يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة 

كل واحد منهما فيما يخصه.



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1364  



1365 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1366  



1367 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1368  



1369 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1370  

85



1371 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 



عدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) الجريدة الرسمية1372  



1373 الجريدة الرسميةعدد 5751 - 25 جلادى امجر5 555) )8) يياير  212) 

86


