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 .......................................................... MASTER LANGUAGE PRIVATE SARL1892

 .................................................................................... OMIM NEGOCE SARL1892

 ....................................................................................... STE SAMI SECURITE1892

 .....................................................................................STE INGETIS SARL AU1892

 ............................................................................. STE YOUB INFO SARL AU1893

 ....... TERRASSEMENT TRAVAUX ET AMENAGEMENT SARL AU 1893شركة

 ............................................................................................. ADEUNIS TRANS1893

1893 شركة VANS CAR  ش.م.م................................................................................. 

 ...............................................................................   STE  MHDAWYA   1893شركة

 .................................................................................    TAJAJT NEGOCE 1893شركة

1893شركة    CASSEDAL     ش.م.م............................................................................ 

 ........................................................................................  IMMOFOLKI  1894شركة

 .....................................................................STE INTER VNESHTORG SARL1894

 ........................................................................................ JME PRODUCTION1894
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 ....................................................................     FRIO HERMANOS SARL AU 1894

 ................................................................... SOCIETE TRAMEPOLINA SARL1894

 ..........................................................................SOCIETE LEASE CARS  SARL1894

 .....................................................................................GB ASCENSEUR 1894شركة

 ............................................................... TATA IMMOBILIER   S.A.R.L 1895شركة

 ................................................................ STE TRANS BRONWAY SARL AU1895

1895شركة أكمواراف  ش.م.م..................................................................................... 

 ............................................................THE TRANSPORT COMPANY SARL1895

 .......................................................................................... C’SOUL - SARL AU1895

 ....................................................................Sté AVENIR SYSTEME SARL AU1895

 ..........................................................................................  STE CASOPE SARL1895

 .........................................................................................STE CLEAN CAREER1896

1896شركة نيو كول...................................................................................................... 

1896شركة نيو كول...................................................................................................... 

 ............................................................................ « STE « LE VIEUX ROCHER1896

 .................................................................................SOROOR EVENTS SARL1896

 ................................................................................ STE OUBELLA OPTIQUE1896

 .........................................................................  STE « NIYA BEACH » S.A.R.L1896

 ................................................................................... 1896 شتوكة دا رودوي ش.م.م

 STE COMPTOIRE D’EQUIPEMENT AUTO ET POIDS LOURD شركة

 ................................................................................................ SARL AU1896

 ..................................................................................................... 1897عقد تسيير حر 

1897عقد تسيير حر...................................................................................................... 

 ..................................................................................................... LOVELINESS1897

 ...................................................................................  STE CLEANLIYA  1897شركة

 ............................................STE  GROUP DOS HERMANOS ADRA SARL1897

 ....  STE INSTITUT ALPHAMATH DES COURS ET FORMATION PRIVE1897

 ................................................................................................. YOUSS BETON1897

 .......................................................................................... EL ALAMI PLASTIC1897

 ................................................................................................ STE PROMVIAS1898

 ....................................................................................................... 2SB INVEST1898

 .....................................................................................................NEW BADAD1898

 ........................................................................................... AT2L Invest Group1899

 ...............................................................................................................OSOAD1899

 ..................................................................................................BIO BODY BIO1899

 ........................................................ MOROCCO BEN YAAKOUB MINING19فف

..................................................................................................................  MJA19فف

 ..............................................................................................................BITMAR19فف

 ........................................................................................................WINGREEN19فف

 .......................................................... ALOMRA GROUP INTERNATIONAL191ف

 ....................................................................... IN FINE MAISON GOURMET191ف

 ..................................................... SEAF MOROCCO CAPITAL PARTNERS191ف

 ...................................................... SEAF MOROCCO CAPITAL PARTNERS191ف

1ف19اكنيك بلونج برو................................................................................................... 

 ......................................................................................Sté SOUTACONBUSS191ف

 ......................................................................................................... LO.J.TE.CH192ف

2ف19بروديس................................................................................................................ 

 .....................................................................................WIDE DISTRIBUTION192ف

2ف19اوبجكتيف كلين ش .ذ.م .م.................................................................................. 

 ............................... AUXILIAIRE D’ENGINEERING ET CONSTRUCTION192ف

 .................................................................................. SOCIETE DJ BATIMENT192ف

 ...................................................... SOCIETE DE SERVICE ET FORMATION192ف

 .................................................................................. SOCIÉTÉ OCTAV TOUR193ف

 ................................................................................................ OUAKIF EVENT193ف

 ............................................................................. LA CENTRALE DES SOINS193ف

 ....................................................................................ABEN MANAGEMENT193ف

 ......................................................................................................RESTO & CO193ف

 ........................................................................MEDITERRANEAN FINANCE193ف

 ........................................................................................................... SAKANI II194ف

 ......................................................................... 4ف19الشركــــــــــة العقـــــــــــــاريـــة أســــــــــــــــطــــــــــــــــــــا 

 .................................................................................... 4ف19الشركة العقـــــارية بـــــيـــــركـــــــا

 ............................................. STE ETABLISSEMENTS BENLAFKIH ET FILS194ف

 .................................................................................... STE M. T PACKAGING194ف

 ................................................................................................................ REELIZ194ف

 ............................................................................... SOCIETE LA JOINQUERA195ف

 ....................................................................................................MASS MEDIA195ف
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5ف19شركة لي ويل دو مراكش....................................................................................... 

 ..........................................................................................CAESAR RENT CAR195ف

 .......................................................................MOVE PRIVATE REAL ESTATE195ف

 ...............................................................................................A FOND LE WEB196ف

 ..........................................................................SOCIETE SENTIER BERBERE196ف

 .......................................................................................STE  SANI TISSOURA196ف

 ......................................................................... EL ARGEAOUI CONST 6ف19شركة

 .....................................................................................................USERA CASH196ف

 .....................................................................................MADINAT AL AHLAM196ف

 ................................................................................. BIJOU DE PIED MAROC196ف

 ..................................................................... DYNAMICS EXPERT SERVICES196ف

 .......................................................................................................T. FASHION197ف

 ................................................................................................................ EVALIA197ف

 ..................................................................................................... PARAFLORA197ف

 .................................................................................................... RMILI METAL197ف

 ...................................................................................SOCIETE ADEXADVICE197ف

 .........................................................................................................Ste AKSAN197ف

 .....................................................................................AYAT ENNOUR PRIVE197ف

 ................................................................................ CAESAR QUAD RANDO198ف

 .............................................................................FX VISUAL PRODUCTION198ف

8ف19اولد واش.............................................................................................................. 

8ف19دانيم سوفت........................................................................................................ 

 .......................................................TITOU PRODUCTION AND SERVICES198ف

 ............................................................................................ CASAVIL PROMO198ف

 ............................................................. KADIRI DE TRAVAUX ET SERVICES198ف

 .................................................................................................AMIGOS TEAM199ف

 ............................................................................... IZAME IMPORT EXPORT199ف

 ........................................................................................................ INNOVART199ف

 ............................. ALKIMA LILKHADAMAT TANDIM WA LOGISTIQUE199ف

ف191فير كنتنونطال...................................................................................................... 

 .......................................................................................................FINACARDS191ف

 ....................................................................................7M ENTERTAINMENT191ف

 ......................................... GENEALOGIE ET INVESTIGATION FONCIERE191ف

 .......................................................................................................OLFACTECK191ف

 ...............................................................................................KIV CHEMICALS1911

 ............................................................................................... MARHABA FISH1911

 .............................................................................................................HOM SA1911

 .....................................................................................YOU FOR YOU CAR 21911

 ........................................................................CASH MOHAMED ANOUAR1912

 ............................................................................................................ OURTAN1912

 ........................................................................................TIGOUMA MARKET1912

 .......................................................................................................... ARDI GIFT1912

 .......................................................................................................... ARDI GIFT1912

 .......................................................................................................... ARDI GIFT1913

 ............................................................................................. AMAZIGH CREW1913

 ........................................................................................................NOURRINE1913

 ............................................................................................................ CLETRAV1914

 .......................................................................................................... KLIMNAD1914

 ...................................................................................................... NIL SERVICE1914

 ...................................................................................................... NLL GROUP1914

 ......................................................................SQUARE YARDS REAL ESTATE1915

 ...................................................................................................RECO RESTAU1915

 ................................................................ HONORE TEXTILES 1915اونورايكستيل

 ................................................................................................... ZAMMATRAV1916

 ...................................................................................................NATRACODIV1916

 ...................................................................................................RAJI TRADING1916

 ....................................................................................UNIVERSAL PRESTIGE1917

 ..................................................................................................... MAGHICOM1917

 ....................................................................................UNIVERSAL PRESTIGE1917

 .....................................................................................................DAYA TRANS1917

 ..............................................................................................PROMOTRONIC1917

 ............................................................................ ARC-EN-CIEL DE KENITRA1918

 ..........................................................................................................SOBIMCO1918

 ............................................................................................ BENBOUZID CAR1918

 .........................(STE BY.MD SERVICES SARL AU  1918شركة باي امد سيرفيس

 ................................ETTANJI design-communication et évènementielle1919
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 ....................................................................................UNIVERSAL PRESTIGE1919

1919أفصج فارما.......................................................................................................... 

 ....................................................................................................... ZAHRA BIO192ف

 ................................................................................... SQUID WOK SARL AU192ف

 ..................................................................................................KAJID PROMO192ف

 ..................................................................................................TADGHMAMT1921

 ....................................................................................... ESPACE KHOULANE1921

 ...............................................................................................................BOSAM1921

 ................................................................................................DP NETWORKS1921

 ................................................................................COMMODITY SERVICES1922

 .......................................................................AGRI ELEVAGE SIDI HRAZEM1922

 ........................................................................... TALPROMOTION SERVICE1922

 .................................................................................................... ARUNA CAFE1922

 ................................................ IIMMOBILIERE ROND POINT D‹EUROPE1923

..................................................................................................................  IK cof1923

 ................................................................................L‹AJE -TEMARA SARL AU1923

 .............................................................................ATOMIIC PROD SARL AU 1924

 ................................................................................................................SAWAF1924

 ................................................................................................................SAWAF1924

1924عزيز سمير كار........................................................................................................ 

 ..............................................................................................GRAND MOTOR1925

 ................................................................... ONSITE CONSULTING GROUP1925

 ................................................................................................ HOUDI INVEST1925

 ...........................................................................................THERY FELAR CAR1926

 .....................................................................................................LEXTEC SARL1926

 .....................................................................................................LEXTEC SARL1926

 ..................................................................................................STE LASFRITAS1926

 ........................................................ PANEAUX BRIQUE CONSTRUCTION1927

 ....................................................... CASH SERVICES MOJAMAA EL KHEIR1927

 ........................................................................................CONFORLI SARLAU1927

 ..........................TOPOEXPERT des études topographiques et foncières1927

 .........................................................................................SAFAE HOUZE CAR1928

 ......................................................... ETABLISSEMENT PRIVE VILLE VERTE1928

 .......................................................................................... ZAYT ANIMATION1928

 ...................................................................................... AUDILAB AUDITION1929

 ..................................................................................SISTERS IMMO INVEST1929

 ......................................................................................................HEADSETIFY1929

 ......................................................................................................HEADSETIFY1929

 .................................................................................................... IMPORTSHIP193ف

ف193املحيط األطل�سي................................................................................................... 

 .............................................................................................NOVASTUS SARL193ف

 ................................................................................ CHAAKOUKE TRAVAUX193ف

 .............................................................................................. 3D IMMOBILIER193ف

 .............................................................................PARA BLOUZE MEDICALE1931

 ............................................................... OVERSEAS TRANS EXPORT SARL1931

 .....................................................................................................RAFIPROMO1931

 ...............................................................................STE SONATLANTIC SARL1932

 ...................................................................................................... UPSI TRANS1932

 .......................................................................HAPPEN BUSINES 1932 هابن بزنس

 .........................................................................................................PRO WATT1932

 .......................................................................... ESPACE SERVICES MAWLID1933

 ......................................................................................PELL-e-QUIN  S.A.R.L1933

 ........................................................................SLP NORDIC GROUP S.A.R.L1933

 .................................................................................................HANSIFA TRAV1933

 ......................................................................................... PROCLUS SARL AU1934

 ............................................................................................MATED TRAVAUX1934

 ....................................................................................... DATAFUZE SARL AU1934

 ................................................................................. 1935إس دابليو أدفيزوري غروب

 .....................................................................................................BATIPLOSAN1935

 ............................................................. INTIBAH DES TRAVAUX ET TRANS1935

 ..................................................................................................LA ROSA BLEU1936

 ................................................................................................ STE SKIG PRIVE1936

 ...........................................................................................................PIXELS 721936

 .................................................................................... WAAL DISTRIBUTION1937

 .................................................................................................. STE H.ORIENT1937

 ............................................................................................................ ILLIANCE1937
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 ....................................................................................................ASSALI AGRO1937

 .................................................................SLIM INVESTMENT MANAGERS1938

 .......................................................................................................... MILEVERY1938

1938سانيدال............................................................................................................... 

1938سانيدال............................................................................................................... 

 ...................................................................................... STE KALAAR GROUP1938

 ....................................................................................................... TIJANI BOIS1939

1939سانيدال............................................................................................................... 

 .......................................................................TANJAHWARE CONSULTING1939

 ..................................................................... STE SAFAA DEVELOPPEMENT1939

 ....................................................... Green Valley Alliance Holdings Group1939

 ........................................................................GLOBAL HYGIENE SERVICES194ف

 ..............................................................................................JYAB RESIDENCE194ف

 .....................................................................................................KOY STORES194ف

 ............................................................................. LA PERLE AQUACULTURE1941

 ......................................................................................................UCOMUNIC1941

 ....................................................................................................samak hassan1941

 ...........................................................................................................ALIA FLEX1941

 ............................................................................................................. ILLI D IVI1942

 ............................................................. AGASIS TRAVAUX ET LOGISTIQUE1942

 ......................................................................................DRIVE CONSULTING1942

 .........................................................................................................TANGIEME1942

 ....................................................................................... CENT DEGRES CASA1943

 ....................................................................................................... DAK GLACE1943

 .........................................................................................................CASACREA1943

 ..........................................................................................................CERANOV1943

 ................................................................................ GOLDGHIMA SERVICES1944

 ...................................................................................................... OHA CLEAN1944

.................................................................................................................. BESUL1944

 ........................................................................... Medyass  Négoce     S.A.R.L1945  

 .......................................................................................................... INETROM1945

 ...................................................................................... LM ECHAFAUDAGES1945

 ..........................................................................................................STE IMEPA1946

 ................................................................. SOLARDIS ENERGY MOROCCO1946

 ............................................................. AGASIS TRAVAUX ET LOGISTIQUE1946

 ....................................................................................................... iconic travel1947

1947كربورات بروفيسيونال اكونتانت بارانيرس......................................................... 

 ............................................................................................................AMOGA  1947

 ............................................................................................................BEDS GO1947

 ..........................................................................................................DIHY FLEX1948

 .................................................................................................ADDAR SAADA1948

 ................................................................................................CASA POISSON1948

 ........................................................................................................WASH BOX1949

1949بل الكترونكس..................................................................................................... 

 ........................................................................................BTP ALMOSTAKBAL1949

 ..........................................................................................SEBSAY HOLDING 1949

 .............................................................................................. VILLE CONFORT195ف

 ................................................................NASSIM AL KHAYR IMMOBILIER195ف

 .........................................................................GOLDEN TOUCH TRAVAUX195ف

 ......................................................................................Société   Anil  Azgzao 1951

1951شركـة  لوبال فريش انترناشيونال اريدنج.......................................................... 

 ........................................................................................LAST MILE EXPRESS1951

 ........................................................................................LAST MILE EXPRESS1951

 ........................................................................................LAST MILE EXPRESS1952

 ................................................................................BELAJI IMPORT EXPORT1952

 ...........................................................................................STE ALIBALA SARL1952

 .............................................................................................. BLANCA HOUSE1952

 .................................................................................. 1953شركة  صامبوير  II  ش م م

 ...............................................................................................FELLAH AGADIR1953

 .....................................................................................................AGRI CHIMIE1953

 ..................................................................................................VISA BOUTON1953

 ....................................................................................................... 1954كونورما ش.م

 ............................................................................. MARELLI MOROCCO LLC1954

 ................................................................................................YAN LOGISTICS1954

 ........................................................................................................... DELFIRST1955

 ...........................................................................................................BM ACIER1955



صفحة صفحة

عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) الجريدة الرسمية1810  

 ......................................................................................... ENVIRO-CARRIERE1955

 ..............................................................................TANGISTAR IMMOBILIER1956

 ............................................................................................................XATOMA1956

 ....................................................................................................... DAK GLACE1956

 ......................................................................................................... AGRIFIELD1956

 ....................................................................................................... GANOCCHI1957

 ........................................................................................................... 1957اوبوبالست

 .............................................................................................RIAD THEMOON1957

 .................................................................................GLOBE FAST KONNECT1957

 .................................................................................GLOBE FAST KONNECT1958

 ....................................................................................................SOOQ FOOD1958

 .................................................................................GLOBE FAST KONNECT1958

 .............................................................................................................. RAISINS1958

 ............................................................. GLOBAL QUALITY DISTRIBUTION1958

 ..............................................................................TANGISTAR IMMOBILIER1959

 .........................................................................................BERAFER TRAVAUX1959

 .................................................................................................... BOCM AUTO1959

 ..................................................STE NOUVELLE DES MOULINS AL ASSIL1959

 ....................................................................................................... DAK GLACE196ف

 .............................................................................. ALKHAIRAT LILISTITMAR196ف

 ..............................................................................................................DAK ICE196ف

 ..............................................................................................................DAK ICE196ف

 ............................................................................................. MIRAS TRAVAUX196ف

 ..............................................................................................................DAK ICE1961

 ............................................................................................................BEDS GO1961

 ............................................................................................................BEDS GO1961

 ................................................................................................. RACHID ET CO1961

 ...........................................................................................................LUMIRIFF1961

1962 ستيون ااموبيلييغ بغوفيسيونيل..................................................................... 

 ......................................................................................... ENVIRO-CARRIERE1962

 ........................................................................................... AMAXIA CONSEIL1962

 ................................................STE NOUVELLE DES MOULINS ANNOUR1963

 ............................................................................................ MANEGE PECHES1963

..................................................................................................................  mLGX1963

 .............................................................. DOLOMIT FRUITS AND PLANTES1964

بون روت مركز التكوين ا لخاص...........................................................................

 ........................................... BONNE ROUTE CENTRE DE FORMATION   1964

 ............................................................................. TAMELAKOUT RENT CAR1964

 ......................................................................SOCIETE DOMAINE JATTIOUI1964

 .......................................................................FRENCH PROMOTION SARL1965

 ....................................................................................................... IONIC SARL1965

 .............................................................................................IDEO PHAR SARL1965

 ...................................................................................................TULANE 19081965

 .............................................................................................. WALL NET SARL 1966

 ..................................................................................................M4N NEGOCE1966

 .......................................................................................... STH EQUIPEMENT1966

 ........................................................................................................... GIT PUSH1967

 ............................................................................................. AL BENK-INVEST1967

 ..................................................................................................... 1967ب.أ.آبيتاسيون

 ..............................................................LIBRAIRIE PAPETERIE SOLIDARITE1968

 .................................................................................................WASSIM STYLE1968

 .............................................................................................................CIMKNA1968

 .................................................................................MAROC BENHABBOUS1969

 .........................................................................................STE ESTADUC SARL1969

 ......................................................................................................LAMINASOL1969

ف197داار اافياللت........................................................................................................ 

 ...........................................................................Sté MILAGRINOR SARL-AU197ف

ف197أورومااراف........................................................................................................... 

1971عبادي لوكسوري................................................................................................. 

 ................................................................................... BOUCHRA HN TRANS1971

 ..................................................................... TIZ GLOBAL MULTI TRAVAUX1971

 ..............................................................................................................ABS CFC1971

 ...............................................SOCIETE DE CONCASSAGE DE LA ROCHE1972

1972كرام فيزاون.......................................................................................................... 

 ...............................................................................ALTERNATIVES CONSEIL1972

 ......................................................................................... CAPITAL TRAITEUR1973
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 ............................................................ 1973شركة بلغري�سي محمد األشغال املختلفة

 ............................................................................................................... SCOTIB1973

 ............................................................................................................... SCOTIB1974

 ......................................................................... STE GALAXY TAZA SARL AU1974

1974ستون بي ر............................................................................................................. 

 ...........................................................................................................M-bitume1974

 ...................................................................................................DARLBLANCA1975

 ...................................................................... CASTILLO DE HAZA SARL AU1975

 ......................................................................... STE FACE CERAME SARL AU1975

 ..................................................................RANIGOOD SERVICES SARLAU 1976

 ................................................. MESUREMENT PROCESSING CONTROL1976

 .........................................«A1 “S.A.R.L”  Enseigne : (ATELIER A1 »S.A.R.L1976

 .........................................................MOROCCO COME WITH US TOURS1976

 ...........................................................................General Support Aerospace1977

 .............................................................................TRANS FRERES KAJOUAH1977

 ..........................................................................ERREDA DEVELOPPEMENT1978

 ......................................................................................... AMIMPEX 1978اميمبكس

 ................................................................................................... AZ PREMIUM1978

 .................................................................... SOCIETE PIZZA DES NATIONS1978

 .....................................................................................................AFRICA LENS1979

 .....................................................................................................AFRICA LENS1979

 .....................................................................................................AFRICA LENS1979

 .........................................................AUTO ECOLE ZAHRATE EL YASMINE1979

 ..........................................................................................................NA TEXAR1979

 ....................................................................................................... TERASIF.NA198ف

 .................................................................................... ELMA COMPTABILITE198ف

 ............................................................................ WORLD TRANS LOGISTIC198ف

ف198اقسيم للخدمات.................................................................................................. 

 ...................................................................... IMMOBILIER WALD DAOUDI1981

 ..........................................................................................................BATISHOP1981

 .................................................................................SAALI CONSTRUCTION1981

 ............................................................................ POWERELECTRICALAERO1982

 ..................................................................................FELLAH AIN CHEGGAG1982

 .......................................................................................STE AKAS  TRAVAUX1982

 ......................................................................................... JAZ EQUIPEMENTS1983

 ........................................................................................ CONNECT AGENCY1983

 ........................................................................................EXPORT NETWORK1983

 .................................................................................ECO ALTERNATIVE SNC1984

 .................................................................... SOCIETE DRR IMMO SARL AU1984

1984افردور كلود سولتينغ........................................................................................... 

 ....................................................................................................... SILEM SARL1984

 ............................................................................ATENA FORAGES SARL AU1984

 ........................................................................... STE DAR DARNA SARL/AU1985

 ....................................................................PHARMACIE HARFI ORIENTAL1985

 ................................................................................................... AMRITA CAFE1985

 ........................................................................................................PRIMODEC1986

 ...................................................................................................... 1986ماكس فيتنس

 .............................................................................................KAWA TRAIDING1986

 .............................................................................................TRANS ELGOUTE1986

 .................................................................................. STE GLOBAL WAN BTP1987

 .................................................................LES PRIMEURS DE CHICHAOUA1987

 ...........SOCIETE MAROCAINE D‹APPROVISIONNEMENT AGRICOLE1987

 ....................................................................LES VERGERS DE CHICHAOUA1988

 ...........................SOCIETE MAROCAINE DE LOCATION IMMOBILIERE1988

 ..................................................................................... AL AKARIA INVEST IV1988

 ...............................................................................NEMA IMMO INVEST 011988

 ................................................................................... NOKTA ARCHITECTES1989

 ................................................................................................MT7 BUILDING1989

 .................................................................. STE IMOBILIER TINZERTE SARL1989

 SGTEF SOCIETE GENERALE DE LA TOPOGRAPHIE ET DE L‹EXPERTISE 

 .............................................................................................FONCIERE1989

 .....................................................................................BTL BEAUTY SARL AU199ف

 ............................................................................................................... 2M K N199ف

 ....................................................................................................PROD OF ME1991

 ......................................................................................................s2a industrie1991

 ..........................................................................................................FIL BLANC1991
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 ÉTABLISSEMENT PRIVE DE L‹ENFANT PIONNIER DE

 ............................................... L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SARL1991

 ........................................................................................................Win by Win1992

 ..........................................................................................................SF PROJET1992

 ........................................................................................ TOSCANA MARBRE1992

 .........................................................ETHOS CONSULTING GROUP SARL 1992

 ...............................................................................................................TECTRA1993

 STRATEGIE ORGANISATION MANAGEMENT ASSISTANCE

 ..................................................................................... COMPETENCE1993

 ........................................................................ FAKHAMA CHAMAL TRANS1993

 ...............................................................................ATHENA SURVEILLANCE1993

 ..........................................................................................................KAMODIS1994

 ....................................................PRESSING LES JARDINS DE BELVEDERE1994

 ................................................................................................................ SKY TP1994

 ............................................................................PERPETUAL CONSULTING1994

 ........................................................................................................ INFRAMED1994

 .....................................................................SEFA EFFICIENCE ÉLECTRICITÉ1995

 .................................................................................................... N2Z MAROC1995

 ................................................................................. CASA VIGILANCE SSIAP1995

 ......................................................................... SOCIETE ADAM FORT SARL1996

 .........................................................................................................SOPIAGRO1996

 ................................................................................................BAKKAR PECHE1996

 ..............................................................................STE ASLAC AGRI AA SARL1997

 ................................................................................................................ ORFIM1997

 ...................................................................STE ECO ENERGIE SOLUTIONS1997

 ...............................................................................LYNA FAÇADE  1998لينا فاصاد

 ....................................................................................AMJGAG TRANSPORT1998

 ................................................................................................................. TECBA1998

 .................................................................................................ARIANA FOOD1999

 ........................................................................................................ BNL FOOD1999

 ..............................................................................................................FACILIFE1999

 .......................................................................................FES TRANSMISSION1999

 ..................................................................................GROUPE LILE DE LAILA1999

فففHYDRO GEAR2 اادرو  يار................................................................................. 

 ..................................................................................................SEFROU CASH2ففف

 ............................................................................................FERKLA SERVICES2ففف

 ......................................................................STE MAISON DE MARIE SARL21فف

 ................................................................YOUNG MORROCAN BUILDERS21فف

 ...................................................................GHANDOUMY DISTRIBUTION21فف

 .................................................................STE LARGE-COMPANY SARL AU21فف

 ..................................................................Sté Enviro Groupe Const Sarl.Au22فف

 .....................................................................................................motors fahim22فف

 ................................................................................................hima and ismail22فف

 .............................................................................................................solar zim22فف

 .......................................................................................ABDO ABO WASSIM23فف

 GROUPE SCOLAIRE AZZAHRAA SOUKAINA D‹ENSEIGNEMENT

 ....................................................................................................PRIVEE23فف

 ............................................................... STE CAR CENTER ABALI SARL AU24فف

 ....................................................................................................ALMD IMMO24فف

 ...................................................................................................... IPG MAROC24فف

 ...............................................................GENPACT MOROCCO TRAINING24فف

 .......................................................................................DYNAMIC LOGISTIC24فف

 .................................................................................................. MARSEILLE 1324فف

 ............................................................................................. ZAOUIA ALGUES25فف

5فف2شركة   باملقدم  ف٠س........................................................................................ 

 .......................................................... STE PARAMEDICAL CASA DESPANA25فف

 ................................................................................................... STE EXETRAM25فف

 .............................................................................................VIKING MENARA26فف

 ................................................................................... MARCHE AUX FLEURS26فف

 ................................................................................... MARCHE AUX FLEURS26فف

 ................................................................................................TAXI YASSMINE26فف

 ............................................................ SYSTEME ECOLOGIQUE TRAVAUX26فف

 .....................................................................................MASS CARS SARL AU 27فف

 ...............................................................................................................IDLANE27فف

 ............................................................................................... KERDOUN TAXI27فف

 ................................................................................................ ZAHAR INVEST27فف
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 .............................................................................................STE AZOHD PRO28فف

 .....................................................................................................I.W.J CENTER28فف

 .....................................................................................................KIMS TOURS28فف

 ......................................................................................TROUVAY & CAUVIN29فف

 ......................................................................................................................... M29فف

 .................................................................................................. STEVIA  ALUM29فف

 ........................................................................................................... KHACHIA2ف1ف

 ...................................................................................................... DIVA MODE2ف1ف

ف1ف2اامارين طرانس..................................................................................................... 

 ......................................................................................................ISM MONEY2ف1ف

 .............................................................................................................. HEY PIK211ف

 ........................................................................................................... KHACHIA211ف

 .............................................................................................................SEA YOU211ف

 .................................................................................................FLORENCE EVE211ف

 ..................................................................................................BELFORT CALL211ف

 ...........................................................ORIENT ELBEMO CONSTRUCTION212ف

 ........................................................................................................ YATIM CAR212ف

 ......................................................................................................AMIS FRESH212ف

 ........................................................ «I.M COMMERCE NEGOCE « I.M.C.N212ف

 .................................................................................... ENTREPRISE AIT ATTA213ف

 .........................................................................................................ARTIOUAR213ف

 ........................................................................................... STE ESPRIT SOINS213ف

 .............................................................................................STE LYSE MONEY213ف

 ................................................................................................. BONNES ALIM213ف

 ....................................................................................................STE BRICKITY214ف

14ف2صرف االندلس ش.م.م ....................................................................................... 

 ............................................................................................. JABIRI AGRICOLE214ف

14ف2ݣــريــن فــورست كــــابــيـــتال...................................................................................... 

 ........................................................................................................ 15ف2بوزيدي ايش

 ........................................................................AGRINEGOCE MADFIL SARL215ف

 .............................................................................................................. 16ف2إي فوياج

 .....................................................................STE RACHIDA D‹AUTO ECOLE216ف

 ...................................................HEFE MAROC SARL 16ف2هيفي ماروك ش.ذ.م.م

16ف2شمال املغرب ش.م.م........................................................................................... 

 ............................................................................PRIMAR CONSTRUCTION217ف

 ........................................................................................... A.S SUCCES PRIVE217ف

  ECOLE DES HAUTES ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES 

 .................................................................................................. (H.E.C.F217ف

 .........................................................................................................(MIAR  17ف2ميار

 .................................................................................. JADIS & MAINTENANT218ف

 ............................REPARATION  MATERIEL INDUSTRIEL ET AGRICOLE218ف

 ................................................................................................. MOON COSTA218ف

 ...................................................SOCIÉTÉ EMPRUNT TRAVAUX SARL AU218ف

 ..................................................................SOCIÉTÉ MEDIA LEADERS SARL219ف

 ........................................................................................... GM PROMOTION219ف

 ................................................................................................. MOON COSTA219ف

 ................................................................................................. MOON COSTA2ف2ف

 ................................................................................................. MOON COSTA2ف2ف

 .......................................................................... ENTREPRISE AIN AL KHAIR2ف2ف

 ...................................................... GROUPE SCOLAIRE REDDANI PRIVEE2ف2ف

 ................................................................................. FAST RUNNER SERVICE2ف2ف

 .................................................................................... STE PERLE PRECIEUSE2ف2ف

 ...................................................................................................THE BEST ASK221ف

 ........................................................................ SOCIETE DE TRANS TAZA46221ف

 ................................................................................... TRANSPORT BEAMAR221ف

 .......................................................................................................HLN society221ف

 .....................................................................................................MÉDIAWARE222ف

 ................................................................................................. DSN TRAVAUX222ف

22ف2شركة النقل فاااس.............................................................................................. 

 ......................................................................................TRIFA SUD TRAVAUX222ف

 ..............................................................................................COEUR DE VILLE223ف

 ......................................................................... RAKADORF DISTRIBUTION223ف

 ......................................................................................................... PARASMIR223ف

 ........................................................................................................... moneyest223ف

 ................................................................................................................SY TOP224ف

 ....................................................................................... IDHAB AL JANOUBE224ف
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 .....................................................................................................HK GESTION224ف

 ................................................................................ DAILY CONSTRUCTION224ف

 .....................................................................................MONTEPINO INVEST225ف

 ....................................................................................... AMOZZAF SARL AU225ف

 ............................................................................................ BOGNAW TRANS225ف

 ............................................................................... FZ DH CONSTRUCTION225ف

 ..........................................................................TAFARSIT MOLEM LUXURY226ف

 ........................................................................GERMAN KITCHEN TANGER226ف

 ...................................................................LES COPAINS D‹ERFOUD SARL226ف

 ......................................................................................... ALAWFA CEREALES227ف

 .................................................ENTREPRISE FADIL DE GENIE CIVIL SARL227ف

 ................................................................................................. SALAM AMINE227ف

 ...................................................................................... STE SERAOUI HOME228ف

 ..........................................................................FOR YOU ANAS TRANSFER228ف

 ...................................................................................................SARA CENTER228ف

 ...................................................................................................... 28ف2مجمع الطالبة

 .................................................................................... TECNIBO MOROCCO229ف

 ....................................................................................... AMOZZAF SARL AU229ف

 ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET D‹AMENAGEMENT CLAMIS

 .....................................................................par abréviation ECAMIS229ف

 ........................................................................................ALMUUEAWIN CAR229ف

 ......................................................................................................MALAMOLA2ف3ف

 ........................................................................................................ SODETUBE2ف3ف

 ....................... SOCIETE TIZI BODRIS POUR CONSTRUIRE PUBLIQUE2ف3ف

 ........................................................................................................ DAR DAISY231ف

 ............................................................................................................. ROAMIS231ف

 .............................................................................................................BINOME231ف

 ........................................................................................TRANS BOUKOUBA231ف

 ...............................................................................................CO-MEXAFRICA232ف

 ...................................................................................... WS PRIVILEGE FZCO232ف

 ............................................................................CAP AND PERFORMANCE232ف

 .......................................................................................................MEJOR CAR233ف

 ................................................................................. NAHI IMPORT EXPORT233ف

 ......................................................................................................EDKHIL CAR233ف

 ..................................................................................................CH NETWORK233ف

34ف2أفريكان رودز......................................................................................................... 

 ..................................................................................... SOCIETE G.T TAAMIR234ف

 ........................................................................................ THE GOODS ITEMS234ف

 ...........................................................................................................RMJ TRAV234ف

 ...................................................................................... HEAVEN RESIDENCE234ف

 ....................................................................................... 35ف2 شركة صدق االصدقاء

 ..................................................................................................... KHAIR SASSI235ف

 ................................................ INGENIERIE CONSEIL PHILIPPE MOAYER235ف

 ................................................................................................RACINE JARDIN235ف

 .............................................................................................DIOUAN FOODS235ف

 .............................................................................................................. 36ف2اجهيزكوم

 ................................................................................... IMPOCOLOR MAROC236ف

 ............................................................................................................ HANEILA236ف

 ........................................................................................................ONLYPURE236ف

 ............................................................................STE LINA FRERES SARL AU237ف

 .............................................................................................................. Y4TECH237ف

 ..............................................................................................PACKSOLUTION237ف

 .....................................................................CENTRAL UNIVERS CONCEPT237ف

 ...............................................................................BUTHAINA IMMOBILIER238ف

 ............................................................................TRANSCOLOG COMPANY238ف

 ............................................................................................... BRAVETTE SARL238ف

39ف2أكوا ستي0............................................................................................................ 

 ......................................................................................................... BRAVETTE 239ف

 ............................................................................ STE   TALBORJT GAZ SARL239ف

 .............................................MOROCCAN CALIBRATION LABORATORY2ف4ف

 INSTITUT DES ETUDES COMPTABLES, FINANCIERES ET

 .................................................................... COMMERCIALES (IECF 2ف4ف

 ................................................GROUPE KHOURI IMMOBILIER SARL AU2ف4ف

 ........................................................................................ WAZO PACKAGING241ف

 ........................................................................................ WAZO PACKAGING241ف

 ....................................................................................................SWAT GARDE241ف
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 ...............................................................................................CO-MEXAFRICA241ف

 ...............................................................................................CO-MEXAFRICA241ف

 ..................................................................................................CH NETWORK242ف

 ........................ TIMMA GROUPES IMPORT EXPORT ET FABRICATION242ف

 .................................................................................. HMIDANI ASSISTANCE242ف

 .................................................................................................... ENIGMA ALU242ف

.................................................................................................................  MOFB243ف

 ....................................................STE SIWAN DES TRAVAUX ET SERVICES243ف

 ............................................................................................FOJAYA TRAVAUX243ف

44ف2شركة حنان العاملية............................................................................................. 

 .....................................................................................SOCIETE BAYA IMMO244ف

 ..................................................DOMAINE TARGANTE OUGRRAM SARL244ف

 .......................................................................................................TAF EVENTS245ف

 ...........................................................................STE RAFIA MULTISERVICES245ف

 ................................................................................................PRO CREATION245ف

 ..................................................................................ISTIFRAGH KHADDADI245ف

 ..................................................................................................... BZO COLOR246ف

 ................ CENTRE DE NEPHROLOGIE ET D‹HEMODIALYSE OUALILI246ف

 ................................................................................PREVOYANCE MEDICAL246ف

 .......................................................................................... F.CHAR RENT CAR247ف

 .................................................................................................... DISKLOSURE247ف

 ..................................................................................... 47ف2ارز ازرو اات عامر خش0

 .................................................................................................. siwana-import248ف

 ....................................................................................................... IMPEXALIM248ف

 ................................................................................................KARLINE OPTIC248ف

 ................................................................................................. LE BLED PROD248ف

 INSTITUT DE FORMATION DE CONSTRUCTION ET

 ............................................................................ D‹AMENAGEMENT249ف

 ............................................................ LE PREMIER PAS VERS LE CANADA249ف

 ............................................................................................................... SUNUP249ف

 ........................................................................................................RAHAPACK249ف

 ....................................................................STE BRUXELLES MIDI SARL AU249ف

 ................................................................................BISCUITERIE GLAMOUR2ف5ف

أكادميك  فور  CENTRE FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT  سانتر 

ف5ف2أشيفمانت).............................................................................................. 

 .............................................................................. MAASSARAT DYAE SARL 251ف

 ...................................................NORD AFRIQUE EXTINCTEUR SARL AU251ف

 .................................................................. STE PROMOBOUZIDI SARL-AU251ف

 ........................................................................................................ ARETHUSA251ف

 .....................................................**LINGUISTIC INTELLIGENCE**LINTEL252ف

 ...................................................................................................SUPER MOTO252ف

 .............................................................................................. RIMAL COMPTA252ف

 .................................................................. TRANS DISTRIBUTION BEN ALI253ف

 ................................................................................. AUTOMATISM ABDOU253ف

 ................................................................................................TERRAINIMMO253ف

 ................................................... STE D‹ENGRAISSEMENT BNI CHEGDAL254ف

 ...................................................................................................Urban Kitchen254ف

 .................................................................................... BCP INTERNATIONAL254ف

 .................................................................................................AISSY NEGOCE254ف

54فBURJ FINANCE2  ش م م دات مساهم وحيد..................................................... 

 ...................................................................................................M&M PESAGE255ف

 ......................................................... PHARMACIE LA PERLE DE TIT MELIL255ف

 ............................CENTRE BESTCOURS DE SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE255ف

55ف2البيت ألومنيوم وداكور........................................................................................ 

 ........................................................................................STE MEDAUDITION256ف

 ........................................................................ NIZAJOUD SERVICE RAPIDE256ف

..................................................................................................................  GATA256ف

 ........................................................................................... BM COWORKING256ف

 .................................................................................................. EXCEPTIMMO257ف

 .........................................................................................................IMOCYCLE257ف

 ...........................................................................ETS. NIDAM & BELLAMINE257ف

 .............................................................................................. VILLE CONFORT258ف

 ........................................................................................................ SSN PROM258ف

58ف2غاادي برومو........................................................................................................ 

 ....................................................................................................... PHEBUSOL 259ف
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 ........................................................................................................RAHAPACK259ف

 .................................................................................... SARAYA AL ANDALUS259ف

 ......................................................................................AL MASSART YASSIN259ف

 ................................................................................................. ESPACE RESTO259ف

.................................................................................................................. ف6ف2ليدك 

.................................................................................................................. ف6ف2ليدك 

 SOCIETE D’EQUIPEMENT DES HOPITAUX ET LABORATOIRES *

 .................................................................................................... S.E.H.L2ف6ف

 .................................................................................................... DISKLOSURE2ف6ف

61ف2بالانو هولدانك.................................................................................................... 

 .........................................................................................................LHDA  SOF261ف

 ............................................................................................. STE KHAWAELEC262ف

 .............................................Compagnie Agricole Globale d’Energie Drip262ف

 ............................................................................................................MTLAND262ف

 ...................................................................................STE Digilab production263ف

 ...........................................................STE TRANS AL KOUCH SK SARL AU263ف

 ................................................. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE GAZ FES263ف

 ............................................................................... TRANSLATION FOR LIFE264ف

 .......................................................................................... GRS DOMOTIQUE264ف

 .................................................................................................. KEL CONCEPT264ف

 ..............................From Sand to Green-Maroc  65ف2فروم سند او كرين ماروك

 .............................................STE TOURABI DE SECURITE ET JARDINAGE265ف

 ..................................................... VDL CONSEIL Maroc 65ف2ڢدل كون�سي ماروك

 ............................................................... SOCIETE GFK TRANSPORT  SARL266ف

..................................................................................................................  R-LAG266ف

 .......................................................................... PARTNER AMENAGEMENT266ف

 ...................................................................................... AMY SURVEILLANCE266ف

 .................................................................................STE PLANETTE NATURE267ف

 ..........................................................................................UNITOUR MAROC267ف

 .................................................................................EXPEDIFRET LOGISTICS267ف

 ......................................................................................... JIHAD COMMERCE267ف

 .......................................................................... DIGITAL PARTNER MAROC268ف

 ...............................................................................................Ste IPNG Sarl Au268ف

 ............................................................................................. PIEL COSMETICA268ف

 ............................................................................................................. 3A.COM269ف

 ............................................................................................. LIJA TRANSPORT269ف

 .......................................................................................... TYK PROMO SARL269ف

 ...........STE ALISADR DE COMMERCE ET SERVICES SARL «ASCOSER»269ف

 ..................................................................................................PARDO IMMO269ف

 ..........................SOCIETE DEAYALICIA SARL AU  ف7ف2شركة داأالسيا ش.ذ م م

 ............................................................................................................ EL AARIK2ف7ف

 ..........................................................................................PELL-e-QUIN SARL2ف7ف

 ...................................................................................................ACHRAFLACH271ف

 ................................................................................................ RAKHO TRANS271ف

71ف2كناري اب.............................................................................................................. 

 ........................................................................................................DIGIPILLAR272ف

 ..................................................................LAMY BEAUTY centre de beaute272ف

 .............................................................................................ARAWAJ IMPORT272ف

 ....................................................................................... DSAS IMMOBILIERE273ف

 ..................INSTITUT PARA MEDICAL PRIVE DES SOINS INFERMIERS273ف

 ..............................................................................Sté «Z.H.PRESTIGE» SARL273ف

 ............................................................................. SNACK SAFOUANE SARL 273ف

 ............................................................................ SITES PLATFORM DESIGN274ف

 ............................................................................................... MTT HOLIDAYS274ف

74ف2رولو بالست ......................................................................................................... 

 ...........................................................................................BROUKSY GROUP274ف

 ................................................................................. KH PARTNERS PRIVATE275ف

 .....................................................................................BATIMENT 2L BAHAE275ف

 ............................................................................................ KAL IMMOBILIER275ف

 .............................................................................................................ZIANAM275ف

 .................................................................................................................KITEM275ف

 .................................................................................. EURO MERCA NADOR276ف

 ...........................................................................................................AFIFPROF276ف

 ......................................................................................................IBELLA CARL276ف

 ................................................................................................GET NETWORK276ف

 ........................................................... STE MOHAMMED ARROUCH PUB277ف
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 .................................................................................... 77ف2« سمين 515» ش.د.م.م

 ........................................................................................................ ZEN PRINT278ف

 ...................................................................................... ROBOPLAN MAROC278ف

 .............................................................................................................SORIFER278ف

 ........................................................................... Ste Pressing millenium Sarl278ف

 ............................................................................ GROUPEMENT JGHIDRAT278ف

 ........................................................................................STE RIF QUAD SARL279ف

 ............................................................................ TH FORMATION SARL AU279ف

 .....................................................................................................AQUA PRINT279ف

 .......................................................................................................... SIEGE LED2ف8ف

 ........................................................................................ AZ OUTSOURCING2ف8ف

 ................................................................................................. OPES CONSEIL2ف8ف

 ......................................................................................................... PREFABEN2ف8ف

81ف2سكوملار  .................................................................................................................

 ......................................................................................................... PREFABEN281ف

 ............................................................................................................ SEDI-BIO281ف

 .............................................................................. ADAMAB MULTI-PROJTS281ف

 .................................................................................. MIMOUNA POISSONS281ف

 ....................................................................................... PL IMPORT EXPORT282ف

82فFALFAL  ALUM2  فلفل اليم................................................................................ 

 .........................................................................................................AYMOCAR282ف

 .........................................................................................................AYMOCAR283ف

 ............................................................................................... AGRI CHRADAK283ف

 .................................................................................STE ASLLATEN SARL AU283ف

 ...............................................................................................ARACHOU 83ف2أراشو

 ........................................PHARMACIE ZENITH ZOUHAIR EL-ABOUITIT283ف

84ف2كروب ج سطيفاني بيزنيس.................................................................................. 

 ................................................ BOULANGERIE PATISSERIE BEN MFEDAL284ف

84ف2انفنطورو.............................................................................................................. 

 ..................................................................................... MAXTIME SMOKING284ف

 ...................................................................................................... DENSMORE285ف

85ف2براات كومباني...................................................................................................... 

 ...........................................................................................STE INSTATRONIC285ف

 ................................................................................................ YN INGENIERIE286ف

 .....................................................................................................TBGA TRANS286ف

 ............................................................................................ STE MELIBA SARL286ف

 ....................................................................................AMGAR BENKHADRA287ف

 .....................................STE   AZHA TRANS S.A.R.L  AU   87ف2شركة ازهى ارانس

 .......................................................................................................... AB MOTO287ف

 .........................................................................................................TOP BURO288ف

 .......................STE AGENCE BAAKI D‹INTERMEDIATION FINANCIERE288ف

 ........................................................................................... SOMSR TRAVAUX288ف

 ..................................................................................................STE SOHOTRA288ف

 .............................................................................................NOVA ACADEMY288ف

 ................................................................................................ 89ف2شركة سعد كلوب

 ...................................................................................STE ZORGANE PRINT  289ف

 ...................................................................................BATASH CONSULTING289ف

 .......................................................................................STE MAROC KHALIL2ف9ف

 .............................................................................................................. AS IDEA2ف9ف

 .......................................................................................STE REDSTONE CAR291ف

 .........................................................................................................AKNOUNE291ف

 .....................................................................................«LINA ANNA TRANS»291ف

 ................................................................................... STE MBALAJY SARLAU291ف

 ............................................................................... PROCANEQ MAROC S.A292ف

 ................................................................................................... RBPS EXPORT292ف

 ......................................................................................................FPK MAROC292ف

 ........................................................................................SOCIETE KADI STAR292ف

92ف2شركة فاكهة أم القرى.......................................................................................... 

 ......................................................................................... SERVICE AL KHAYR293ف

 ............................................................................................. TXT TRANSPORT293ف

 ........................................................................MAZI CONSEIL ASSURANCE293ف

 ..........................................................................................LAYAZAD SARL AU293ف

 ..................................................................................................NADA SAKAN 294ف

 ................................................................................................................TINMA294ف

 .................................................................... AGUA LOISIR MARINA BEACH294ف

 ................................................................................... OZIL SERVICE ORIENT294ف
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 .....................................................................................SCHOOL ART BALLET295ف

 .......................................................................................... TEMARA NITRANE295ف

 ....................................................................................... STE TARRICHT SARL295ف

 ...............................................................STE « ON BRAND BEAUTY » SARL295ف

 .........................................................................STE SOUIR AGRO SARL AU  296ف

 .................................................................................... STE DAYTRA SARL AU296ف

.................................................................................................................. 96ف2إرغازيا 

96ف2أوركالي  ولير........................................................................................................ 

97ف2ا الڢ او................................................................................................................ 

97ف2لدازر بروبر .......................................................................................................... 

 .....................................................................ASNAN ANAJAH  97ف2أسنان النجاح

 ..............................................................................................DE AL MAA 97ف2دو أملا

 ....................................................................................................ROFAL ALUM297ف

 ................................................................................................. VRM SERVICES298ف

 ................................................................................................. BULLE EVENTS298ف

 .....................................................STE STATION SERVICE MUSHAM SARL298ف

 ......................................................................................................... IHPROMO299ف

 ...............................................................................................MAJESTIC PNEU299ف

99ف2صباح ااطال مبيلي............................................................................................... 

 ...................................................................................................INTER INVEST21فف

 ....................................................................CHRAIBI TRADING COMPANY21فف

 ......................................................................................................NTS TEXTILE21فف

 ..................................................................................................PROJET EIDOS21فف

 ........................................................................ FIRDAOUS ET RAYANE CAFE21فف

 ............................................................PREMIUM SERVICE LAGAGE AUTO211ف

 .................................................................................................ALIAS GROUPE211ف

 ..................................................................................................... EXPLORARIF211ف

 ................................................................................................ ANARUZ CASH211ف

 ....................................................................... NOREBA HOSPITALITY SARL212ف

2ف21بصح افي.............................................................................................................. 

 ................................................................................................ AFRICORP EDU212ف

 ................................................................................... STE L OR BLEU TRANS213ف

 .............................................................................. STE AS BEAUTY AND SPA213ف

 ......................................................................................STE W M K TRAVAUX213ف

 ..................................................................STE PRIVELITE  ENSEGNEMENT213ف

 .................................................................................................STE JODA BRIK214ف

 ....................................................................................... STE DASAL SARL AU214ف

..................................................................................................................  INDJA214ف

 .................................................................................................. LBN TRAVAUX214ف

 ........................................................................................... 4ف21شركة بوهالل اخوان

 ............................................................................................ FRC IMMOBILIER215ف

 ................................................................... MACO DENTAL CARE MAROC215ف

 ...................................................................................................... RIAD INARA215ف

 ........................................................................................EL ISBIHANI INVEST216ف

 .............................................................................................. ATTAT TRAVAUX216ف

 ...................................................................................... OUAZZANI ITQUAN217ف

 ............................................................................................. TAGO TECH BATI217ف

 ......................................................................... CHIGUER ELECTRONIQUES217ف

 ..................................................................................................lumière du soir218ف

 ................................... STE BEAUTE ET PROPRETE MORAD ORIENTALE218ف

 ......................................................................................STABLE HABITATION218ف

 .......................................................................TRANS BIO CAN MOROCCO219ف

 ........................................................................................................NIJA PECHE219ف

 ........................................................................................................NIJA PECHE219ف

 ........................................................................................................NIJA PECHE219ف

 ............................................................................................XPARK BUILDING211ف

 .................................................................................................LEVAGE METAL211ف

 ..................................................................................................JNANE AMASS211ف

 .............................................................................................................. FEMINY211ف

 .......................................................MAROC PRO COM PRIVATE SARL AU2111

 ......................................................................................................IDHAR SARL2111

 .......................................................................................FELL KADI FASHION2111

 ......................................................................................................IDHAR SARL2111

 .......................................................................................................HEMPOTEC2112

 ..............................................................................SHERGUI DE MOGADOR2112

 .......................................................................................M2R EQUIPEMENTS2112
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 .............................................................................. 100POUR100 FINANCES2112

 .................................................................STE NEW BENCHIKH AGRICOLE2113

 .............................................................PEARL MARRAKECH REAL INVEST2113

 .............................................................................NORD ORIENT CARRIERE2113

 ...................................................................................................WAWA SIMBA2114

 .......................................................................................................ZIK EVENTS2114

 ....................................................................EUROCAR SERVICES ET PIECES2114

 .....................................................................(K.O.T TOURISME  2114كوت اوريزم

 ..................................................................................... (MC3GC  2115م.س.3.ج.س

 ...................................................................................... GFCI SCHOOL PRIVE2115

 ..........................................................................ATALAYOUN CONSULTING2115

 ................................................................................ECOSMETIQUE SERVICE2115

2116رياض البالر........................................................................................................... 

 .........................................................STE MERTAH TRAVAUX ET SERVICES2116

 ...................................................................PHARMACIE CHARLES NICOLE2116

 ........................................................STE DAKKARA ENTREPRISE SARL AU2116

 ................................................................................................DARCO INVEST2117

 ....................................................................................................... OMNIBILYS2117

 ......................................................................................... LASER ANTI TABAC2117

 .........................................................................................PARA BENI MELLAL2117

2118طنجة  إنوكس...................................................................................................... 

2118رينوفاليكس.......................................................................................................... 

 .................................................................................. LA MAISON DE MODE2118

 .........................................................STE MERTAH TRAVAUX ET SERVICES2118

 ........................................................................................................(LAZN  2118الزن

 .................................................................................... (JOSROM CONCEPT  2119

 ..................... STE ENTREPRISE HAGOUR  DE TRAVAUX DIVERS SARL 2119

 .........................................................................................PARA BENI MELLAL2119

 .......................................................................................... DEUX FRERES CAR2119

 .........................................................................................................CASSAGNE212ف

 ....................................................................................STE GADDA TRAVAUX212ف

 ............................................................................ DM.KIDS DEVELOPMENT212ف

 ................................................................................................ SOCIETE STDM212ف

 .........................................................................SYNERGESTUS SOLUTIONS2121

 ......................................................................................CARDON POUILLIEZ2121

 ................................................................................................. SDIRI ENERGIE2121

 .......................................................................................MTO IT SOLUTIONS2122

 ....................................................................................STE GADDA TRAVAUX2122

 .........................................................................................................FER ALLALI2122

.................................................................................................................. 2123اوزوطو 

 .......................................................................................................... WALLISER2123

 ............................................................................................................NOVENA2123

2123صيدلية املنار........................................................................................................ 

2123اركانتيس............................................................................................................... 

 ............................................................................ SITES PLATFORM DESIGN2124

 .........................................................................................PROJET ET SERVICE2124

 .................................................................................................F2B LOGISTICS2124

 ............................................................................................................. TAHALIL2125

 ...................................................................................................... MEDIA BND2125

 ................................................................BOUZIANE LOTISSEMENT ET TP2125

 .............TECHNICIEN MURIDEAUX CHASSIE SERVICE Sigle « TMCS »2125

 .............................................................................. AQUA  OLANTS2126  أكوا  بالن

 ...................................................................................................... TOP TRESSE2126

 ........................................................................... ROND POINT DU FITNESS2126

 ...................................................................................... AMAZEIN BUSINESS2127

 ..................................................TURBOLA SOURCE IMPORT ET EXPORT2127

 ................................................................................. SOCIETE G.T.S SARL AU2127

 .................................................................................................. ERWA AND JO2127

 ...................................................................................................... 2127بوان دافيزاون

 ........................................................................................................... ZH LAND2128

 ...................................................................................................DENTAL CARE2128

 ............................................................................................................ G.P.I.O.O2128

 .............................................CONFECTION ANGEL FASCHION SARL AU2129

 ........................................................BLUE LINE TRADING INTERNATINAL2129

 ................................................................................................................TASBIH2129

 ......................................................SAHARA GLOBAL BUILDING SARL AU2129



صفحة صفحة

عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) الجريدة الرسمية1820  

 ...................................................................BOOST EXPERTISE MOROCCO213ف

 .............................................................................................. UNITEX MAROC213ف

 .......................................................................................................... RESPAWN213ف

ف213الكتروديستري...................................................................................................... 

 ...............................................................INSAF AHAJJA INTERIOR DESIGN2131

 .....................................................................................  SAIH DISTRIBUTION2131

 ....................................................................................................SOFT CLOUD2131
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AMLAK MAGELLAN

شركة املساهمة املبسطة

رأسمالها : ففف.فف3 درهم

مقرها اال تماعي : زاوية شارع

عبد املؤمن وشارع سمية، شهرزاد 3

الطابق الخامس، رقم 22

الدار البيضاء

السجل التجاري : 61ف239

القرارات  محضر  على  بناء 

اوليو   26 بتاريخ  للشركاء  الجماعية 

22ف2، فقد اقرر ما الي :

قراءة بقرير رئيس مجلس اإلدارة 

حل  وقرار  التصفية  أسباب  عن 

الشركة مبكرا بالتصفية الوداة.

املحاسبي  البيان  على  املوافقة 

املؤقت.

تغيير ااريخ إقفال السنة املالية.

الرئيس  فترة والاة  بانتهاء  اإلقرار 

وإعفائه من منصبه.

الزعري  شكي0  السيد  تعيين 

واحداد  كمصفين  نبيل  ومهدي 

التزاماتهما وصالحياتهما.

احداد مكان التصفية.

للقيام  الصالحيات  إعطاء 

باإل راءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 12 اناار 23ف2 احت 

رقم 853834.
قصد النشر واإلعالن

1 P

ائتمانية أسفار كونساي

شقة رقم 4  نان النهضة 1 الرباط

الهااف : ف6 97 72 537ف

الهااف النقال : 37 43 74 662ف

GOLD ET GEMS الشركة

SARL AU

رأسمال :  فف.ففف.فف1  درهم

العنوان : شارع الحسن الثاني وشارع 

املغرب العربي، قيسارية اات باها 

محل رقم 227/271 الطابق السفلي 

الرباط

تغييرات في الشركة

االستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 

  GOLD ET GEMS SARL AU لشركة

املنعقد بتاريخ 1ف/7ف/22ف2.

قرر السيد احمد دااني الشريك 

الوحيد بإنشاء فرع ب :

مدانة الرباط بالعنوان التالي :

وشارع  الثاني  الحسن  شارع 

باها،  اات  قيسارية  العربي،  املغرب 

بالطابق   227 زنقة الوس، محل رقم 

السفلي.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

22/12/21ف2  التجارية بالرباط اوم 

احت رقم 4ف7ف1 ، السجل التجاري 

رقم 134523.

للبيــــان

2 P

صوكوويست ش.م.م

1، ملتقى شارع محمد الداوري و مال الدان 

األفغاني، رقم 2، القنيطرة

سجل اجاري رقم 25983 القنيطرة

KMK COFFEE & CO
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : ففف.فف1 درهم

مقرها اال تماعي : ف6 ملتقى شارع 

سعد زغلول واإلمام علي رقم 2

 القنيطرة

سجل اجاري رقم 49941، القنيطرة

بمقت�سى قرارات الشريك الوحيد 

22ف2،  ديسم ر   22 بتاريخ  املتخذة 

اقرر ما الي :

رفع رأسمال الشركة من ففف.فف1 

درهم عن طريق  ففف.فف5  درهم إلى 

إصدار ففف.4 حصة  دادة من فئة 

نقدا  مكتتبة  للواحدة  درهم  فف1 

الشريك  من طرف  بأكملها  ومحررة 

الوحيد السيد محمد خليل القر�سي.

للشركة  اال تماعي  نشاط  تغيير 

ليقتصر على : استغالل مقهى ومطعم 

لألكالت الخفيفة.

كنتيجة لذلك تغيير الفصول 3، 6 

و7 من النظام األسا�سي للشركة.

للشركة  األسا�سي  النظام  مالئمة 

مع مواد القانون 19-21.

 ام اإلاداع القانوني بكتابة ضبط 

 املحكمة االبتدائية بالقنيطرة، بتاريخ

12 اناار 23ف2، احت رقم 12ف94.
للخالصة والتذكير

التسيير

3 P

PANOURAMIQUE
املصحح  العرفي  العقد  بمقت�سى 

فإن  23ف2  اناار   3 بتاريخ  اإلمضاء 

السيد محمد حيسوبي مالك األصل 

مقهى  عن  عبارة  هو  الذي  التجاري 

 PANOURAMIQUE ومطعم 

بالطابق  الكائن  باملحل  واملستغل 

شارع سيدي عبد   27 األر�سي برقم 

املسجل احت رقم  الرحمان ايزنيت، 

1834 من  السجل الترايبي رقم   114

السجل التحليلي قد أبرم عقد تسيير 

حر لألصل التجاري املذكور مع علي 

اناار  فاار  من  ابتداء  وذلك  شط 

ديسم ر   31 بتاريخ  وانتهي  23ف2 

23ف2.

4 P

كرون شونتيي دو كنستركسيو دو 

بنسليمان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : 66، زنقة اانسيفت 

الرقم 4 أكدال الرباط

رقم السجل التجاري : 69461

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

قام  22ف2  أغسطس  ف3  بتاريخ 

كرون  للشركة  الوحيد  الشريك 

دو  كنستركسيو  دو  شونتيي 

بنسليمان.

في  غنام  محمد  السيد  تعيين 

واحداد  الحسابات  مصفي  منص0 

االلتزامته وصالحيته.

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

التزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال اتحمل اإلدارة أاة مسؤولية فيما اتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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مقر اصفية الحسابات : 66، زنقة 

اانسيفت الرقم 4 أكدال الرباط.

حل الشركة واصفيتها مبكرا.

ام وضع وثائق باملحكمة التجارية 

بالرباط اوم 5 اناار 23ف2 احت رقم 

ف13211.
من أ ل النشر واإلخالص

مسير الشركة

5 P

TOUT A SEC

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.فف1 درهم

املحل رقم 1M5 املجمع التجاري 

LES CAMILIAS حي الرياض

السجل التجاري : 124525 الرباط

السجل التجاري رقم 3ف54ف1

احويل األسهم

تعدال الشكل التجاري

غير  العام  الجمع  ملداوالت  ابعا 

22ف2،  ديسم ر   9 بتاريخ  العادي 

اقرر  TOUT A SEC SARL  لشركة 

ما الي :

احويل األسهم :

نقل السيد لكحل عادل إلى السيد 

لكحل منير صاح0 البطاقة الوطنية 

من  سهم  فف4  ب   A354195 رقم 

الشركة املذكورة.

تعدال الشكل التجاري :

تعدال الشكل القانوني : من شركة 

ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

لدى  القانوني  اإلاداع  ام  وقد 

اوم بالرباط  التجارية   املحكمة 

3 اناار 23ف2 احت رقم 92.

6 P

 SMART BUSINESS

SERVICES
SBS - SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.فف1 درهم

اإلقامة رقم ف3، الشقة 8

شارع موالي أحمد الوكيلي،حسان 

الرباط

السجل التجاري رقم 3ف54ف1

احويل األسهم
استقالة مدار
تعيين املدار

امداد الهدف التجاري
غير  العام  الجمع  ملداوالت  ابعا 

22ف2،  أكتوبر   24 بتاريخ  العادي 

 SMART BUSINESS لشركة 

اقرر  SERVICES (SBS  - SARL 

ما الي :

احويل األسهم :

نقلت السيدة الشرقاوي الدقاقي 

اللة عائشة إلى السيدة عمور طيبة 

اسماء صاحبة البطاقة الوطنية رقم 

A558413 ب 333 سهم من الشركة 

املذكورة.

إلى  االله  عبد  لحلو  السيد  نقل 

صاحبة  السيدة عمور طيبة اسماء 

A558413 ب  البطاقة الوطنية رقم 

333 سهم من الشركة املذكورة.

استقالة مدار :

: استقالة السيدة  استقالة مدار 

من  الشرقاوي الدقاقي اللة عائشة، 

برياض  املقيمة  املغربية،  الجنسية 

 14 2 شقة  1 عمارة  األندلس قرطبة 

لبطاقة   الحاملة  الرباط  رياض  حي 

التعريف رقم A166712 من اإلدارة.

السيد  استقالة   : استقالة مدار 

الجنسية  من  االله،  عبد  لحلو 

املقيم ب.د بن الغازي رقم  املغربية، 

الحامل  كليفورنيا الدار البيضاء   17

لبطاقة التعريف رقم B638436 من 

اإلدارة.

تعيين املدار :

عمور  السيدة   : املدارين  تعيين 

مغربية  من  نسية  اسماء  طيبة 

حاصلة على بطاقة التعريف الوطنية 
زنقة   13 املقيمة في   ،A558413 رقم 

حسان   6 الشقة   2 أبو عد الطابق 

من  الرباط والسيد بن زيان محمد، 

حاصل على بطاقة   نسية مغربية، 

 ،A52858ف رقم  الوطنية  التعريف 

 2 13 زنقة أبو عد الطابق  املقيم في 

الشقة 6 حسان الرباط اتم تعيينهما 

مدارين للشركة لفترة غير محدودة.

امداد الهدف التجاري :

امداد الهدف التجاري من خالل 

والتوظيف،  األعمال  «ريادة  إضافة 

الدراسة  التنمية  دراسات 

الرئيسية،  والخطة  االستراايجية 

إقامة واقييم املشاريع، دراسات األثر 

البيئي».

لدى  القانوني  اإلاداع  ام  وقد 

اوم بالرباط  التجارية   املحكمة 

3 اناار 23ف2 احت رقم 67.

7 P

ALMOUMNI.FASTFOOD
RC N°133369

إنهاء اصفية الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 

في 22 نوفم ر 22ف2 قرر الجمع العام 

ALMOUMNI. لشركة  االستثنائي 

الشريك  ذات  ش.م.م   FASTFOOD

درهم،  ففف.ف1  رأسمالها  الوحيد 

مقرها في امارة سيكتور املسيرة 1 رقم 

897 متجر رقم 2 شارع موالي ادريس 

1 ما الي :

التام  التصفية ومنر اإلبراء  إنهاء 

والنهائي للمصفي.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  احت  23ف2  اناار  ف1  بتاريخ 

.9689

8 P

STE ATLA-TOD
 SARL AU

اأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22ف2،  ديسم ر   12 بتاريخ  بميدلت 
للشركة  األسا�سي  القانون  وضع  ام 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد، ذات املميزات التالية :
 STE ATLA-TOD  : التسمية 

 SARL AU
الهدف : أشغال مختلفة أو البناء 

ونيكوس.
: دوار كروان اات  املقر اال تماعي 

ازدك ميدلت.
اوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أو التمداد.
رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسم 
فف1 درهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كالتالي :
موحى  للسيد  حصة  ففف1 

اوموالي.
الشركة  تسيير  اتولى   : التسيير 
غير  ملدة  اوموالي  موحى  السيد 

محددة.
السنة اال تماعية : ابتدئ في فاار 
كل  من  ديسم ر   31 في  وانتهي  اناار 

سنة.
بمصلحة  القانوني  اإلاداع  ام 
املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 
اناار   3 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 
رقم  23/5ف2،  رقم  احت  23ف2 

السجل التجاري 3351.
9 P

STE CPG SOLAIRE
 SARL
اأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22ف2،  ديسم ر  ف2  بتاريخ  بميدلت 
للشركة  األسا�سي  القانون  وضع  ام 
ذات  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية :
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 STE CPG SOLAIRE  : التسمية 
 SARL

املعدات  في  التجارة   : الهدف 
واألسمدة  والري  الزراعية  واآلالت 
ومبيدات الحشرات - أشغال مختلفة 

أو البناء.
شارع   91 رقم   : اال تماعي  املقر 

عبد الكريم الخطابي بومية ميدلت.
اوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أو التمداد.
رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسم 
فف1 درهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كالتالي :
عصام  ارعو  للسيد  حصة  فف4 

وفف6 حصة للسيدة أمل الشعيبي.
الشركة  تسيير  اتولى   : التسيير 

السيد ارعو عصام ملدة غير محددة.
السنة اال تماعية : ابتدئ في فاار 
كل  من  ديسم ر   31 في  وانتهي  اناار 

سنة.
بمصلحة  القانوني  اإلاداع  ام 
املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 
اناار   3 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 
رقم  23/4ف2،  رقم  احت  23ف2 

السجل التجاري 3349.
10 P

SOCIETE OPHEON IMMO
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
48RESIDENCE ETOILE D’OR

 ETAGE 10, APPT N°20, ANGLE
DES FAR VN MEKNES

مكناس  عرفي  عقد  بمقت�سى 
اافق أعضاء  22ف2،  ماي   27 بتاريخ 
 ،OPHEON IMMO SARL شركة 
درهم،  ففف.فف1  الشركة  رأسمال 
 48 اال تماعي  مقرها  او د  والتي 
ف1،  الطابق  دور،  ااطوال  إقامة 
زاوية القوات امللكية  ف2،  شقة رقم 
مكناس  الجدادة  املدانة  العسكرية 

ما الي :

اال تماعية  الحصص  افويت 
بالشكل التالي :

فوت السيد عمر افريتر مجموعة 
فف5  البالغة  اال تماعية  الحصص 
حصة أي ففف.ف5 درهم والتي املكها 
السيد  لفائدة  الشركة  رأسمال  في 

حميد يعرف.
6 و7 من  ام تعدال كل من البند 

القانون األسا�سي للشركة.
ففف.فف1  يعرف  حميد  السيد 

درهم أي ففف1 حصة.
للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 
22ف2 من شركة  27 ماي  ابتداء من 
شركة  إلى  املحددة  املسؤولية  ذات 
بمساهم  املحددة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
يعرف  حميد  السيد  أصبر 
 OPHEON لشركة  وحيد  مساهم 

.IMMO SARL AU
من  افريتر  عمر  السيد  استقالة 
منصبه كمسير للشركة وذلك ابتداء 

من 27 ماي 22ف2.
تعيين السيد حميد يعرف مسيرا 

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.
يعرف  ميع  حميد  السيد  منر 
الصالحيات للتوقيع على أي وثيقة أو 

مستندات إدارية أو بنكية.
ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 
اونيو   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

22ف2 احت رقم 42957.
11 P

ZH BEAUTY CENTER
SARL.AU

شركة ذ.م.م.ش.و
بمقت�سى عقد عرفي قررت شركة 
 ZH BEAUTY CENTER SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
وذات  ش.ذ.م.م.ش.و  واحد  مسير 

رأس املال ففف.فف1 درهم ما الي :
هروي  زين0  السيدة  قررت 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
والتي  واحدة  كمسيرة   A39392ف
ا تماعية  حصة  ففف1  امتلك 
لشركة بتحويل املقر اال تماعي رقم 

5 زنقة واد زيز رقم 1 أكدال الرباط.

 45 عمارة  الجداد  العنوان  إلى   
الشقة 1 زنقة ازكزا اكدال الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بالرباط احت رقم 111111 

بتاريخ 16 ف راار 21ف2.
للبيان

12 P

شركة أحسن بالستيك
ش.م.م

الحي الصناعي الصبيحي رقم 18

كلم 1.5 طريق القنيطرة - سال

الزيادة في رأسمال الشركة
العام  الجمع  محضر  على  بناء 

ديسم ر   26 في  املؤرخ  االستثنائي 

 AHSSAN شركة  شركاء  22ف2، 

رأسمال  ذات  ش.م.م   PLASTIQUE

الكائن  درهم  ففف.فف1.3  قدره 

مقرها اال تماعي بسال الحي الصناعي 

طريق   1.5 كلم   18 رقم  الصبيحي 
التجاري  والسجل  سال   - القنيطرة 

رقم 1259 سال.

قرروا الزيادة في رأسمال الشركة 

من  ليصل  درهم  ففف.ف45  بمبلغ 

ففف.ف1.75  إلى  درهم  ففف.فف1.3 

درهم.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

23ف2  اناار   3 في  بسال  االبتدائية 

احت رقم 296ف4.
للبيان واإلشارة

الوكالة

13 P

مكت0 االستشارة CCM CONSEILS ش.م.م
رقم 136، شارع القاهرة الطابق األول

شقة رقم 1 كومطراف 1 امارة

الهااف : 5.37.64.42.48ف

الفاكس : 5.37.64.47.64ف

FASHION FIESTA
SARL AU

اصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  قررت  22ف2  أغسطس   6

على   FASHION FIESTA SARLAU

ما الي :

 FASHION FIESTA اصفية شركة
يسرى  السيدة  وتعيين   SARLAU
وعنوان  للشركة  كمصفية  فقودي 
التصفية هو رقم 136 الطابق الثاني 
شقة رقم 4 شارع القاهرة كومطراف 

1 امارة.
اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
الضبط  بكاابة  األول  القانوني 
بتاريخ بتمارة  التجارية   باملحكمة 

16 سبتم ر 22ف2 احت رقم 8896.
14 P

مكت0 االستشارة CCM CONSEILS ش.م.م

رقم 136، شارع القاهرة الطابق األول

شقة رقم 1 كومطراف 1 امارة

الهااف : 5.37.64.42.48ف

الفاكس : 5.37.64.47.64ف

CRECHE RANDA
SARL

اصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  قررت  22ف2  اونيو   15
على  CRECHE RANDA SARL 

ما الي :
 CRECHE RANDA اصفية شركة
زروقي  سهام  السيدة  وتعيين   SARL
كمصفية للشركة وعنوان التصفية 
هو رقم 136 الطابق الثاني شقة رقم 

4 شارع القاهرة كومطراف 1 امارة.
اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
الضبط  بكاابة  األول  القانوني 
بتاريخ بتمارة  التجارية   باملحكمة 

16 سبتم ر 22ف2 احت رقم 8896.
15 P

ALIAT ANFA شركة
شركة محدودة املسؤولية

بشريك واحد
رأسمالها اال تماعي : ففف.ففف.3 

درهم
املقر اال تماعي : 7 إقامة رامي
زنقة سبتة الطابق 2 مكت0 8

السجل التجاري 9ف4856
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
15 و16 ديسم ر 22ف2، والذي اضم 
العادي  غير  العام  الجمع  محضر 
 ALIAT ANFA للشريك الواحد شركة
اقرر  املسؤولية،  محدودة   شركة 

ما الي :
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اونس  السيد  باستقالة  اإلقرار 

كمسير  مهامه  من  الصقلي  دليل 

احمد  السيد  وتعيين  للشركة 

ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  محي0 

غيرمحدودة.

اتم التوقيع القانوني للشركة من 

طرف املسير الوحيد احمد محي0.

من  و16   15 الفصل  تعدال 

القانون األسا�سي للشركة.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

9 اناار 23ف2 رقم 853567.

16 P

 AKA GOLF

DEVELOPPEMENT

SARL

افتتاح فرع

القرارات  محضر  بمقت�سى 

االستثنائية للجمع العام غير العادي 

للشركة اوم 12 ماي 22ف2، ام اقرار 

ما الي :

: رقم رس  افتتاح فرع للشركة ب 

الطابق األر�سي مشروع الرباط  س6 

السوي�سي  السالم  دار  حي  سكوير 

الرباط.

بنيس مسير  تعيين السيد  ليل 

للفرع.

باستعمال  للفرع  الترخيص 

اكا كولف  املؤسسة األساسية  اسم 

دافلوبمون.

للشركة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

احت  23ف2  اناار   12 اوم  بالرباط 

ف13218، رقم السجل التجاري  رقم 

.165387

17 P

SMART AFRICA GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك واحد

رأسمالها : ففف.فف1 درهم

مقرها اال تماعي : 2 مقر أبو بكر 

الصداق رقم  6 أكدال الرباط

رقم السجل التجاري : 124953

افويت حصص ا تماعية 
واستقالة/تعيين مسير

لشركة  الوحيد  الشريك  ااخذ 

 SMART AFRICA GROUP SARL AU

القرارات  22ف2  سبتم ر   27 بتاريخ 

التالية :

ا تماعية  حصة  ففف1  افويت 

 SMART AFRICA من رأسمال شركة 

البائعة  بين   GROUP SARL AU

السيدة مينة الكرزابي واملفوت إليه 

.N’DIAYE ALY BADARA السيد

مينة  السيدة  املسيرة  استقالة 

الكرزابي.

السيد  مسير  داد  تعيين 

الحامل   N’DIAYE ALY BADARA

لجواز السفر رقم 422476ففO ملدة 

غير محدودة.

احيين النظام األسا�سي للشركة.

وقد ام اإلاداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط احت رقم 13ف132 

بتاريخ 3 اناار 23ف2.
مقتطف من أ ل اإلشهار

18 P

ATLANTIC BREEDER
SARL AU

رأسمالها ففف.فف2 درهم

مقرها اال تماعي : اجزئة رقم 5، 

شارع عبد الرحيم بوعبيد، الطابق 1 

و 2 أكادار

السجل التجاري رقم : 385ف4

استقالة وتعيين مسير
لشركة  الوحيد  الشريك  ااخذ 

 ATLANTIC BREEDER SARL AU

القرارات  22ف2  ديسم ر   12 بتاريخ 

التالية :

 Laurent السيد  استقالة 

GARCERA من مهامه كمسير إضافي 

ابتداء من ف3 نوفم ر 22ف2.

 BOULAY-Jean السيد  اأكيد 

السفر رقم  الحامل لجواز   Baptiste

5636ف19FV في مهامه كمسير وحيد 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

احيين النظام األسا�سي للشركة.

وقد ام اإلاداع القانوني باملحكمة 

41فف12  التجارية بأكادار احت رقم 

بتاريخ 12 اناار 23ف2.
مقتطف من أ ل اإلشهار

19 P

مكت0 املحاسبة  إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م

رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم

مقرها اإل تماعي: شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة الخار ية،

مكت0 رقم 9 الناظور

س.ت: 5415

 STE DE TRAVAUX

 ROUTIERS ET

D’ENTREPRISE GENERALE
SARL A.U 

«S.T.R.E.G»

رأسمال الشركة : ففف.ففف.1 درهم

مقرها اإل تماعي : حي فيض اعراص 

بني انصار الناظور

س.ت : 17645

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (S.T.R.E.G SARL (A.U لشركة 

بتاريخ 3 اناار 23ف2، قرر ما الي :

رفع رأسمال الشركة من ففف.فف1 

وذلك  درهم   ففف.ففف.1  إلى  درهم 

عن  درهم،  ففف.فف9  قدرها  بزيادة 

طريق املقاصة من الحساب الجاري 

ففف.18  بخلق  الشركة  ملساهمي 

ف1  منها  كل  قيمة  حصة  دادة  

في  نقدا  الدفع  طريق  وعن  دراهم 

حساب الشركة بخلق ففف.72 حصة 

قيمة كل منها ف1 دراهم.

تعدال البندان 6 و 7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالناظور بتاريخ 13 اناار 23ف2 احت 

رقم 5147.  
20 P

مكت0 املحاسبة  إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م

رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم

مقرها اإل تماعي: شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة الخار ية،

مكت0 رقم 9 الناظور

س.ت: 5415

AMAL SALAF
SARL A.U 

(En liquidation 
رأسمال الشركة : ففف.ف5 درهم

مقرها اإل تماعي : إقامة الفضل 
زنقة زريدي غفور رقم ب 5، 

بنسليمان
س.ت : 5965

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
بتاريخ  AMAL SALAF  لشركة 

 25 أكتوبر 22ف2، قرر ما الي :
التام  والهالك  التصفية  انتهاء 

.AMAL SALAF SARL AU لشركة
السيدة  الشركة  مصفي  ابراء 

العقيلي غصون.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
ببنسليمان بتاريخ ف3 ديسم ر 22ف2 

احت رقم 659.  
21 P

مكت0 املحاسبة  إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م

رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم
مقرها اإل تماعي: شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة الخار ية،
مكت0 رقم 9 الناظور

س.ت: 5415

AUTODEP ASSISTANCE
(En liquidation 

رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم
مقرها اإل تماعي : حي اوالد ابراهيم 

زنقة 313 عمارة هنو الناضور
س.ت : 43ف17

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
23ف2  5 اناار  غير العادي املنعقد في 
 AUTODEP شركة  مساهمو  قرر 

ASSISTANCE SARL ما الي :
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االنحالل املسبق للشركة.
فوزي،  الحموتي  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.
تعيين مقر الشركة مقرا للتصفية.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
23ف2  اناار   13 بتاريخ  بالناضور 

احت رقم 5145.  
22 P

 AH GROUP
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة
من شريك واحد

اأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط  22ف2  ديسم ر   23 بتاريخ 
قد ام اأسيس شركة ذات مسؤولية 
باملميزات  محدودة من شريك واحد 

التالية :
 AH GROUP  : التسمية 

.INTERNATIONAL
انظيم   : اال تماعي  الهدف 

املناسبات.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 
ففف1  إلى  موزعة  درهم  ففف.فف1 
درهم،  فف1  حصة ا تماعية بقيمة 
واسنادها  بأكملها  احريرها  ام  قد 

للسيد عدنان نا م حيضرة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة   
التأسيس النهائي أي من ااريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاار اناار إلى   : السنة املالية 
31 ديسم ر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.
املقر اال تماعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد عدنان نا م حيضرة الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
215ففCV8 وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 
التجارية بالرباط : 165327.
مقتطف من أ ل االشهار

23 P

 STE ISSAN DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها ففف.ففف.1 درهم
القيسارية الجدادة رقم 23 واملاس 

املركز، الخميسات
العام  الجمع  محضر  بمو 0 
 14 بتاريخ  بالخميسات  االستثنائي 

ديسم ر 22ف2 اقرر ما الي :
من  الشركة  رأسمال  رفع   -  1
ففف.ف1 درهم ليصل إلى ففف.ففف.1 
حصة  دادة  فف99  درهم بإحداث 
فف1 درهم عن طريق إ راء  من فئة 
السائلة  الداون  بعض  مع  مقاصة 
الشريك  بها  احتفظ  التي  والدائنة 
خالل  الشركة  من  في  الوحيد 

الحسابات الجارية).
األسا�سي  النظام  مرا عة   -  2

للشركة واحداثه.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالخميسات بتاريخ 26 ديسم ر 22ف2 
احت رقم 452 السجل التجاري رقم 

.25585 :
24 P

WINK ADVISORY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد

اأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
حررت  بالرباط  22ف2  نوفم ر   23
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد خصائصها كالتالي :
 WINK شركة   : اإلسم 

.ADVISORY SARL AU
األهداف : استشارات في التدبير 

والتسيير.
املقر اال تماعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
فف1  درهم مقسم إلى  ففف.ف1  مبلغ 
حصة بثمن فف1 درهم للواحد موزع 

كالتالي :
فف1   : منطصير  خليل  السيد 

حصة.
املجموع : فف1 حصة.

فاار  من  ابتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسم ر   31 في  وانتهي  اناار 

سنة.
: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 
منطصير،  خليل  السيد  محدودة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD423646 رقم
ام اإلاداع   : اإلاداع القانوني   -  2
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
اناار   12 بتاريخ  بالرباط  االبتدائية 
بالسجل   132213 احت رقم  23ف2 

التجاري رقم 165411.
25 P

CAREC.AS
CABINET DE REVISION COMPTABLE

ET CONSEILS
ALAMI SAAD

OSLO GENERAL PLASTIC
إعالن عن إغالق الفرع
 واحويل املقر اال تماعي

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
فإن  22ف2،  ديسم ر   24 بتاريخ 
 OSLO املسماة  للشركة  الشركاء 
ش.ذ.م.م   GENERAL PLASTIC
ومقرها  درهم  ففف.ففف.5  رأسمالها 
الجيش  شارع   ،3 رقم  في  اال تماعي 
قرروا ابني  فاس،   ،1 املتجر  امللكي، 

القرار اآلتي :
28 شارع  إغالق الفرع املو ود في 
فاس واحويل املقر  اصيلة األطلس، 
امللكي،  الجيش  شارع   ،3 اال تماعي 
28 شارع اصيلة  فاس إلى   ،1 املتجر 

األطلس، فاس.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط باملحكمة التجارية بفاس اوم 
6 اناار 23ف2 احت رقم 23/5651ف.

للنشر والبيان

26 P

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

شركة محدودة املسؤولية 
بشريك واحد

الرأسمال : ففف.فف8.2 درهم
املقر اال تماعي : فاس شور، ب1، 

بالطو 4ف4 - 5ف4، فاس
رقم السجل التجاري 9ف298

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
واملسجل  22ف2  أكتوبر   12 املنعقد 
بفاس بتاريخ ف2 ديسم ر 22ف2 احت 
قرر   RE : 57770 OR : 53705 رقم
 ALTEN للشركة  الوحيد  الشريك 
،DELIVERY CENTER MAROC 

ما الي :
بإغالق  للمسيران  الرخصة  منر 
بشكل  الشركة  فروع  من  فرع  أي 

مشترك حيثما ارونه مناسبا.
ام اإلاداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ  بتطوان  االبتدائية  باملحكمة 
فف26  احت رقم  22ف2  ديسم ر   29
51ف32   : التجاري  السجل  رقم 
بفاس  التجارية  وباملحكمة  اطوان 
احت رقم  22ف2  ديسم ر   21 بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم  22/5394ف. 

9ف298.
بمثابة مقتطف وبيان

27 P

SOCIETE SO.G3R
SARL

RC N° 51359
القاه  بمقت�سى عقد اوثيقي   -  1
بفاس  موثق  سقاط  سعد  األستاذ 
22ف2،  نوفم ر   15 ماي و   23 بتاريخ 
حصة في شركة  ام افويت  فف5.5) 
رأسمالها  ش.م.م   «SO.G3R»
درهم مقرها اال تماعي  ففف.ف1.65 
من طرف  زنقة اللة أسماء،   6 رقم 
لفائدة  بالرا�سي  فطومة  السيدة 

السيد محسن الوزاني الشاهدي.
القاه  بمقت�سى عقد اوثيقي   -  2
بفاس  موثق  سقاط  سعد  األستاذ 
22ف2 احتوي  15 نوفم ر  و   8 بتاريخ 
على محضر الجمع العام االستثنائي 

لنفس الشركة، اقرر ما الي :
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الحصص  افويت  على  املصادقة 
املقدرة في  فف5.5) حصة من طرف 
لفائدة  بالرا�سي  فطومة  السيدة 

السيد محسن الوزاني الشاهدي.
استقالة املسيرة السيدة فطومة 

بالرا�سي.
السيدة  تسيير  مدة  عن  إبراء 

فطومة بالرا�سي.
تعيين مسير  داد السيد محسن 

الوزاني الشاهدي.
القاه  بمقت�سى عقد اوثيقي   -  3
بفاس  موثق  سقاط  سعد  األستاذ 
احتوي على  22ف2  ديسم ر   7 بتاريخ 
االستثنائي  العام  الجمع  محضر 

لنفس الشركة، اقرر ما الي :
بتفويت  املتعلق  البند  تغيير 

الحصص.
السيد  للمسير  السلط  اخويل 

محسن الوزاني الشاهدي.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
القاه  بمقت�سى عقد اوثيقي   -  4
بفاس  موثق  سقاط  سعد  األستاذ 
بتاريخ 7 ديسم ر 22ف2، قرر الشركاء 
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

لنفس الشركة.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  احت  23ف2  اناار   6 بتاريخ 

23/5653ف2.
بمثابة مقتطف 

األستاذ سقاط سعد موثق بفاس

28 P

 MAGHREB SIYAHA FUND
RESORTS

SA
مغرب سياحة فوند روسورت ش.م

شركة مساهمة
ذات رأسمال فف24.452.4 درهم

مقرها اال تماعي : ف3، شارع موالي 
اوسف الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 
9159ف2

التعريف الضريبي : 1112943

بمقت�سى محضر الجمع العام   -  I
بتاريخ  املنعقد  للشركة،   املختلط 

15 ديسم ر 22ف2، اقرر ما الي :
مجلس  عضو  استقالة  معاانة 
اإلدارة شركة سياحة بروموت ش.م 

من والاتها كعضو مجلس اإلدارة.
تعيين السيدة ليلى مريم حداوي 
كعضو مجلس اإلدارة ملدة ست  6) 
سنوات، إلى غااة دعوة الجمع العام 
حسابات  حول  للتداول  لالنعقاد 
ف3  بتاريخ  املختتم  املالي  النشاط 

اونيو 28ف2.
كارييد  شركة  تعريف  تعدال 

بالقانون األسا�سي.
احيين القانون األسا�سي.

لدى  القانوني  اإلاداع  ام   -  2
كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 13 اناار 23ف2 احت 

رقم 82ف854.
للمقتطف والبيان

اإلدارة

29 P

MAYMANA TRAITEUR
SA

شركة ماامانا اريتور ش.م
شركة مساهمة

ذات رأسمال فف17.918.8 درهم
مقرها اال تماعي : رقم 248، محج 

محمد الخامس، الرباط
السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

52299
I - بمو 0 محضر مجلس اإلدارة 
للشركة، املؤرخ في 14 نوفم ر 22ف2، 
العنوان  احت  فرع  اأسيس  اقرر 
 MAYMANA ماامانة محج الرياض 
رقم  بمحل  الكائن   ،MAHAJ RIAD
39، الطابق السفلي من العمارة 13، 
محج الرياض  C39، الرباط، وتعيين 
السيدة ما دولين بنشقرون كمسيرة 

للفرع املذكور.
4 - ام اإلاداع القانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم  احت  23ف2  اناار  ف1  بتاريخ 

.132185
للمقتطف والبيان

املمثل القانوني
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MAGHREB SIYAHA FUND
SA

مغرب سياحة فوند ش.م
شركة مساهمة

ذات رأسمال ففف.ففف.ف55 درهم
مقرها اال تماعي : ف3، شارع موالي 

اوسف الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

169775
التعريف الضريبي : 7ف68ف11

بمقت�سى محضر الجمع العام   -  I
 15 املختلط للشركة، املنعقد بتاريخ 

ديسم ر 22ف2، اقرر ما الي :
مجلس  عضو  استقالة  معاانة 
اإلدارة شركة سياحة بروموت ش.م 

من والاتها كعضو مجلس اإلدارة.
تعيين السيدة ليلى مريم حداوي 
كعضو مجلس اإلدارة ملدة ست  6) 
سنوات، إلى غااة دعوة الجمع العام 
حسابات  حول  للتداول  لالنعقاد 
ف3  بتاريخ  املختتم  املالي  النشاط 

اونيو 28ف2.
لدى  القانوني  اإلاداع  ام   -  2
كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 13 اناار 23ف2 احت 

رقم 81ف854.
للمقتطف والبيان

اإلدارة
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MCH INVEST MAROC
S.A.S.U

اأسيس شركة األسهم املبسطة ذات 
الشريك الوحيد

بمو 0 شروط عقد خاص مؤرخ 
لدى  إاداعه  ام  23ف2،  اناار   5 في 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
23ف2  اناار   13 في  البيضاء  بالدار 
اأسيس  ام   ،853683 الرقم  احت 

شركة بالخصائص التالية :
 MCH INVEST  : الشركة  اسم 

.MAROC S.A.S.U
شركة   MCH  : الوحيد  الشريك 
الرئي�سي  مكتبها  املبسطة،  األسهم 
 Strasbourg، 75010 شارع   32 في 
مسجلة  فرنسا،  باريس،  8ف1ف3 - 

والشركات  التجاري  السجل  في 

رقم  احت  فرنسا  باريس،  في 

 Macel ويمثلها السيد  ف51265761 

COHEN بصفته رئيس.

ففف.ففف.66   : نقداة  مساهمة 

الوحيد  الشريك  سددها  درهم 

بالكامل.

درهم  ففف.ففف.66   : املال  رأس 

بقيمة  سهم  ففف.66  إلى  مقسمة 

اسمية  ففف1) درهم للسهم.

البيضاء  الدار   : الرئي�سي  املكت0 

واشنطن،  شارع  ف1،  ف6فف2، 

الطابق السفلي، شقة 4، حي غواييه 

- املغرب.

املدة : 99 سنة من ااريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

الشركة  غرض   : الشركة  غرض 

مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  هو 

تشغيل  املغرب،  وخارج  املغرب  في 

والرياضات  والفنادق  الضيافة  دور 

واملنتجعات  السياحية  واملجمعات 

والفيالت  املفروشة  الغرف  واأ ير 

أو االستحواذ على  إنشاء  املفروشة، 

أي مشروع اكون هدفه من مؤسسات 

والو بات  واملطاعم  املشروبات 

البيتزا  مطاعم  وتشغيل  الخفيفة 

وغرف الشواء والكافيتيراات.

رئيسا  تعيين  ام   : الشركة  وكيل 

شركة   «MCH» الشركة  للشركة 

الرئي�سي  مكتبها  املبسطة،  األسهم 

 Strasbourg، 75010 شارع   32 في 

مسجلة  فرنسا،  باريس،  8ف1ف3 - 

والشركات  التجاري  السجل  في 

رقم  احت  فرنسا  باريس،  في 

 Macel ويمثلها السيد   512657512

COHEN بصفته رئيس.

الشركة  تسجيل  ام   : التسجيل 

البيضاء  للدار  التجاري  السجل  في 

في 13 اناار 23ف2 وقيدت في السجل 

التحليلي احت الرقم 29ف568.
الرئيس

32 P
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MDF MARPAN
SARL

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بناء على عقد عرفي أعلن القانون 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 «MDF MARPAN SARL» : اإلسم

شركة ذات مسؤولية محدودة.
املوضوع : شراء وبيع الخش0.

اجميع األلواح.

أعمال النجارة.
أنواع  واصدار  ميع  استيراد 

الخش0.
روز  «عين   : اال تماعي  املقر 

الصخيرات امارة».
من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
درهم  ففف.ففف.3   : الرأسمال 
حصة قيمة كل  ففف.ف3  مكون من 

واحدة منها فف1 درهم :
ففف.15   : اوفان  ااسين  السيد 

حصة.
ففف.15   : صاخي  حسن  السيد 

حصة.
تسيير الشركة وإدارتها   : التسيير 
اوفان  ااسين  السيد  اصرف  احت 
والسيد حسن صاخي طبقا للقانون 
األسا�سي للشركة مع السلطة الكاملة 

وذلك ملدة غير محدودة.
السنة اال تماعية : من فاار اناار 

إلى 31 ديسم ر.
القانوني  اإلاداع  أنجز   : اإلاداع 
باملحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ 16 
التجاري  السجل  احت  23ف2  اناار 

رقم 138113.
33 P

STE. CASTEL EL HROUD
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
4 اناار 23ف2 ام اكوين نظام أسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي :

.CASTEL EL HROUD : التسمية
الهدف : امارس الشركة األهداف 

التالية :
العقاري  التطوير  عمليات   ميع 

أو البناء أو التقسيم.
زنقة   17 عمارة   : املقر اإل تماعي 
 5 الطابق   14 محمد ملدور شقة رقم 

املحيط الرباط.
رأسمال اإل تماعي : فف.ففف.فف1 
حصة قيمة  ففف1  درهم مقسم إلى 

كل واحدة فف.فف1 درهم .
ام تعيين السيدة نهيلة   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  الهرود 
كمسيرة   AS23743 رقم  الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.
: ام وضع امللف  اإلاداع القانوني 
القانوني لدى كتابة ضبط املحكمة 
التجارية بالرباط احت رقم السجل 

التجاري 165429.
34 P

OUNAYA AUTO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
نظام  اكوين  ام  22ف2  ديسم ر   13
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
.OUNAYA AUTO : التسمية

الهدف : امارس الشركة األهداف 
التالية :

الجدادة  السيارات  استيراد 
واملستعملة.

اإلستيراد والتصدار.
استيراد معدات اإلسعاف والعتاد.

5ف1  مجموعة   : اإل تماعي  املقر 
املنصور  يعقوب  بويبات   8 رقم 

الرباط.
فف.ففف.ف1   :  رأسمال اإل تماعي 
درهم مقسم إلى فف1 حصة قيمة كل 

واحدة فف.فف1 درهم 
ام تعيين السيد خلوق   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل   دو 
كمسير   XA93484 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  ام   : القانوني  اإلاداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط احت رقم 

السجل التجاري 165435.

35 P

 STE. NOUVELLE

 D’EQUIPEMENT ET

LOGISTIQUE SNEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : فف.فففففف1 درهم

مقرها اإل تماعي : رقم 53 مكرر 

شقة رقم 2 بلوك س حي كريو فاس

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 

 STE. لشركة  22ف2  أكتوبر   21 اوم 

 NOUVELLE D’EQUIPEMENT

شركة   ET LOGISTIQUE SNEL

محدودة املسؤولية.

فف.ففف.ففف1   : رأسمال  دات 

درهم .

مكرر   53 رقم   : مقرها اإل تماعي 

شقة رقم 2 بلوك س.حي كريو فاس.

الحل املسبق للشركة.

تعيين املصفي.

اختيار مقر التصفية. 

باملحكمة   : القانوني  اإلاداع  ام 

 4786 رقم  احت  بفاس  التجارية 

السجل  22ف2  نوفم ر   17 بتاريخ 

التجاري رقم 58893.

36 P

STE. SOGEFICOM

ELAN 2S NEGOCE

 SARL

ام اأسيس شركة ذات املسؤولية 

13 ديسم ر  املحدودة في فاس بتاريخ 

22ف2 ذات الخصائص التالية :

ELAN 2S NEGOCE : التسمية

.SARL

إقامة   6 رقم   : اإل تماعي  املقر 

الواحة زنقة اسوان شارع البوعنانية 

فاس سايس.

الهدف :

مكتبة.

اجارة مختلفة.

املدة : 99 سنة.

درهم،  فف.ففف.فف1   : رأسمال 

فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم لكل واحدة.

الشركاء : السيد الوالني أنس فف5 

حصة ب فف.ففف.ف5 درهم.

السيد الصداقي نبيل فف5 حصة 

ب فف.ففف.ف5 درهم.

التسيير :

 السيد الوالني أنس.

 والسيد الصداقي نبيل.

اإلمضاء : 

والسيد  أنس  الوالني  السيد 

الصداقي نبيل.

لدى   : القانوني  اإلاداع  ام 

رقم  احت  بفاس  التجارية  املحكمة 

5667 بتاريخ 9 اناار 23ف2 .
شركة سو يفيكوم

37 P

STE. JUMLER PRIVE
ش.م.م. ذا شريك وحيد

تعدال
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

واملسجل بانزكان  22ف2  سبتم ر   14

بتاريخ 13 أكتوبر 22ف2 اقرر ما الي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  احويل 

بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع  الجداد 

زنقة 1ف3 املرس الدشيرة الجهاداة.

احيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة   : القانوني  اإلاداع  ام 

ديسم ر   2 بانزكان بتاريخ  اإلبتدائية 

22ف2 احت رقم 2417.

 38 P
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STE. HIDAYA PASTRY
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 3 أغسطس 22ف2 بالرباط ام 

 HIDAYA PASTRY شركة  اأسيس 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

الخصائص  احمل  التي  املحدودة 

التالية :

الغرض اإل تماعي :

استغالل مخ زة وحلويات.

انظيم الحفالت.

رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 

مقسمة إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة مقسم كاآلـي :

السيدة نسرين رابر فف5 حصة.

السيد سليم البنون فف5 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.

املغرب  حي   : اإل تماعي  املقر 

العربي رقم 24 املسيرة II مدانة  امارة.

: تسير الشركة من  تسيير الشركة 

طرف السيدة نسرين رابر.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة اإلبتدائية بتمارة 137297.

39 P

 STE. INTERNATIONAL

 MARKETING TRADE

CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمال الشركة : فف.ففف.ف2

العنوان : الطابق 1 شارع الحسن 

الثاني إقامة إلهام 3، عمارة د شقة 

رقم 4 امارة

لشركاء  العام  الجمع  إثر  على 

اراد  ماركواينك  أنترناسيونال  شركة 

صونطر بتاريخ 7 سبتم ر 22ف2 و18 

أكتوبر 22ف2 اقرر ما الي :

 : الشركة  حصص  اوفيت 

انعيمي إامان  السيدة   بحيث فوات 

 ف1 حصص كل حصصها من األسهم 

سليمان  حمود  بدر  إلى  بالشركة 

ف1  عبد هللا املضيان الذي قبل منها 

رأسمال  اقسيم  ليصبر  حصص 

الشركة على الشركل التالي :

عبد  سليمان  حمود  بدر  السيد 

هللا املضيان فف2 حصة.

للشركة:  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

رفع رأس مال الشركة إلى ففففف5 

حصة من  ففف5  إلى  مقسم  درهم  

فئة فف1 درهم للحصة كلها للشريك 

الوحيد.

تغيير النشاط اإل تماعي للشركة.

احيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اإلبتدائية بتمارة بتاريخ 2 اناار 23ف2 

احت عدد 9632.
وهدا بمثابة مقتطف وبيان

40 P

STE.TEMOS
ش.م.م

الرأسمال اإل تماعي : فف.ففف.فف1 

درهم

 IV، املقر اإل تماعي : عمارة باليما

285 شقة رقم 42 الطابق الرابع، 

شارع محمد الخامس الرباط

بتاريخ  املؤرخ  القرار  بمقت�سى 

شركة  شركاء  قرر  19ف2  أبريل   22

TEMOS ش.م.م ما الي :

ش.م.م   TEMOS شركة  اصفية 

ااباعا للمسطرة القانونية الجاري بها 

العمل.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

اناار  ف1  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 132.167.

41 P

SKINIC CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شريك واحد
مبلغ رأسمال الشركة : ففف.فف1 

درهم
املقر اإل تماعي : رقم 14، حي املنزه 

امارة
 5 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
ديسم ر 22ف2 بتمارة قد ام اأسيس 
الخصائص  احمل  التي  الشركة 

التالية :
.SKINIC CENTER : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
خدمات   : اإل تماعي  الهدف 
التجميل والعنااة بالبشرة  الحالقة، 

والجسم الخاصة بالسيدات .
رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من ااريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاار اناار إلى   : السنة املالية 
31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.
املقر اإل تماعي : رقم 14، حي املنزه 

امارة.
طالبي  أمينة  السيدة   : التسيير 
رقم  الوطنية  البطاقة  حاملة 

.A37131ف
اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
بتمارة  باملحكمة اإلبتدائية  القانوني 
السجل  في  الشركة  سجلت  وقد 
بتاريخ 79ف138   التجاري احت رقم 

 9 اناار 23ف2.
42 P

شركة ج.أو فواياج
شركة ذات شريك وحيد
رأس املال : فففف1 درهما

رقم 5 إقامة 19 اجزئة ااقوت حي 
الرحمة سال

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قرر شريك وحيد  22ف2  نوفم ر   8  

للشركة ج.أو فواااج ما الي :

الحل املسبق للشركة.

العمراني  السيد  واد  تعيين 

مصفي للشركة.

احداد مقر التصفية في العنوان 

19 اجزئة ااقوت  إقامة   5 التالي رقم 

حي الرحمة سال.

ام اإلاداع القانوني لدى محكمة 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  احت  23ف2  اناار   3 بتاريخ 

293ف4.

43 P

BIDAOUI BOIS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها  اإل تماعي : فف.ففف.فف1 

درهم

مقرها اإل تماعي : إقامة الكولف 

115 العمارة 36 الشقة رقم 7 مهداة 

القنيطرة
رقم السجل التجاري : 46515

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

22ف2  ديسم ر   26 بالقنيطرة بتاريخ 

في  العام اإلستثنائي  ام عقد الجمع 

ذات   BIDAOUI BOIS شركة  مقر 

الشريك   ذات  محدودة  مسؤولية 

الورثة  األبناء  بو ود  الوحيد 

اقرير  ام  املتوفي  لألب   الشرعيين 

ما الي :
اابات حالة وفاة السيد البيضاوي 

لهرارمي مخلفا الورثة األربعة املتمثلين 

في أبنائه :

السيد محمد لهرارمي.

 والسيدة لهرارمي لبنى.

 والسيدة لهرارمي عائشة.

 والسيدة لهرارمي كريمة.

في  عليه  منصوص  هو  حسبما 

بتاريخ  بمكناس  املنجز  اإلراثة  عقد 
12 ديسم ر 22ف2 احت عدد ف5 رقم 

ف5.

العام  الجمع  فإن  لذلك  وابعا 
للورثة الشرعيين اصرحون بالقبول 
رأسمال  اقسيم   على  واملصادقة 

الشركة املسماة أعاله كالتالي :
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اقسيم الحصص :

محمد  السيد  لإلبن  حصة  فف4 

التعريف  لبطاقة  الحامل  لهرارمي 

.D649737 الوطنية رقم

فف2 حصة لإلبنة السيدة لهرارمي 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  لبنى 

.D717122 الوطنية رقم

فف4 حصة لإلبنة السيدة لهرارمي  

التعريف  لبطاقة  الحاملة  عائشة 

.D969718 الوطنية رقم

فف2 حصة لإلبنة السيدة لهرارمي 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  كريمة 

.D969795 الوطنية رقم

املجموع : ففف1 حصة.

تعيين السيدة لهرارمي   : التسيير 

 D717122 لبنى الحاملة للبطاقة رقم

 BIDAOUI لشركة  كمسيرة  دادة 

.BOIS SARL

الشركة  من   : القانوني  التحول 

الشركة  إلى  الوحيد  الشريك  ذات 

ذات مسؤولية محدودة.

للشركة   القانونية  التغييرات 

تغيير املواد 6 و7 و13 و1.

للشركة  القانوني  اإلاداع  ام 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة احت 
رقم 9فف94 بتاريخ 12 اناار 23ف2.

44 P

SOCIETE YOUMAJIL
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد  في طور التصفية)
رأسمالها : فف.ففف.فف1 درهم

 حل شركة
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 نوفم ر 22ف2 اقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 YOUMAJIL SARL الشريك الوحيد 

درهم  ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ   AU

وعنوان مقرها اإل تماعي بمتجر رقم 

الرحيم  عبد  شارع   9 رقم  عمارة   3

نتيجة  املغرب  السالم  حي  بوعبيد 

لصعوبة سوق الشغل.

رقم  بمتجر  التصفية  مقر  وحدد 

الرحيم  عبد  شارع   9 رقم  عمارة   3

وعين  املغرب  السالم  حي  بوعبيد 

وعنوانه  الحرااكي  اوسف  السيد 

إقامة معمورة عمارة 11 الرقم 8 سال 

الجدادة املغرب كمصفي للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل ابليغ العقود والوثائق 

رقم3  بمتجر  بالتصفية  املتعلقة 

الرحيم  عبد  شارع   9 رقم  عمارة 

بوعبيد حي السالم سال.

ام اإلاداع القانوني: لدى املحكمة 

ديسم ر   27 بتاريخ  بسال  اإلبتدائية 

22ف2 احت رقم ف26ف4.
إمضاء

45 P

ABC EDUCATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 
رأسمالها : ففف.ففف1 درهم

مقرها اإل تماعي : إقامات العهد 
زنقة الخروب القطاع 16 شارع 

النخيل حي الرياض الرباط
رقم السجل التجاري : 126415

رفع رأسمال الشركة 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
قرر  23ف2،  اناار   13 املنعقد بتاريخ 

 ABC شركة  في  الوحيد   املساهم 
رفع رأسمال الشركة   EDUCATION

بمبلغ قدره ثالثة مالاين درهم وذلك 

بتعويض الداون السائلة واملستحقة 

في  التجاري  حسابه  مقابل  الدفع 

الشركة وبهذا اكون رأسمال الشركة 

إلى  درهم  ففف.ففف1  من  مر  قد 

ففف.ففف.4 درهم.

لدى  القانوني:  اإلاداع  ام  وقد 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

الرقم  احت  23ف2  اناار   16  

.132265
عن النسخة والنص

46 P

 STE. IMPRIMERIE
MODERNE DE TAZA

S.A.R.L
حي وادي املخازن بالد الكمين رقم 6 

اازة الجدادة اازة
الضريبة املهنية : 5766ف156

السجل التجاري : 3661
التعريف املوحد : 

34ففف1635584فف
التعريف الضريبي : 1278996

افويت الحصص
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
افويت  ام  بتازة  22ف2  نوفم ر   7
فف.فف225  إ تماعية  حصة   225
التازي  السيد  طرف  من  درهم 
شركة  في  املكها  التي  املطل0  عبد 
 STE. IMPRIMERIE MODERNE
حصة  و225   DE TAZA S.A.R.L
من  درهم  فف.فف225  إ تماعية 
سفيسطونفة  ااايانا  السيدة  طرف 
النهيري  أمين  محمد  السيد  لفائدة 

والتي اتوزع على الشكل التالي :
ف45  النهيري  أمين  محمد  السيد 

حصة.
ف45  القادر  عبد  النهيري  السيد 

حصة.
النهيري عبد  السيد  تعيين  إعادة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  القادر 

محدودة.
بكتابة  ام  القانوني:   اإلاداع  ام 
بتازة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  احت  23ف2  اناار   6 بتاريخ 

8ف/23ف2.
 اإلمضاء

مسير للشركة

47 P

CLEAN MAROC SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم وحيد
إعالن متعدد القرارات

الوحيد  املساهم  قرار  بمقت�سى 
بشكل استثنائي املؤرخ في 21 ديسم ر 

21ف2 ام ااخاذ القرارات التالية :
نقل مقر الشركة الكائن بالطابق 
األر�سي إقامة رقم 58 املجمع السكني 

إلى  البحراوي  عالل  سيدي  إشراق، 
العنوان الكائن بشارع أطلس أكدال، 
الطابق   ،4 شقة رقم   49 إقامة رقم 

األر�سي الرباط.
اوسيع نشاط الشركة.

و4   2 تعدال مقتضيات البندان 
من النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني:  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت 132239.
48 P

STE ENASOFT
SARL AU

 79AVENUE FAL OULD OUMEIR
 3EME ETAGE N°1 AGDAL

RABAT
CAPITAL : 100.000.00 DHS

RC : 90605
IF : 3309015
افويت حصص

ب مؤرخ  عرفي  عقد   بمو 0 
الرباط  في  مسجل  23ف2  اناار   3  
السيد  قام  23ف2  اناار   7 بتاريخ 
حصة  ففف1  الكرامي خالد بتفويت 
من رأس مال الشركة للسيد املعطي 
الوحيد  الشريك  ليصبر  طلعاوي 

.ENASOFT SARL AU لشركة
وام تعيين السيد املعطي طلعاوي 

مسير وحيد ملدة غير محدودة.
لهذه  القانوني:  اإلاداع  ام 
التجارية  املحكمة  في  التعداالت 
بتاريخ   132177 رقم  احت  بالرباط 
ف1 اناار 23ف2 رقم السجل التجاري 

5ف6ف9.
49 P

 STE. BANI PLANET
SERVICES

SARLAU
العنوان : املنطقة الصناعية أ 7.5 

ابن سليمان
تسجيله  ام  محضر  بمقت�سى 
إقرار  ام  نوفم ر22ف2   25  بتاريخ 

ما الي :
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افويت حصص من السيد امحمد 
افراوي إلى السيد سفيان افراوي ف5 

حصة.
من  الشركة  رأسمال  في  زيادة 

فف.فففف1 إلى فف.فففف6 درهم.
افراوي  امحمد  السيد  استقالة 
وتعيين السيد سفيان افراوي مسير 

للشركة.
في  والتصدار  اإلستيراد  زيادة 
وحذف  للشركة  اإل تماعي  النشاط 

تسويق مواد التنظيف.
لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

.SARL إلى SARL AU
بكتابة  وقد ام اإلاداع القانوني:  
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
23ف2  اناار   13 بتاريخ  بنسليمان 

احت عدد24.
50 P

STE. HOME OUTLET
SARL AU

 EN LIQUIDATION
RC N°127395 TEMARA

إشعار بحل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
22ف2 واملسجل بتمارة  ف1 أكتوبر  في 
 HOME في  الوحيد  املساهم  قرر 
OUTLETSARL AU في طور التصفية 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ومقرها  درهم  ففف.ف2  رأسمالها 
عمارة  األر�سي  الطابق   1 رقم  متجر 

رقم 4ف13 الوفاق 1 امارة ما الي :
 STE. HOME حل الشركة املسماة

.OUTLET SARL AU
نهلة  نشيط  السيدة  تعيين 

كمصفية لها.
احداد املقر اإل تماعي: متجر رقم 
4ف13  1 الطابق األر�سي عمارة رقم 

الوفاق 1 امارة، كمقر للتصفية.
كتابة  لدى  القانوني:  اإلاداع  ام 
امارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  احت  23ف2  اناار   16 بتاريخ 

.9711
51 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU 

 COMPTABILITE, FISCALITE, CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

SOCIETE LOUTFI AM
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأس مالها : فف.ففف.فف1 درهم

املقر اإل تماعي : حي الرحمة قطاع د 

رقم 634 سال

اصفية الشركة
إن الجمعية العامة الغير العاداة 

22ف2  ديسم ر   8 بتاريخ  امت  التي 

حي  اإل تماعي  بمقرها  للشركة 

الرحمة قطاع د رقم 634 سال قررت 

ما الي :

ذمة  قفل مسطرة الشركة وإبراء 

مصفي الشركة السيد محمد لطفي.

إغالق حصيلة اصفية الشركة.

باملحكمة  القانوني:   اإلاداع  ام 

اإلبتدائية بسال بتاريخ 4 اناار 23ف2 

احت رقم 7ف3ف4.

52 P

شركة فوليوبرات
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ف.ففف.فف9 درهم

املقر اإل تماعي : رقم 39 عمارة ف2، 

إقامة مامورة 2، أوالد هالل احصاان 

سال الجدادة

السجل التجاري رقم : 41ف35

افويت حصص
ام  22ف2  اونيو   23 بتاريخ 

افويت من طرف السيد عبد العزيز 

الباعمراني 264 حصة من بين ففف9 

الشركة  لرأسمال  املكونة  حصة 

عبد  السيد  الشركاء  أحد  لفائدة 

الكريم الشدادي.

لدى  القانوني:   اإلاداع  ام  لقد 

املحكمة اإلبتدائية بسال احت عدد 

39741، بتاريخ 3 أكتوبر 22ف2 .
بمثابة بيان

53 P

STE OPTIQUE TAMESNA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
مقرها اال تماعي : متجر رقم 1 

عمارة رقم 7 امل 1 اامسنا
السجل التجاري رقم : 119573

اقفال اصفية شركة
 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
واملسجل  بالرباط،  22ف2  ديسم ر 
ذات  لشركة  23ف2  اناار   8 بتاريخ 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
 OPTIQUE TAMESNA SARL

.AU
عن اقفال اصفية الشركة اقرر 

ما الي :
اقفال اصفية الشركة.

ام تعيين السيد   : اقرير املصفي 
باعمال  قائم  بال  اات  الرحيم  عبد 
التصفية بمقر الشركة، متجر رقم 1 

عمارة رقم 7 أمل 1 اامسنا.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية بالرباط احت رقم 132195.

للبيان والنشر
امضاء :

54 P

 STE  INTER LOGISTIQUE
SERVICES

SARL
اأسيس شركة

ف2  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  اأسيس  ام  22ف2،  سبتم ر 
محدودة املسؤولية ذات الخاصيات 

التالية :
 STE INTER  : التسمية 

.LOGISTIQUE SERVICES
ففف.فف1   : اال تماعي  الرأسمال 
حصة قيمة  ففف1  درهم مقسم الى 
فف1 درهم للحصة الواحدة  كل منها 

تعود كلها للسيد اونس شردود.
 9 5 بلوك  املقر اال تماعي : قطاع 

رقم 5 حي الرياض الرباط.

شردود  اونس  للسيد   : التسيير 
اطابقا مع ما ذكر في محضر التأسيس.
من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
وطنيا  البضائع  نقل   : النشاط 
من  الفصل  في  ماذكر  وكل  ودوليا 

القانون األسا�سي للشركة.
بكتاب  ام  القانوني  اإلاداع 
بالسجل  التقييد  وام  الضبط 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ   164969 رقم  احت  بالرباط 

21 ديسم ر 22ف2.
54 P

 STE STORYNO
SARL

اأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 15  اونيو ف2ف2، ام اأسيس شركة 
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

والتي احمل الخصائص التالية :
STE STORYNO SARL : التسمية

.SARL : الصفة القانونية
نجارة   : اال تماعي  الهدف 
صناعة   ،PVC و  املعدن  االملنيومن 

الستائر والحدادة.
ففف.ف1   : اال تماعي  رأسمال 
فف1 حصة من فئة  درهم مقسم الى 
درهم للحصة الواحدة موزعة  فف1 

بين الشركاء على الشكل التالي :
ف95  بالحالوي  اوسف  السيد 

حصة.
ف5  بالحالوي  رضوان  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من ااريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاار اناار الى   : السنة املالية 
31 ديسم ر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.
شارع فال    48  : املقر اال تماعي 

ولد عمير شقة رقم 1 اكدال الرباط.

املسير : السيد اوسف بالحالوي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.165415
55 P
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STE MANGA TRAV
SARL AU

وبمو 0   22ف2  نون ر   11 بتاريخ 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
قرر  22ف2  نون ر   16 بالرباط بتاريخ 

الشريك الوحيد ما الي :
أمر  اسناد  وام  الشركة  اصفية 

التصفية للسيد مصطفى بوراس.
مقر التصفية هو املقر اال تماعي 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بسال بتاريخ 2 اناار 23ف2، احت رقم 

271ف4.
56 P

STE GEODIS AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
سجل اجاري رقم : 4623ف5

مقرها اال تماعي : شارع ابراهيم 
الروداني، الطابق 5، شقة رقم 21، 

اقامة الريحان الداالبيضاء
بمو 0 قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ ف3 اونيو 22ف2، اقرر ما الي :

الى  للشركة  اال تماعي  املقر  نقل 
 4 الطابق  بريدج  س  ف  س  عمارة 
النواة 3 قطعة 58 الدالبيضاء انفا .

النظام  من   3 املادة  تعدال 
األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 12 اناار 23ف2 برقم 853946.
لالعالم والنشر

57  P

STE AGADIR OASIS BERRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.ف5 درهم
مقرها الرئي�سي : بلوك �سي، رقم 49 
الطابق االول، ار انة، اان ملول 
السجل التجاري رقم : 19739 

انزكان
مؤرخة قرارات   بمو 0 
 17 سبتم ر 22ف2، فان شركاء شركة 
قرروا   ،AGADIR OASIS BERRIES

ما الي :

اوسيع غرض الشركة املذكورة في 
املادة 3 من النظام األسا�سي للشركة.
«السنة املالية»   23 تعدال املادة 

من النظام األسا�سي للشركة.
النظام  مالحق  ارقام  تعدال 
املاداين في  اليها  املشار   األسا�سي 
األسا�سي  النظام  من  و15.6   12  

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ديسم ر  ف3  في  النزكان  االبتدائية 

22ف2 احت رقم 1ف26.
لالعالم والنشر

58 P

STE CITELUM MAGHREB
شركة مساهمة

رأسمالها : ففف.ففف.9 درهم
 SIEGE : 25 RUE DE SUIPPES
2EME ETAGE CASABLANCA
السجل التجاري رقم : 1ف1588 

الدارالبيضاء
بتاريخ  مؤرخة  قرارات  بمو 0 
شركاء  قرر  22ف2،  ديسم ر   15
بشكل   ،CITELUM MAGHREB

خاص :
نقدا  الشركة  رأسمال  زيادة 
درهم ليرفع من  فف81.585.9  بمبلغ 
فف585.9.ف9  الى  درهم  ففف.ففف.9 

درهم.
للشركة  األسا�سي  النظام  تعدال 
الجداد  األسا�سي  النظام  واعتماد 

للشركة.
ديسم ر   15 مؤرخة  بقرارات 

ادارة  مجلس  الحظ  22ف2، 

CITELUM MAGHREB ما الي :

التأكد من زيادة رأسمال الشركة 

درهم  فف81.585.9  بمبلغ  نقدا 

الى  درهم  ففف.ففف.9  من  ليرفع 

فف585.9.ف9 درهم.

التعدال  دخول  من  التأكيد 

النسبي للنظام األسا�سي حيز التنفيذ 

الجداد  األسا�سي  النظام  واعتماد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 29 ديسم ر 22ف2، برقم 852428.

59 P

STE OULED SALLEH PARK
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
 SIEGE : 131 Boulevard d'Anfa
 RESIDENCE AZUR BUREAU

 11B CASABLANCA
سجل اجاري رقم : 434279

على محضر مداوالت الجمع  بناء 
ديسم ر   19 العام االستثنائي بتاريخ 

22ف2، قرر الشركاء :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  زيادة 
ففف.فف1  من  لينتقل  درهم  فف5.3 

درهم الى فف5.3ف1 درهم.
رأسمال  زيادة  على  املصادقة 
ليرافع  درهم  فف5.3  بمبلغ  الشركة 
فف5.3ف1  الى  درهم  ففف.فف1  من 

درهم.
النظام  من   7 املادة  تعدال 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

اناار 23ف2 برقم 853962.
60 P

STE SOCAERO
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
رأسمالها : ففف.ففف.6 درهم
مقرها اال تماعي : املنطقة 

الصناعية صابينو قطعة 589 
النواصر الحي الحسني البيضاء
السجل التجاري رقم : 5ف1ف16

املساهم  قرارات  بمو 0 محضر 
الوحيد بتاريخ 4 اكتوبر 22ف2، اقرر 

ما الي :
ااجار  عقد  اتوقيع  اإلذن 

لالستخدام املكتبي.
الى  الرئي�سي  املقر  نقل 
البسااين  شارع  ف1  التالي  العنوان 

الدارالبيضاء.
النظام  من   5 املادة  تعدال 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 12 اناار 23ف2 برقم 853948.
61 P

 STE PERFORMANCES

 AOSIS
SARL

شركة ذات محدودة
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

مقرها اال تماعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 شقة رقم 6  

البيضاء

بمو 0 قرارات مؤرخة 7 ديسم ر 

22ف2، قرر شركاء الشركة ما الي :

حصة  فف1  بيع  على  املوافقة 

مملوكة للسيد انس مزروعي لصالح 

السيد عبد العزيز الدرقاوي.

التعدال النسبي للنظام األسا�سي.

الجداد  األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 6 اناار 

23ف2  احت رقم ف85343.

62 P

 STE WAVESTONE

 ADVISORS MAROC
سجل اجاري رقم 219375 

مقرها اال تماعي : 157 شارع أنفا 

عمارة راسين أنفا الطابق 7 مكت0 
رقم 72 الدار البيضاء

العام  الجمع  مداوالت  بمو 0  

االستثنائي بتاريخ 2 نون ر 22ف2، قرر 

 WAVESTONE الشركة  املساهمون 

ADVISORS MOROCCO ما الي :

برج  الى  اال تماعي  املقر  نقل 

الطابق   ،39 قطعة  كابيتال  اور 

الزاوية مان سترات وشارع  العاشر، 

كازا انفا  موالي عبد هللا بن شريف، 

الدارالبيضاء.

النظام  من   5 املادة  تعدال 

األسا�سي للشركة بشكل نسبي.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 12 اناار 23ف2 برقم 853947.
لالعالم والنشر

63 P
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STE ICE DAR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : ففف.فف5 درهم

مقرها اال تماعي : برشيد ايسير 
1 قبيلة والد حريز مخزن رقم 2 

لخيااطة
السجل التجاري رقم : 5487

الجمع  منبثق عن  بمقت�سى قرار 
العام الغير عادي للشركاء بتاريخ فاار 

ديسم ر 22ف2، اقرر ما الي :
الفسخ  على  املصادقة  امت 
من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

ااريخه.
 ANNAB السيد  تعيين 
NOUREDDINE ،  مصفي للشركة.

برشيد  التصفية  مقر  احداد 
1 قبيلة والد حريز مخزن رقم  ايسير 

2 لخيااطة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ديسم ر   31 اوم  ب رشيد  التجارية 

22ف2، احت رقم 1428.
بيان مختصر

64 P

 STE AROMESCENCE
SARL

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
مقرها اال تماعي : حي راسين شارع 

الدكتور محمد سيجلما�سي
العام  الجمع  أحكام  بمو 0  
أغسطس   17 بتاريخ  االستثنائي 
على  الشركة  مساهموا  قرر  22ف2، 
رأسمال  زيادة  الخصوص  و ه 
درهم  ففف.فف5  بمبلغ  الشركة 
طريق  عن  درهم  ففف.فف6  ليصبر 
انشاء  ففف5 حصة بقيمة فف1 درهم 
اتم دفعها بالكامل عن  لكل حصة، 
طريق تعويض املساهمين ، الحساب 

الحالي.
من  و7   6  ،4 املاداين  تعدال 

النظام األسا�سي وفقا لذلك.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 6 اناار 
ف85315، سجل اجاري  برقم  23ف2 

رقم 471883.

65 P

STE MAHROUSS FER
SARL AU

اأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام  23ف2،  اناار   5 بتاريخ  بالبيضاء 

اأسيس شركة باملواصفات التالية :

 STE MAHROUSS FER SARL

.AU

شارع رحال  ف3   : املقر اال تماعي 

املسكيني الطابق الثاني الشقة رقم 5 

الدارالبيضاء.

الهدف اال تماعي : نجارة االملنيوم 

بجميع  والقيام   PVC أو  والحداد 

أعمال البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسوؤلية املحدودة بشريك وحيد.

الرأسمال : ففف.فف1 درهم.

عبد  مهروس  السيد   : الحصص 

السالم ففف1 حصة.

السيد  تعيين  ام   : التسيير 

مهروس عبد السالم الحامل للبطاقة 

 H119ف8ف رقم  الوطنية  التعريف 

مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاار اناار الى 31 ديسم ر.

املدة : ام احدادها في 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 13 اناار 23ف2، احت رقم ف5ف854 

والسجل التجاري رقم 25ف568.

66 P

 STE TECHNIC FILE
SARL

 SIEGE : 61 ANGLE RUE

 GRASSET ET IBNOU KHATIMA

 QUARTIER DES HÔPITAUX

CASABLANCA
رأسمالها : ففف.ففف.1 درهم

السجل التجاري رقم : 59623

قرر  مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 0 

 TECHNIC الشركة املسماة  الشركاء 

FILE ما الي :

%من رأسمال شركة  ف1  احويل 

للسيدة  التابعة   ،  TECHNIC FILE

كت رع الى   ،Mme VILLERS SYLVIE
احول  سعد  صقلى  السيد  زو ها 

املسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  الى  املحدودة 

محدودة ذات شريك وحيد.

السيد  الوحيد  املسير  تعيين 

صقلي سعد.

للسيد  الوحيد  الشريك  قرر 

19ف2،  ديسم ر   9 في  سعد  صقلي 

احيين النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

رقم  احت  21ف2،  ف راار   15  

.765654

67 P

SOFOREC

 FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABILITE

AUDIT ETUDES ASSISTANCE & CONSEIL

STE BIMBO MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : فف213.4.ف56 درهم

مقرها اال تماعي : الحي الصناعي بئر 

رامي رقم 72 القنيطرة 

تغيير مسير 
الزيادة في رأسمال الشركة

على إثر الجمع العام الغير العادي 

22ف2،  ديسم ر   23 بتاريخ  املنعقد 

 BIMBO قرر الشريك الوحيد لشركة

محدودة  شركة   ،MOROCCO

املسؤولية من شريك واحد، رأسمالها 

مقرها  درهم،  فف213.4.ف56 

الحي الصناعي بئر رامي    : اال تماعي  

رقم 72 القنيطرة،  ما الي :

املسير  استقالة  على  املوافقة 

بابتيس لورو.

تعيين مسير  داد ملدة غير محددة 

الساكن  محمد  وسعيد  السيد 

ف2 شارع ليزر الطابق  بالدارالبيضاء 

الثالث، شقة رقم ف1.

اال تماعي  رأسمال  في  الزيادة 
وذلك  درهم  ففف.ف39.ف1  بقيمة 
درهم الى  فف213.4.ف56  لحمله من 
فف3.4ف6.ف57 درهم، مقابل إصدار 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف3.9ف1 
بكاملها  احرر  الواحدة،  للحصة 

لصالح :
 STE BAKERY IBERIAN
 INVESTMENT S.L ...... 1فف3.9ف

حصة.
تعدال كل من البند 6،7 و38 من 

القانون األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 12 اناار 

23ف2، احت رقم 16ف94.
68 P

SOFOREC

 FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABILITE

AUDIT ETUDES ASSISTANCE & CONSEIL

STE BINAYAT RIBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.ف9 درهم
مقرها اال تماعي : 38 شارع  بل 
العيا�سي مكت0 ب  الرباط الحي 

الصناعي بئر رامي رقم 72 القنيطرة 
على اثر الجمع العام الغير العادي 
ف2ف2،  سبتم ر   25 بتاريخ  املنعقد 
قرر ت الجمعية العامة لشركاء شركة 
محدودة  شركة   ،BINAYAT RIBAT
ففف.ف9 درهم،  املسؤولية، رأسمالها 
شارع  بل   38 اال تماعي  مقرها 

العيا�سي مكت0 ب الرباط ما الي :
انحالل مسبق للشركة.

الحسين،  ادراز  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 
للشركة  مصف   ،A5248ف رقم 
املطلقة  الصالحيات  إعطائه  مع 

للتصرف باسم الشركة.
شارع   38 التصفية  مقر  احداد 

 بل العيا�سي مكت0 ب الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ماي    27 بتاريخ  الرباط  التجارية 

21ف2، احت رقم 114938.
69 P
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SOFOREC

 FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABILITE

AUDIT ETUDES ASSISTANCE & CONSEIL

STE 4 CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
مقرها اال تماعي : شارع  املهدي بن 
بركة مجمع املوغار محل رقم 27 

السوي�سي الرباط
على إثر الجمع العام الغير العادي 
ف2ف2،  سبتم ر  ف3  بتاريخ  املنعقد 
قررت  الجمعية العامة لشركاء شركة 
CAFE 4 ، شركة محدودة املسؤولية، 
مقرها  درهم،  ففف.فف1  رأسمالها 
بركة  بن  املهدي  شارع   اال تماعي 
مجمع املوغار محل رقم 27 السوي�سي  

ما الي :
انحالل مسبق للشركة.

الحسين،  ادراز  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 
للشركة  مصف   ،A5248ف رقم 
املطلقة  الصالحيات  إعطائه  مع 

للتصرف باسم الشركة.
شارع   التصفية  مقر  احداد 
املهدي بن بركة مجمع املوغار محل 

رقم 27 السوي�سي الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
مارس     8 بتاريخ  الرباط  التجارية 

21ف2، احت رقم 111513.
70 P

SOFOREC

 FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABILITE

AUDIT ETUDES ASSISTANCE & CONSEIL

STE   RICH PERFUMES
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
مقرها اال تماعي : شارع  املهدي بن 
بركة مجمع املوغار محل رقم 27 

السوي�سي الرباط
على اثر الجمع العام الغير العادي 
ف2ف2،  سبتم ر  ف3  بتاريخ  املنعقد 
لشركاء  العامة  الجمعية  قررت  
شركة   ،  RICH PERFUMES شركة 
رأسمالها  املسؤولية،  محدودة 
اال تماعي  مقرها  درهم،  ففف.فف1 
شارع  املهدي بن بركة مجمع املوغار 

محل رقم 7 السوي�سي  ما الي :

انحالل مسبق للشركة.

الحسين،  ادراز  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

للشركة  مصف   ،A5248ف رقم 

املطلقة  الصالحيات  إعطائه  مع 

للتصرف باسم الشركة.

شارع   التصفية  مقر  احداد 

املهدي بن بركة مجمع املوغار محل 

رقم 7 السوي�سي الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

مارس     8 بتاريخ  الرباط  التجارية 

21ف2، احت رقم 111514.

71 P

MARBAH ACCOUNTING 

STE Q-OFFICE

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

امت  23ف2،  اناار   5 اوم  بالرباط 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

لها الخصائص  محدودة املسؤولية، 

التالية :

.STE Q-OFFICE : التسمية

الهدف : مركز االعمال.

ازكزا  زنقة   6  : اال تماعي  املقر 

اكدال   9 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

الرباط.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

اأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ ففف.فف1 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : االدارة 

اكرام  والسيدة  ابخير  ليلى  للسيدة 

أبلخير وذلك ملدة غير محدودة.

السنة املالية : من 5 اناار الى غااة 

31 ديسم ر.

وتسجيل  القانوني  اإلاداع  ام   

بالرباط،  التجاري  بالسجل  الشركة 

رقم  احت  23ف2،  اناار   16 بتاريخ 

.132268

72 P

 ELECTRONIQUE,
 ELECTRICITE,

 ELECTROMECANIQUE
INFORMATIQUE ET

SERVICES - 3EIS
السجل التجاري : 129555

حل مسبق للشركة
قررت الشريكة الوحيدة لشركة 
 ELECTRONIQUE, ELECTRICITE,

 ELECTROMECANIQUE
 INFORMATIQUE ET SERVICES
املسؤولية  ذات  شركة   ،- 3EIS
ففف.فف1  رأسمالها  املحدودة، 
زنقة واد   4 مقرها اال تماعي  درهما، 
أكدال،   ،7 الشقة   ،3 الطابق  زيز، 
الغير  العام  الجمع  خالل  الرباط، 
الشركة  بمقر  انعقد  الذي  العادي 

بتاريخ 28 ديسم ر 22ف2.

الحل املسبق للشركة.
الحامل  كراز  السيد سعد  تعيين 
 AA1697 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مصفي للشركة.
 4 تعيين مقر التصفية اال تماعي 
 ،7 الشقة   ،3 الطابق  زنقة واد زيز، 

اكدال، الرباط.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  احت  23ف2،  اناار   17 بتاريخ 

.13227
 73 P

HIDAYA HAYTHAM TOURS
SARL

سجل اجاري 147359
حل نهائي للشركة

 HIDAYA شركة  الشركاء  قرر 
شركة   HAYTHAM TOURS SARL
رأسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 
اال تماعي:  مقرها  درهم،  ففف.فف1 
عمارة ف3، شقة رقم 8،  زنقة موالي 
الرباط  حسان،  لوكيلي،  أحمد 
العادي  الغير  العام  الجمع  خالل 
بتاريخ الشركة  بمقر  انعقد   الذي 

 12 ديسم ر 22ف2.

الحل النهائي للشركة.
التصفية  اقرير  على  املصادقة 
املحرر من طرف السيد  مال الهاللي.
ملصفي  ونهائي  اام  ابراء  تسليم 
السيد  مال  الشركة  لحسابات 

الهاللي.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
22ف2، احت رقم  29 ديسم ر  بتاريخ 

.131841
74 P

VROOM IMMOBILIER
SARL

املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ ف2 ديسم ر 22ف2، قرر شركاء 
املسجلة  ااموبيلي»  «فرووم  شركة 
احت رقم 134729 السجل التجاري 

بتمارة التعداالت التالية :
بيع حصص ا تماعية : من طرف 
السيد ميلودي رشيد إلى السيد العر 

محمد فف5 حصة.
تعيين السيد العر محمد كمسير 
السيد  إلى  ان0  للشركة   داد 

ميلودي رشيد.
املتعلقة  الوثائق  كل  اوقيع  اتم 
ميلودي  السيد  طرف  من  بالشركة 

رشيد والسيد العر محمد.
للشركة  القانوني  الشكل  تعدال 
املسؤولية ذات  من شركة محدودة 
محدودة  شركة  إلى  وحيد  شريك 

املسؤولية.
احيين القانون األسا�سي للشركة.

ام لدى كتابة الضبط باملحكمة 
اناار   13 بتاريخ  امارة  االبتدائية 

22ف2، احت رقم 5ف97.
75 P

TIMSAL DE SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.فف5 درهم
املقر اال تماعي : املحل رقم 1 

اجزئة ال ركة ، طريق القنيطرة، حي 
شماعو، سال

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 11 في  ومسجل  22ف2،  سبتم ر  ف3 
الشركة  شركاء  قرر  22ف2،  أكتوبر 

ما الي :
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الزيادة في رأسمال الشركة الذي 

درهم  ففف.فف5  في  محددا  كان 

وذلك  درهم  ففف.ففف.4  ليصبر 

ا تماعية  حصة  ففف.35  بخلق 

فف1 درهم للحصة،   دادة من فئة 

اكتت0 واحرر كما الي :

واملستحقة  السائلة  الدائنات 

 : قدرها  التي  الشركة  على  للشركاء 

ففف.فف3.5 درهم.

الجداد  التقسيم  ويصبر 

لرأسمال الشركة كما الي :

ففف.ففف.2  اهنص  عمر  السيد 

درهم.

بلخضر  الحسن  السيد 

ففف.ففف.2 درهم.

املجموع : ففف.ففف.4 درهم.

تغيير املقر اال تماعي من العنوان 

املذكور أعاله إلى العنوان التالي :

 ،74 الرقم  األر�سي  الطابق 

حي  اقامة بسم هللا،   ،29 عمارة رقم 

بوشوك، سال.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

بسال،  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  احت  23ف2،  اناار   3 بتاريخ 

297ف4.

.RC : 25169

76 P

STE INARMALE
SARL AU

رقم السجل التجاري : 85ف138

اكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  ام  22ف2،  نوفم ر  ف3  بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : اا ر.

االستيراد والتصدار.

املقر : محل اجاري رقم 43 مركز 

الثاني  الحسن  شارع  امارة  تسوق 

عمارة د امارة.

بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره ففف.فف1 درهم.

غير  ملدة  الشركة  ادار   : التسيير 

محدودة من طرف :

محمد أمين العمراني.

بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  احت  23ف2،  اناار  ف1  بتاريخ 

.9688

77 P

STE EXPORTSIO

SARL AU

رقم السجل التجاري : 165259

اكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

ام وضع  22ف2،  ديسم ر   21 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

والتصدار  االستيراد   : الهدف 

 اا ر أو وسيط).

اا ر.

اقدام خدمات.

املقر : عمارة رقم ف3 شقة رقم 8 

حسان  شارع موالي احمد الوكيلي، 

الرباط.

بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره ففف.فف1 درهم.

غير  ملدة  الشركة  ادار   : التسيير 

محدودة من طرف :

أاوب بوعالم.

بكتابة  ام   : القانوني  لإلاداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 4 اناار 23ف2.

احت رقم ف4ف132.

78 P

ائتمانية أسفار كونساي
شقة رقم 4  نان النهضة 1 الرباط

الهااف النقال : ف53772976ف 

ARED ATTEFEL
SARL

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

ام اأسيس  بمقت�سى عقد عرفي, 
شركة ذات مسؤولية محدودة .

 ARED  : اال تماعي  اللق0 
ATTEFEL  SARL

الشركاء :    
ب.و.ت اميمة  نيوح   السيدة 

  AD186912   45 سهم.
ب.و.ط   املزياتي  عائشة  السيدة 

AB229875  45 سهم.
السيدة عائشة اات صالح ب.و.ت  

3فAB6419  ف1 سهم.
املسيرة  : السيدة اميمة  نيوح.

رأس املال : ففف.ف1 درهم.
النشاط : 

 االستشارات اإلدارية.
العنوان : ممر خنيفرة رقم 78 حي 

الوالء قرية اوالد مو�سى سال.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
23ف2  اناار   9 التجارية الرباط اوم 
323ف4، السجل التجاري  احت رقم 

رقم 1ف373.
79 P

 GEOMATIQUE TERRESTRE
AERIENNE ET INGENIERIE

SARL AU
تعدال بالشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر التسيير  بالرباط،  23ف2  2 اناار 

ما الي :
احويل املقر اال تماعي للشركة.

املقر اال تماعي الجداد :
شارع موالي الحسن الطابق   18

الثاني شقة 3، الرباط.
ام أمام كتابة   : اإلاداع القانوني 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  احت  23ف2،  اناار   17 بتاريخ 

.132282
80 P

NETTOYAGE POLYVALENT
اكوين شركة ذات مسؤولية محدودة
اوم  بتمارة  عرفي  لعقد  ابعا 

شركة  إنشاء  ام  22ف2،  11 نوفم ر 

ذات  محدودة،  مسؤولية  ذات 

املميزات التالية :

اسم  أخذت  الشركة   : االسم 

.NETTOYAGE POLYVALENT

اسم  أخذت  الشركة   : االسم 

.NETTOYAGE POLYVALENT

منتجات  وبيع  انظيف   : الهدف 

الصيانة.

إزالة ومعالجة النفااات املختلفة.

املالية  التجارية،  العمليات  كل 

املرابطة  والصناعية  والعقارية 

بأهداف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة.

 ،11 مكت0   : اال تماعي  املقر 

 ،1 النور  ب،  جي  بلوك   ،1 الطابق 

ااميسنا امارة.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

رأسمال : حدد في ففف.فف1 درهم 

ا تماعية  حصة  ففف1  إلى  مقسم 

كلها محررةو نقدا من طرف الشركاء :

ففف.ف5  الحميري  مال  السيد 

درهم.

ففف.ف5  بوحجة  مو�سى  السيد 

درهم.

من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

ديسم ر من   31 إلى غااة  اناار  فاار 

كل سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد الحميري  مال.

االرباح : بعد خصم 5% لالحتياط 

القانوني، الباقي اوزع أو اؤ ل حس0 

قرارات الجمعية العامة العاداة.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

اوم   9548 رقم  احت  بتمارة 

15 ديسم ر 22ف2.

81 P
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 STE D’EQUIPEMENT DE

DISPOSITIFS MEDICAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمال : ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : 15 شارع األبطال 

أكدال، الشقة 4 الرباط

ابعا ملداوالت الجمع العام الغير 

العادي املنعقد اوم 11 أكتوبر 22ف2 

 STE D’EQUIPEMENT لشركة 

 ،DE DISPOSITIFS MEDICAUX

برأسمال  املسؤولية  شركة محدودة 

ففف.فف1 درهم، ام االافاق على :

الحصص  بيع  على  املصادقة 

السيدة  من  كل  بين  اال تماعية 

القطي�سي فدوى ففف1 حصة لفائدة 

السيدة الحميري سميرة وبذلك اكون 

الفصل 6 قد تغير كما الي :

وبذلك  سميرة  الحميري  السيدة 

 : الي  كما  تغير  قد   6 الفصل  اكون 

السيدة الحميري سميرة ففف1 حصة 

ا تماعية.

سميرة  الحميري  السيدة  تعيين 

مسيرة للشركة.

القانوني  اإلاداع  وضع  ام  وقد 

لدى املحكمة التجارية بالرباط اوم 

12 اناار 23ف2، احت رقم 132215.

82 P

STE EDE CONSULTING

SARL AU

املنعقد  الغير  العام  الجمع  قرر 

لشركة  22ف2  ديسم ر   12 بتاريخ 

ذات  شركة   EDE CONSULTING

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

رأسمالها ففف.فف1 درهم.

الخير  إقامة   : اال تماعي  مقرها 

سال  9ف  رقم  شقة   41 رقم  عمارة 

الجدادة سال، ما الي :

بعد املوافقة على اقرير املصفي، 

اقرر إنهاء عملية التصفية.

إقامة   : احداد مقر التصفية ب 
الخير عمارة رقم 41 شقة رقم 9ف سال 

الجدادة بسال.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بسال بتاريخ 3 اناار 23ف2 

احت رقم 2952ف4.
83 P

 STE FAST GUARDS
SERVICES

SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 2 اناار 
شركة  اأسيس  اقرر  بسال  23ف2 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
بالخصائص التالية :

التسمية اال تماعية : فاسط كارد 
سيرفيس.

الياقوت  إقامة   : املقر اال تماعي 
حي   15 شقة   14 قطاع ألف عمارة 

رحمة اابريكت سال.
الهدف الحراسة.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 
31 من ديسم ر  فاار اناار وانتهي في 

من كل سنة.
في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
ففف1  على  مقسم  درهم  ففف.فف1 

حصة بقيمة فف1 درهم.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد عزيز سعيدي ملدة غير 

محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.37325
باملحكمة  الطل0  إاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

23ف2 احت رقم 344ف4.
84 P

STE 7TSL
SARL AU

اأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22ف2 بسال اقرر اأسيس  11 نوفم ر 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد بالخصائص التالية :

ط إس   7  : التسمية اال تماعية 
إل.

أمير  شارع   24  : اال تماعي  املقر 
سيدي محمد حي رشاد القرية سال.
الهدف أشغال اإلصالح والبناء.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 
31 من ديسم ر  فاار اناار وانتهي في 

من كل سنة.
في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
ففف1  على  مقسم  درهم  ففف.فف1 

حصة بقيمة فف1 درهم.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد سعيد لعبادلي املدة غير 

محدودة.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.37291
باملحكمة  الطل0  إاداع  ام 
االبتدائية بسال بتاريخ 5 اناار 23ف2 

احت رقم 2ف3ف4.
85 P

STE SALFER
SARL AU

العادي  غير  العام  الجمع  قرر 
22ف2  نوفم ر   25 بتاريخ  املنعقد 
شركة   ،SALFER SARL AU لشركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد، رأسمالها ففف.فف1 درهم.
التوطين عند   : مقرها اال تماعي 
ميلتي سيرفيس بوتغالين رقم 37 زنقة 
الطابق  6ف  إدريس األك ر شقة رقم 

الثالث حي حسان الرباط، ما الي :
املسبقة  التصفية  في  الشروع 

للشركة.
تعيين السيد مراد الوافي للشركة.

احداد مقر التصفية ب : التوطين 
رقم  بوتغالين  سيرفيس  ميلتي  عند 
6ف  زنقة إدريس االك ر شقة رقم   37

الطابق الثالث حي حسان الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   4 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 62ف132.
86 P

BAHAR SERVICES
22ف2، قررت  ديسم ر   15 بتاريخ 

 BAHAR لشركة  الوحيدة  الشريكة 

مسؤولية  ذات  شركة   SERVICES

محدودة لشخص واحد، برأس املال 

ففف.ف1 درهم مقسمة إلى فف1 حصة 

من فئة فف1 درهم للحصة الواحدة، 

واملسجلة بالسجل التجاري باملحكمة 

التجارية بالرباط احت رقم 132283.

حل الشركة.

تعيين السيدة بحار مريم مصفية.

15 شارع   : تعيين مكان التصفية 

األبطال شقة 4، أكدال، الرباط.

التجاري  بالسجل  امللف  وضع 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

16 اناار 23ف2 احت رقم 132226.

87 P

شركة واحة درعة
ش.م.م

OISIDAA

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.ف5 درهم

املقر الرئي�سي : بلوك 26 رقم 2

الطابق 2 حي املقاومة ورزازات

الجمع العام االستثنائي بتاريخ

22 ديسم ر 22ف2

العام  الجمع  مقررات  بمو 0 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 22 ديسم ر 

22ف2 ام االافاق على ما الي :

املصادقة على التفويت عن طريق 

اال تماعية  الحصص  لكافة  الهبة 

لفائدة  خزو  ر�سى  للسيد  اململوكة 

السادة عبد هللا خزو  لهم  املوهوب 

حصة   16 وعددها  خزو  ورشيد 

ففف.1  االسمية  قيمتها  ا تماعية 

درهم للواحدة وذلك كما الي :

للسيد عبد هللا خزو 8 حصص.

للسيد رشيد خزو 8 حصص.

مسير  خزو  عدي  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غير محددة مع امتيعه 

بجميع الصالحيات.
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األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

23ف2 احت رقم 18.
- اإلدارة -

88 P

شركة الدوامي بنداود

 LA SOCIETE DOUAMI

BENDAOUD DES CARRIERES

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.فف36.4 درهم

املقر الرئي�سي : بلوك 26 رقم 1

الطابق 2 حي املقاومة ورزازات

الجمع العام االستثنائي بتاريخ

22 ديسم ر 22ف2

العام  الجمع  مقررات  بمو 0 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 22 ديسم ر 

22ف2 ام االافاق على ما الي :

املصادقة على التفويت عن طريق 

اال تماعية  الحصص  لكافة  الهبة 

لفائدة  خزو  ر�سى  للسيد  اململوكة 

السادة عبد هللا خزو  لهم  املوهوب 

12ف12 حصة  ورشيد خزو وعددها 

ففف.1  االسمية  قيمتها  ا تماعية 

درهم للواحدة وذلك كما الي :

6فف6  خزو  هللا  عبد  للسيد 

حصص.

للسيد رشيد خزو 6فف6 حصص.

مسير  خزو  عدي  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غير محددة مع امتيعه 

بجميع الصالحيات.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

23ف2 احت رقم ف2.
- اإلدارة -

89 P

شركة واحة زيز
ش.م.م

WAHAT ZIZ

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.ف5 درهم

املقر الرئي�سي : بلوك 26 رقم 2

الطابق 2 حي املقاومة ورزازات

الجمع العام االستثنائي بتاريخ

22 ديسم ر 22ف2

العام  الجمع  مقررات  بمو 0 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 22 ديسم ر 

22ف2 ام االافاق على ما الي :

املصادقة على التفويت عن طريق 

اال تماعية  الحصص  لكافة  الهبة 

لفائدة  خزو  ر�سى  للسيد  اململوكة 

السادة عبد هللا خزو  لهم  املوهوب 

حصة   18 وعددها  خزو  ورشيد 

ففف.1  االسمية  قيمتها  ا تماعية 

درهم للواحدة وذلك كما الي :

للسيد عبد هللا خزو 9 حصص.

للسيد رشيد خزو 9 حصص.

مسير  خزو  عدي  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غير محددة مع امتيعه 

بجميع الصالحيات.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

23ف2 احت رقم 19.
- اإلدارة -

90 P

IMGM شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.فف5.6 درهم

املقر الرئي�سي : شارع شهيد بوشرااا

ساحة الدشيرة إقامة الفتر الطابق 
األول رقم 1 العيون

الجمع العام االستثنائي بتاريخ

22 ديسم ر 22ف2

العام  الجمع  مقررات  بمو 0 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 22 ديسم ر 

22ف2 ام االافاق على ما الي :

املصادقة على التفويت عن طريق 
اال تماعية  الحصص  لكافة  الهبة 
لفائدة  خزو  ر�سى  للسيد  اململوكة 
السادة عبد هللا خزو  لهم  املوهوب 
حصة  فف28  وعددها  خزو  ورشيد 
ففف.1  االسمية  قيمتها  ا تماعية 

درهم للواحدة وذلك كما الي :
للسيد عبد هللا خزو فف14 حصة.

للسيد رشيد خزو فف14 حصة.
شريكا  خزو  رشيد  السيد  قبول 

 دادا بالشركة.
قبول استقالة السيد ر�سى خزو 

من تسيير الشركة.
تعيين كل من السيد عدي خزو 
والسيد عبد هللا خزو مسيران للشركة 
مع امتيعهما بجميع الصالحيات مع 

إمكانية ممارستها بشكل منفصل.
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف3782/2.
- اإلدارة -

91 P

COMALIVE
SARL

بيع الحصص اال تماعية
تعيين مسير - تغيير القانون 

األسا�سي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
22ف2  نوفم ر   7 بتاريخ  االستثنائي 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع 
ذات  شركة   COMALIVE SARL
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية 
ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 
حصة ا تماعية فف1 درهم للواحدة 

مسجلة ومحررة، اقرر ما الي :
املوضوع اال تماعي :

بيع الحصص اال تماعية للشركة 
إلى  الرامي  حسن  بالسيد  الخاصة 

السيد زكرياء أححاوي فف5 حصة.
بيع الحصص اال تماعية للشركة 
إلى  بالسيد حمزة أححاوي  الخاصة 

السيد صهي0 أححاوي فف5 حصة.

السيد   : الشركة  مسيرو  تعيين 

صهي0  والسيد  أححاوي  زكرياء 

أححاوي والسيد محمد الكرن.

من القانون  و7   6 تغيير الفصول 

األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  احت  22ف2  نوفم ر   21 بتاريخ 

.2283

92 P

خبير محاس0

أد الشركاء

412، شارع بوركون، الدار البيضاء

HORMANN MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

رأسمالها : فف3.118.5 درهم

مقرها اال تماعي : سنترال بارك

عبد املومن، إقامة م، رقم 33

املحمداة

السجل التجاري : 18.449

الوحيد  الشريك  لقرارات  وفقا 

سبتم ر   5 بتاريخ  املتخذة  للشركة 

22ف2، اقرر ما الي :

من  الشركة  تسمية  تغيير 

إلى   HORMANN MAROC

HORMANN MAGHREB ؛

إلى  للشركة  اال تماعي  املقر  نقل 

الصناعية  املنطقة   : التالي  العنوان 

2-ف4، املحمداة ؛

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

باملحمداة بتاريخ 3 اناار 23ف2 احت 

رقم 45.
من أ ل املستخرج واإلشارة

التسيير

93 P
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خبير محاس0

أد الشركاء

412، شارع بوركون، الدار البيضاء

AMLAK CONTEMPO

شركة األسهم املبسطة

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : ففف.ففف.ف7 درهم

مقرها اال تماعي : زاوية شارع

عبد املومن وزنقة سمية، مبنى 

شهرزاد 3، الطابق الخامس

رقم 22، الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 228.161

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 

املنعقد بتاريخ ف2 ديسم ر 22ف2، ام 

ااخاذ القرارات التالية :

تغيير املمثل الدائم للشركة الذي 

.Khalil MENGAD أصبر السيد

النظام األسا�سي للشركة  انسيق 

19-ف2  القانون  بأحكام  والتزامه 

 17-95 لقانون  واكميله  وتعداله 

املتعلق بشركات املساهمة والقانون 

وشركة  التضامن  بشركة  املتعلق 

التوصية البسيطة وشركة التوصية 

املسؤولية  ذات  والشركة  باألسهم 

املحدودة وشركة 96-5 املحاصة.

للشركة  القانون  الشكل  احويل 

ذات  املبسطة  األسهم  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

23ف2  اناار   3 بتاريخ  بالدار البيضاء 

احت رقم 852878.

من أ ل املستخرج واإلشارة

التسيير

94 P

خبير محاس0

أد الشركاء

412، شارع بوركون، الدار البيضاء

AMLAK ATRIUM

شركة األسهم املبسطة

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : ففف.ففف.ف7 درهم

مقرها اال تماعي : زاوية شارع

عبد املومن وزنقة سمية، مبنى 

شهرزاد 3، الطابق الخامس

رقم 22، الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 223.513

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفقا 

املنعقد بتاريخ ف2 ديسم ر 22ف2، ام 

ااخاذ القرارات التالية :

تغيير املمثل الدائم للشركة الذي 

.Khalil MENGAD أصبر السيد

النظام األسا�سي للشركة  انسيق 

19-ف2  القانون  بأحكام  والتزامه 

 17-95 لقانون  واكميله  وتعداله 

املتعلق بشركات املساهمة والقانون 

وشركة  التضامن  بشركة  املتعلق 

التوصية البسيطة وشركة التوصية 

املسؤولية  ذات  والشركة  باألسهم 

املحدودة وشركة 96-5 املحاصة.

للشركة  القانون  الشكل  احويل 

ذات  املبسطة  األسهم  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

23ف2  اناار   3 بتاريخ  بالدار البيضاء 

احت رقم ف85288.

من أ ل املستخرج واإلشارة

التسيير
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محاس0

أد الشركاء

412، شارع بوركون، الدار البيضاء

 ARADE ECO

AQUACULTURE
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : ففف.ففف.23 درهم

املقر اال تماعي : 46، شارع 

الزرقطوني، الطابق الثالث، الشقة 
رقم 6، الدار البيضاء

السجل التجاري : 1فف434

غير  العام  الجمع  لقرارات  وفقا 

ديسم ر   16 بتاريخ  املنعقد  العادي 

22ف2، اقرر ما الي :
نقدا  الشركة  رأسمال  زيادة 

من  لنقله  درهم  ففف.ف5.75  بمبلغ 

ففف.ف17.25 درهم إلى ففف.ففف.23 

درهم.

املوافقة على الشركاء الجدد.

انسيق النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

23ف2  اناار   5 بتاريخ  بالدار البيضاء 

احت رقم 7ف8531.
من أ ل املستخرج واإلشارة

التسيير
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خبير محاس0

أد الشركاء

412، شارع بوركون، الدار البيضاء

CARVEN
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : فف67.787.9 درهم

مقرها اال تماعي : برشيد، كلم 18

طريق الجدادة، كلم 6، طريق 

العصيلة املحطة

السجل التجاري : 1.865

اإلدارة  مجلس  لقرارات  وفقا 
22ف2، قرر  7 نوفم ر  املنعقد بتاريخ 

ما الي :
بقيمة  الشركة  رأسمال  رفع 

من  لنقله  درهم  ففف.ففف.23 

فف65.787.9 درهم إلى فف88.787.9 

درهم.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

22ف2  ديسم ر   27 بتاريخ  ب رشيد 

احت رقم 1397.

من أ ل املستخرج واإلشارة

التسيير
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خبير محاس0

أد الشركاء

412، شارع بوركون، الدار البيضاء

JACHAL

شركة محدودة املسؤولية  ارية 

اصفيتها

رأسمالها : ففف.فف12.6 درهم

مقرها اال تماعي : الدار البيضاء

19 و21، 1 شارع الفار، مدار سبور

حي راسين

السجل التجاري : 215.199

غير  العام  الجمع  ملحضر  وفقا 

أكتوبر   31 بتاريخ  املنعقد  العادي 

21ف2، ام ااخاذ القرارات التالية :

اأكيد التصفية النهائية للشركة ؛

 Samia السيدة إبراء ذمة وإعفاء 

كمصفية  مهامها  من   KABBAJ

للشركة ؛

السجل  من  الشركة  شط0 

التجاري.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء بتاريخ 13 اناار 23ف2 

احت رقم 62ف854.

من أ ل املستخرج واإلشارة

املصفية

98 P
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WORGH MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد
في العرفي  العقد  تسجيل   ااريخ 
والتي  الرباط  في  22ف2  اوليو   14

احمل الخصائص التالية :
الهدف اال تماعي :

إنتاج األفالم السينمائية.
اإلشهار.

انظيم الحفالت والتنشيط.
رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 
فف1 درهم للحصة الواحدة مملوكة 

للسيدة أمينة ابل.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من ااريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاار اناار إلى   : السنة املالية 
31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.
املقر اال تماعي : محل 12، إقامة 

الصفاء 5، العياادة، سال.
املسير : السيدة امينة ابل.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
36739 بسال.

99 P

شركة برومو يمال
ش م م

ذات رأسمالها : ففف.فف5.5 
ومقرها اال تماعي : سال، رقم 137

شارع زومي، بطانة
رقم السجل التجاري : 23577

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ملسيري شركة «برومو امال» ش.م.م 
التوثيقي بتاريخ 17 نوفم ر 22ف2 ام 

االافاق واإلعالن بالتغيرات التالية :
وفاة السيد الشكري عبد الرحمان 

رحمه هللا بتاريخ 3 أكتوبر 22ف2.
7 من القانون  ام تغيير البند رقم 
األسا�سي للشركة بإدراج اسماء ورثة 
السيد الشكري عبد الرحمان حس0 
أكتوبر   7 بتاريخ  املؤرخة  اإلراثة 

22ف2.

بالسجل  القانوني  اإلاداع  ام 
23ف2  اناار   2 التجاري بسال بتاريخ 

احت رقم 276ف4.
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SOCIETE COLIBRIUS-
  S.A.R.L/A.U

اأسيـــــــــــــــــــــس
 STE COLIBRIUS  : التسميـة

ذات  شركة   : اال تماعي  الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الرأس مال اال تماعي : ففف.فف1 
درهم.

سيدي  شارع   : اال تماعـي  املقـر 
محمد بن عبد هللا عمارة 36 الطابق 

2 و دة. 
السجل التجاري : 35773.

املوضـوع : - مشغل ملركز االاصال.
املــــــــــدة : 99 سنــة.

ففف.فف1   : اال تماعي  الرأسمال 
درهـم. 

الشركاء : السيد اوسفي ااسين. 
التسيير : السيد اوسفي ااسين.

فااـر  مـن   : اال تماعيـة  السنـة 
انااـر إلــى 31 ديسم ر.

بمركز  القانونـي  اإلاـداع  اـم 
االستثمار اإلقليمي بتاريـخ 13 أكتوبر 

ف2ف2 احـت عدد 2312.
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مكت0 السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق 3

عمارة بنعدي – و دة
الهااف : 1.71ف.5.36.71ف / الفاكس : 

25.ف5.36.71.1ف

 STE AGRICOLE NOUVELLE
NEGOCE” – S.A.R.L

R.C n° 1331
العام  الجمع  محضر  بمو 0 
لشركة  22ف2  نوفم ر   14 بتاريخ 
 STE AGRICOLE NOUVELLE“
مالها  رأس  ش.ذ.م.م،   -“NEGOCE
ومقرها  درهم  ففف.فف5  اال تماعي 
السعيداة  طريق   ،8  : اال تماعي 

أحفير،  قرر ما الـــــــي :

 STE لشركة  املسبق  الحل 
 AGRICOLE NOUVELLE NEGOCE
S.A.R.L–  بالعنوان التالي : 8، طريق 

السعيداة أحفير.
تعيين السيد قاسيمي عبد املجيد 
كمصفي للشركة بالعنوان التالي : 8، 

طريق السعيداة أحفير. 
بكتابـة  القانونـي  اإلاـداع  اـم 
االبتدائية  املحكمـة  لـدى  الضبـط 
احـت  23ف2  اناار   9 بتاريـخ  ب ركان 

عدد 11.
للخالصـة واإلشـارة

السيد حسن الخلوفـي
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مكت0 السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق 3

عمارة بنعدي – و دة

الهااف : 1.71ف.5.36.71ف / الفاكس : 

25.ف5.36.71.1ف

 STE ENT. MLY ALI CHERIF –
S.A.R.L

R.C n° 15469
العام  الجمع  محضر  بمو 0 
 STE” بتاريخ 28 نوفم ر 22ف2 لشركة
ENT. MLY ALI CHERIF“- ش.ذ.م.م، 
ففف.ففف.1  اال تماعي  مالها  رأس 
درهم ومقرها اال تماعي : طريق عين 
رقم  الثاني  كراج  الشطر  بني مطهر 

4ف1)  و دة،  قرر ما الـــــــي :
حسن  الحفياني  السيد  باع 

مجموع حصصه اال تماعية.
احويل الشكل القانوني للشركة   
ذات  ش.ذ.م.م  إلى  ش.ذ.م.م  من 

شريك وحيد.
مسير  وتعيين  املسيران  استقالة 

وحيد للشركة.
بكتابـة  القانونـي  اإلاـداع  اـم 
التجاريـة  املحكمـة  لـدى  الضبـط 
احـت  23ف2  اناار   5 بتاريـخ  بو ـدة 

عدد 2317.
       للخالصـة واإلشـارة

السيد حسن الخلوفـي
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مكت0 السيد حسن الخلوفي

زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق 3

عمارة بنعدي – و دة

الهااف : 1.71ف.5.36.71ف / الفاكس : 

25.ف5.36.71.1ف

STE RITAJ INFO – S.A.R.L/

A.U

R.C n° 33043

بتاريخ  الوحيد  الشريك  بمو 0 

 STE RITAJ” 8 ديسم ر 22ف2 لشركة

INFO“- ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد، 

رأس مالها اال تماعي ففف.فف1 درهم 

53، شارع خالد   : ومقرها اال تماعي 

قرر ما  و دة،   بن الوليد الوحدة  

الـــــــي :

التصفية وتشطي0 لشركة قفل 

  STE RITAJ INFO –S.A.R.L/A.U

53، شارع خالد بن   : بالعنوان التالي 

الوليد الوحدة  و دة.

بكتابـة  القانونـي  اإلاـداع  اـم   

التجاريـة  املحكمـة  لـدى  الضبـط 

احـت  23ف2  اناار   9 بتاريـخ  بو ـدة 

عدد 2338.
للخالصـة واإلشـارة

السيد حسن الخلوفـي
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MIQ AUDIO

SARL

اأسيس شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

املقر الرئي�سي : الرباط، 4، واد زيز

شقة رقم 7، الطابق الثالث، أكدال

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

احرير  ام  22ف2،  سبتم ر   26 في 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية، والتي خصائصها كالتالي :

السمع  اقويم  أخصائي  نشاط 

وكل ما اتعلق به، شراء وبيع واقدام 

الخدمات واكييف املعينات السمعية 

بالسمع  املتعلقة  امللحقات  و ميع 

والصوت.
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والجراحية  الطبية  املواد  بيع 

بالتجزئة في املتا ر املتخصصة.

استيراد واصدار.

واد   ،4 الرباط،   : املقر اال تماعي 
زيز

الثالث،  الطابق   ،7 رقم  شقة 

أكدال.

املدة : 99 سنة من ااريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

الرأسمال : حدد الرأسمال في مبلغ 

ففف1  إلى  وقسم  درهما،  ففف.فف1 

درهما  فف1  حصة ا تماعية بقيمة 

لكل واحدة، وهي موزعة كالتالي :

السيدة مريم قانيني ف76 حصة.
السيد كودانة مارك لويس  ون 

 CODINA Marc Louis Jean-Pierre

بيير ف24 حصة.

قانيني،  مريم  السيدة   : التسيير 

أبريل   6 مغربية الجنسية مزدادة في 

الرباط،  الرياض  أكدال   1998

 ،6 عمارة  الجدادة  بشارع  الساكنة 

لبطاقة  والحاملة  الرباط،   ،9 شقة 

 ،AA44652 رقم  الوطنية  التعريف 

للشركة  مسير  عين  ف76،  ل  مالكة 

ملدة غير محدودة.

 165183 التجاري  السجل 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

2 اناار 23ف2 احت رقم 82ف11.
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VITALIS TRANSPORT
شركة مساهمة

ذات رأسمال : ففف.ففف.ف6 درهم

املقر اال تماعي : الشفشاوني

بني حزمر - مكان مسمى بو ال - 

اطوان

السجل التجاري رقم 14411

اجداد مهام متصرفين مهام الرئيس 
املدار العام

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  السنوي  العادي 

مهام  اجداد  ام  22ف2  اونيو  ف3 

 3 ملدة  اإلداري  باملجلس  املتصرفين 

سنوات لكل من :

ارانسبور»  باص  «سيتي  شركة 
شركة مساهمة، ذات القيد التجاري 

التجارية  باملحكمة  9159ف3  رقم 

ملدانة الدار البيضاء.

السيد علي املطيع الكائن بكندا.

الكائنة  املطيع  خنااة  السيدة 

بمدانة مراكش.

الكائن  بردوز  لحسن  السيد 

بمدانة مكناس.

ا تماعي  محضر  بمقت�سى 

ف3  بتاريخ  املنعقد  اإلداري  املجلس 

اونيو 22ف2 ام :

اجداد مهام السيد لحسن بردوز 

 3 ملدة  للشركة  عام  مدار  كرئيس 

سنوات.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية - مصلحة السجل التجاري 

 1816 رقم  احت  اطوان  بمدانة   -

إاداع  وام  22ف2  سبتم ر   2 بتاريخ 

اليوم  نفس  في  بالتعدال  التصرير 

احت رقم ف243.
لإلشارة والبيان

شركة فيتاليس ارانسبور
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MOTOMANIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

برأسمال ففف.ففف.4 درهم

املقر اال تماعي : اجزئة كاردانيا

ب 11 شارع ابن  هير اجزئة 

البيروني، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 7ف2885

الجمع  محضر  قرار  بمقت�سى 

في املنعقد  االستثنائي   العام 

26 ديسم ر 22ف2، اقرر ما الي :

ففف.ف2 حصة امثل  تسجيل بيع 
وحقوق  الشركة  رأسمال  من   %50

التصويت لشركة برج كابيتال.

تغيير الشكل القانوني من شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

محدودة.

اثبيت السيد عثمان  ميل مدارا 
واحداد مدة والاته.

مرا عة النظام األسا�سي للشركة.
املوافقة على االافاقيات املنظمة 

التالية :
الشركة  بين  عمل  عقد   (1 
والسيد عثمان  ميل،  2) اافاقيات 
الحساب الجاري بين الشركة والسيد 
وبرج  الشركة  وبين  عثمان  ميل، 
ملبنى  إشغال  اافاقية  كابيتال،  2) 
شارع الحزام الكبير عين   96 اقع في 
ك  إم  بين  البيضاء  الدار  الذااب 

مواورز ومواومانيا.
كريم  للسيد  السلطة  افويض 

عيوش في ما اخص املوارد البشرية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
رقم  احت  البيضاء  بالدار  التجارية 

854378 بتاريخ 17 اناار 23ف2.
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STE SEREQUIP
SARL AU

اأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ام إنشاء شركة ذات  23ف2  اناار   2
مسؤولية محدودة من شريك واحد 

بالخصائص التالية :
 STE SEREQUIP SARL : التسمية

AU
درهم،  ففف.فف1   : املال  رأس 
مقسمة على ففف1 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة.
إبراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 
 2 رقم  الشقة   56 العمارة  الروداني 

املحيط الرباط.
وشراء  بيع   : املؤسسة  هدف 
 - واملستعملة  الجدادة  السيارات 

أعمال متنوعة وأعمال البناء.
املجيد  عبد   : الوحيد  الشريك 

بعزيز.
عبد  تعيين  ام   : الشركة  تسيير 
ملدة  للشركة  كمسير  بعزيز  املجيد 

غير محدودة.
 165433 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 132211.
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STE ENZMAR
SARL AU

اأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ام إنشاء شركة ذات  23ف2  اناار   2
مسؤولية محدودة من شريك واحد 

بالخصائص التالية :
 STE ENZMAR SARL  : التسمية 

AU
درهم،  ففف.فف1   : املال  رأس 
مقسمة على ففف1 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة.
إبراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 
 2 رقم  الشقة   56 العمارة  الروداني 

املحيط الرباط.
التجارة،   : املؤسسة  هدف 

االستيراد والتصدار.
الشريك الوحيد : زهير النصيري.

زهير  تعيين  ام   : الشركة  تسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  النصيري 

محدودة.
 165425 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 132241.
109 P

M-KIT
SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الواحد

 أوالد مطاع، زنقة سهل ملوية، 
قطاع 1 رقم 611،الطابق األول، 

امارة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

81ف138
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 
22 ديسم ر 22ف2 ام إعداد القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M-KIT : االقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU

ال رمجة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اكنولو يا  وأنشطة  واالستشارات 

املعلومات األخرى.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1   : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :

ففف1  كوش  اات  سعيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 السيد سعيد اات كوش وعنوانه : 

داور الرياح حساان، سال الجدادة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

السيد   : الشركة  مسيري  ومواطن 
داور   : وعنوانه  كوش  اات  سعيد 

الرياح حساان، سال الجدادة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بالرباط بتاريخ 9 اناار 23ف2 

احت رقم 9686.

110 P

YOURPLACE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13985

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر  ف2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.YOURPLACE

انفيذ   : بإاجاز  الشركة  غرض 
العمليات العقارية.

اوالد   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 1 قطاع  ملوية،  سهل  زنقة  مطاع، 

رقم 611، الطابق األول، امارة.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1   : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :
 CIN  اسماعيل أضبي0  السيد 
بقيمة  حصة  فف5    :  (EG82ف54ف

فف1 درهم للحصة ؛
 CIN  محمد أضبي0  السيد 
بقيمة  حصة  فف5   :  (ER83127ف

فف1 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :
السيد أضبي0 اسماعيل الحامل 
للبطاقة الوطنية رقم 2ف54فEG8 ؛

الحامل  محمد  أضبي0  السيد 
.ER83للبطاقة الوطنية 127ف

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ديسم ر  ف2  بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

22ف2 احت رقم 2495.
111 P

VINITEL
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
القانون  ام وضع  22ف2،  نوفم ر   7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
.VINITEL : التسمية اال تماعية

وكالة التوزيع   : الهدف اال تماعي 
واالاصاالت.

سيدي  رياض   : اال تماعي  املقر 
مومن ج ه 7 عمارة 7 رقم 28، الدار 

البيصاء.
املدة اال تماعية : 99 سنة.

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
ففف.فف1  مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
درهم موزع على ففف1 حصة من فئة 

فف1 درهم للحصة وزعت كما الي :

السيد بنكيران هشام ففف1 حصة.
التسيير : ام تعيين السيد بنكيران 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  هشام 

محدودة.
ام التسجيل في السجل التجاري 
لدى كتابة الضبط باملحكمة التجارية 

بالدار البيضاء احت رقم 538663.
112 P

GTMB
SARL AU

لشركة  العام  الجمع  لقرار  ابعا 
ذات  شركة   GTMB SARL AU
وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
ومقرها  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
اال تماعي اجزئة بوظهر، زاوية سيدي 
احمد العطاوية، قلعة السراغنة اقرر 

بتاريخ 25 ديسم ر 22ف2 :
حل الشركة.

لحل  كمحل  الشركة  مقر  تعيين 
الشركة.

تعيين السيد املصطفى بدر الدان 
لحل الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اوم  السراغنة  لقلعة   االبتدائية 
17 اناار 23ف2 احت رقم 23ف27/2 

رقم السجل 87ف2.
113 P

 INFORMATION
TECHNICAL SERIVCES

SARL AU
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22ف2،  سبتم ر   27 بتاريخ  الرباط 
قد ام اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة .
 INFORMATION  : التسمية 
.TECHNICAL SERIVCES SARL AU
االستشارات   : اال تماعي  الهدف 
والدراسات والتدري0 واطوير التقنيات 

في مجال اكنولو يا املعلومات.
رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.

السيد هشام األشقر ففف1 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من ااريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاار اناار إلى   : السنة املالية 
31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.
59 شارع ابن سينا، شقة   : املقر 

رقم 11، أكدال، الرباط.
املسير : هشام األشقر.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
7ف1652.

114 P

ب ن ت للبناء  
ابعا ملداوالت الجمع العام الغير 
العادي املنعقد اوم 26 د ن ر  22ف2  
    SOCIETE BNT  BUILDING لشركة
ذات  املسؤولية  محدودة   SARL
ففف.فف1  برأسمال  وحيد  شريك 

درهم ام االافاق على ما الي :
الرفع من رأسمال الشركة :

رفع رأسمال الشركة من ففف.فف1  
إلى ففف.فف5 درهم.

من   8 و   7 وبذلك اكون الفصل 
قانون الشركة قد تغير كما الي :

حصة     فف5  نقابي  الخالق  عبد 
فف5  درهم للحصة ؛

عبد الرحمان طيبوش فف5 حصة   
فف5  درهم للحصة.

القانوني  االاداع  وضع  ام  وقد 
بالرباط  التجارية  املحكمة  لدى 

16اناار 23ف2 احت رقم 132243.
115 P

 AL DAHRA MOROCCO
FACTORIES

 السجل التجاري بالرباط 
رقم 134587

احويل املقر اال تماعي 
بتاريخ القرارات  وفقا ملحضر   -  I 
الشريك  قرر  22ف2،  نوفم ر  ف3   
 AL DAHRA لشركة  الوحيد 
MOROCCO TRADING وهي شركة 
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ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ففف.ففف.1  رأسمالها  الوحيد، 

درهم، ويقع مقرها اال تماعي في رقم 

 6 القسم  زنقة قضي0 الذه0،   ف1، 

بلوك G، حي الرياض، الرباط واملسجلة 

لدى املحكمة التجارية بالرباط احت 

رقم 134587 احويل املقر اال تماعي 

للشركة إلى العنوان التالي :

زاوية شارع سوس وشارع محمد 

تسوق  اسمين،  مركز  السادس، 

الطابق 1، مكت0 رقم 18، الرباط.

ام اإلاداع القانوني في كتابة   -  II

بالرباط  التجارية  للمحكمة  الضبط 

في 16 اناار 23ف2 احت رقم ف13226.
املسير

116 P

 AL DAHRA MOROCCO

TRADING
 السجل التجاري بالرباط 

رقم 1ف1337

احويل املقر اال تماعي 
بتاريخ  القرارات  وفقا ملحضر   -  I

الشريك  قرر  22ف2،  نوفم ر  ف3 

 AL DAHRA لشركة  الوحيد 

وهي   MOROCCO TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد، رأسمالها ففف.فف1 

درهم، ويقع مقرها اال تماعي في رقم 

 6 القسم  زنقة قضي0 الذه0،   ف1، 

بلوك G، حي الرياض، الرباط واملسجلة 

لدى املحكمة التجارية بالرباط احت 

1ف1337 احويل املقر اال تماعي  رقم 

للشركة إلى العنوان التالي :

زاوية شارع سوس وشارع محمد 

تسوق  اسمين،  مركز  السادس، 

الطابق 1، مكت0 رقم 18، الرباط.

ام اإلاداع القانوني في كتابة   -  II

بالرباط  التجارية  للمحكمة  الضبط 

في 16 اناار 23ف2 احت رقم 132261.
املسير

117 P

GARANEM
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : ففف.ف12 درهم

املقر الرئي�سي : عمارة 94 شارع 
الجوالن، رقم 1، سيدي مو�سى، سال  
ابعا لقرار الجمع العام االستثنائي 
لشركة  22ف2  نوفم ر   16 بتاريخ 
محدودة  شركة   GARANEM
ام  الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
إقرار اصفية  الشركة وتسمية السيد 
للشركة  كمصفي  نميسة  سعيد 
 94 واحداد مقر التصفية ب عمارة 
شارع الجوالن، رقم 1، سيدي مو�سى، 

سال.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
356ف4  رقم  احت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 12 اناار 23ف2.
118 P

STOCK BUREAUX
SARL

ابعا ملقتضيات الجمع العام الغير 
ماي   2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  عادي 

15ف2 امت املوافقة على :
األسا�سي  القانون  احداث 

للشركة.
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

الجداد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
25 ف راار 15ف2 احت رقم 569238.
119 P

ERRAHATH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 3 في  واملسجل  22ف2  ديسم ر   29
اناار 23ف2 بالرباط اأسست الشركة 

ذات الخصائص التالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.
الهدف اال تماعي : مقاول مباني، 
مطور عقارات، مقاول غرس وصيانة 

الحدائق واملساحات الخضراء.

رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 

حصة ا تماعية  ففف1  مقسمة إلى 
موزعة  للحصة  درهم  فف1   بقيمة 

كما الي :
الحمومي حنان فف5 حصة ؛

بنزاان محمد كمال فف5 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاار اناار إلى   : السنة املالية 
31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.
شقة  ف3  إقامة   : املقر اال تماعي 
زنقة موالي احمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة التجارية بالرباط 165357.
120 P

DMC MAROC
SARL AU

 اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد 

الواحد    الشريك  قرار  بمو 0 
اأسيس شركة ذات مسؤولية  اقرر 
و ابعا لذلك  محدودة بشريك واحد. 
فإنها اتكون من السيد محمد درو�سي

نشاط الشركة :
بيع و شراء مواد البناء ؛

نقل البضائع ؛
أعمال متنوعة.

 3 إقامة النور رقم   :  مقر الشركة 
املنصور  يعقوب  حي   5 رقم  عمارة 

الرباط.
 DMC MAROC : تسمية الشركة

.SARL AU
من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
ففف.ففف.5  حدد في   : رأس املال 

حصة  ففف.ف5  على  مقسم  درهما 

بقيمة فف1 درهم للواحدة. 

محمد  السيد   : التوقيع  التسيير 

درو�سي.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية  بالرباط  بتاريخ 17  اناار 23ف2 

احت رقم  165463.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

121 P

 AUTO ECOLE
KHAIREDDINE

SARL AU
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

 املقر اال تماعي : الطابق الثاني، 
رقم 4 اجزئة الذهبية، الصخيرات

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
اأسيس  ام  22ف2،  سبتم ر   12
 AUTO ECOLE اسم  احمل  شركة 
ش.و  ش.ذ.م.م   KHAIREDDINE

اتوفر على املميزات التالية :
الثاني،  الطابق   :  املقر اال تماعي 

رقم 4 اجزئة الذهبية، الصخيرات.
الهدف اال تماعي : مدرسة تعليم 

السياقة.
مدة االستمرار : 99 سنة.

درهم  ففف.فف1   : املال  رأس 
مقسم إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم موزع كما الي :
ففف1  بلحاج  الحسين  السيد 

حصة.
التسيير : ام تعيين السيد الحسين 
بلحاج كمسير للشركة ملدة زمنية غير 

محدودة.
من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاار اناار وانتهي في 31 ديسم ر.
لتكوين  بعد اقتطاع %5   : األرباح 
اوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حس0 حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
السجل  احت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم 5ف1381.
122 P

NOBLE KIDS
SARL

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
املقر اال تماعي : اجزئة نصر 

املستقبل، شارع طارق ابن زياد 
العمارة رقم ب، امارة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ام اأسيس شركة  22ف2،  نوفم ر   2
احمل اسم NOBLE KIDS ش.ذ.م.م 

اتوفر على املميزات التالية :
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نصر  اجزئة   : اال تماعي  املقر 

زياد  ابن  طارق  شارع  املستقبل، 

العمارة رقم ب، امارة.

الهدف اال تماعي : انظيم األحداث 

الرياضية والفنية.

مدة االستمرار : 99 سنة.

درهم  ففف.فف1   : املال  رأس 

مقسم إلى ففف1 حصة من فئة فف1 

درهم موزع كما الي :

السيدة سهام سيدكي فف5 حصة ؛

السيد  مال باجي فف5 حصة.

التسيير : ام تعيين السيدة سهام 

سيدكي والسيد  مال باجي كمسيران 

للشركة ملدة زمنية غير محدودة.

من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاار اناار وانتهي في 31 ديسم ر.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : األرباح 

اوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حس0 حصصهم.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

السجل  احت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم 138111.

123 P

LE PETIT MARCHAND

SARL AU

السجل التجاري 154369 الرباط

حل مسبق للشركة

قررت الشريكة الوحيدة لشركة 

 LE PETIT MARCHAND SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة،   AU

مقرها  درهما،  ففف.ف1  رأسمالها 

اال تماعي 15 شارع األبطال، رقم 4، 

العام  الجمع  خالل  الرباط  أكدال، 

بمقر  انعقد  الذي  العادي  الغير 

الشركة بتاريخ 21 ديسم ر 22ف2.

1 - الحل املسبق للشركة.

2 - تعيين السيدة مريم الغرميلي، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

5542فAD2 مصفية للشركة.

3 - تعيين مقر التصفية اال تماعي 

: 15، شارع األبطال، رقم 4، أكدال، 

الرباط.

ام اإلاداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

18 اناار 23ف2 احت رقم 132316.

124 P

OZONE AIN BEIDA

  SARL

في  مؤرخ  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 

عين الدار البيضاء بتاريخ 26 ديسم ر 

ذات  شركة  اأسيس  ام  قد  23ف2، 

املسؤولية املحدودة.

: «أوزون عين البيضاء»  التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

التدار   : اال تماعي  الهدف 

الذي  العمومي  للقطاع  املفوض 

اتعلق بالنفااات املنزلية وما شابهها.

فف93.9  درهم   : رأسمال الشركة 

مقسمة إلى 939 حصة من فئة فف1 

درهم للحصة الواحدة.

عزيز البدراوي 94 حصة ؛

والخدمات  للبيئة  أوزون  شركة 

845 حصة.

من  الصالحيات  كامل  اخول 

عزيز  للسيد  األسا�سي  القانون 

البدراوي احت اوقيعه الوحيد.

املدة : 99 سنة ابتداء من اأسيس 

السجل  وضع  ااريخ  من  أي  نهائي 

التجاري.

من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.

الطابق   ،4 رقم  الشقة   : املقر 

األول، بحيرة السعادة، طريق سيدي 

حرازم، عين البيضاء، فاس.

املسير : عزيز البدراوي.

باملحكمة  القانوني  االاداع  ام 

التجارية بفاس بتاريخ 16اناار 23ف2 

احت رقم 5749.

125 P

B&R HOUSE
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DH
 SIEGE SOCIAL : 1BD

ZERKTOUNI MOHAMMEDIA
حل الشركة 

ابعا لقرار الجمع العام االستثنائي 
ام  22ف2  ديسم ر   15 في  املنعقد 

اقرير :
1 - اصفية الشركة.
2 - استقالة املسير.

ابن الصائغ   : تعيين السيدة   -  3
سهام كمصفي للشركة.

 : التصفية  كمقر  تعيين  ام   -  4 
1 شارع الزرقطوني، املحمداة.

إ رائه  ام  القانوني  اإلاداع 
باملحكمة االبتدائية باملحمداة بتاريخ 

16 اناار 23ف2 احت رقم 92.
نسخة للبيان

126 P

CITY BUS MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد
ذات رأسمال : ففف.فف1 درهم
املقر اال تماعي : مركز األعمال 

ااسمين، زاوية شارع الشفشاوني 
وطريق الرباط، شقة رقم 13، 
الطابق الثاني، الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 522489
عزل - تعيين مسير 

القرارات  محضر  بمقت�سى 
املؤرخ  الوحيد  للشريك  االستثنائية 

ب 27 أكتوبر 22ف2 :
واكوز،  طارق  السيد  تعيين  ام 
وحيد  كمسير  سال  بمدانة  القاطن 
سنوات انتهي بحلول الجمع   3 ملدة 
على  املصادقة  أ ل  من  املنعقد 
ابعا  25ف2  املالية  السنة  حسابات 

إلقالة مسير.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية بمدانة الدار البيضاء بتاريخ 

 853226 رقم  احت  23ف2  اناار   5

وام إاداع التصرير بالتعدال في نفس 

اليوم احت رقم 472.

لإلشارة والبيان

127 P

 MEDICAL IMAGING

CONSEIL

MIC SARL AU

ميداكال إماد ين كونساي - ميك 

ش.م.م ش.و

برأسمال : ففف.ف2 درهم

عند نيدوم بالرباط، داور الجامع 

فف4، شارع الحسن الثاني، عمارة 

بدر، شقة 5

I.C.E N°97ف.ففف.1.611.946فف

احويل مقر الشركة
العام  الجمع  من  بقرار   -  I

االستثنائي املنعقد اوم 2 اناار 23ف2، 

قرر الشريك الوحيد لشركة «ميداكال 

ش.م.م  ميك»   - كونساي  إماد ين 

ش.و ما الي :

اال تماعي  املقر  احويل   -  1

الجمع  اوم  من  ابتداءا  للشركة 

العام، من عند إليت كونطا بالرباط 

- أكدال، 14 شارع أطلس، الشقة 16 

إلى : عند نيدوم بالرباط، داور الجامع 

عمارة  الثاني،  الحسن  شارع  فف4، 

بدر، شقة 5.

الرابع  الفصل  تغيير   -  2 

القانون  من  اال تماعي)   املقر 

األسا�سي ابعا لذلك.

لدى  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

كتابة ضبط املحكمة التجارية ملدانة 

احت  23ف2  اناار   17 اوم   الرباط 
رقم 132296.

مقتطف وبيان لإلشهار

128 P
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YAS TRAVALU
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : ففف.فف1 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 63، اجزئة 

نهاوند، امارة

ذات السجل التجاري رقم 125671

الزيادة في رأسمال الشركة  
ابعا ملا  اء في محضر الجمع العام 

اال تماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتمارة قرر  22ف2  ديسم ر   19 بتاريخ 

ذات  الشركة  في  الوحيد  الشريك 

 YAS املسماة  املحدودة  املسؤولية 

TRAVALU ما الي :

الشركة  الرأسمال  في  الزيادة 

ففف.فف3  إلى  درهم  ففف.فف1  من 

ففف.فف2  مبلغ  بزيادة  وذلك  درهم 

املقتطف  الشركة  رأسمال  في  درهم 

في  للشريك  الدائنية  الحسابات  من 

السجالت املحاسبية للشركة.

النظام  احيين  لذلك  نتيجة 

األسا�سي للشركة.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بتمارة بتاريخ ف1 اناار 23ف2 

.D9692 احت رقم

129 P

ائتمانية سوفيكاس ش.م.م

SOFIGAS SARL

 رقم 38 إقامة  نان عالل، شارع طارق 

بن زياد، امارة

NAJIMAT

SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد ش.م.م ش.و

مقرها اال تماعي : رقم 46 شارع 

عقبة، شقة رقم 2 أكدال، الرباط

سجلها التجاري 127331 الرباط  

املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�سى 

قرر مسير  22ف2  ديسم ر   26 بتاريخ 

الشركة التعداالت التالية :

فسخ الشركة السابق ألوانه.

بناجي  الدان  عز  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

مقر التصفية رقم 46 شارع عقبة، 

شقة رقم 2، أكدال، الرباط.

الدان  عز  السيد  املصفي  براءة 

بناجي.

ام اإلاداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكمة التجارية الرباط احت رقم 

132291 بتاريخ 17 اناار 23ف2.
عن النسخة والنص

130 P

ائتمانية سوفيكاس ش.م.م

SOFIGAS SARL

 رقم 38 إقامة  نان عالل، شارع طارق 

بن زياد، امارة

مكت0 املحاسبة

PLOHID
SARL AU

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ش.م.م ش.و  

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 3 اناار 

23ف2 بتمارة، حيث ام وضع القانون 

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ش.و  ش.م.م  الوحيد  الشريك  ذات 

مميزاتها كالتالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ش.م.م ش.و.

.PLOHID SARL AU : التسمية

الهدف اال تماعي :

رصاص ؛

سانتير بيع بالتقسيط ؛

أشغال مختلفة وأشغال البناء ؛

بصفة عامة كل العمليات املالية، 

مباشر  بشكل  املرابطة   التجارية 

أو غير مباشر بموضوع الشركة وكذا 

العمليات التي من شأنها انمية الشركة.

 ،4 رقم  شقة   : اال تماعي  املقر 

مرس  قادر،  إقامة  األول،  الطابق 

الخير، امارة.

مدة الشركة : 99 سنة.

الرأسمال اال تماعي : حدد في مبلغ 

ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 

للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 

من  كلها  وحررت  اكتتبت  الواحدة 

طرف :

ففف1  العزيز  بني  عبد  السيد 

حصة.

عبد العزيز  بني يعت ر   : التسيير 

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاار اناار إلى 31 ديسم ر من كل سنة. 

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 9733 رقم  احت  امارة  االبتدائية 

بتاريخ 18 اناار 23ف2.
عن النسخة والنص

131 P

STE ELECTRO ZM
SARL AU

العام  الجمع  بمقت�سى   -  I

ديسم ر   16 في  املنعقد  االستثنائي 

22ف2 : 

مسؤولية  ذات  شركة  اصفية 

 STE وحيد  بشريك  محدودة 

اصفيتها  مقر   ELECTRO ZM

اال تماعي حي الوردة رقم 249 ايفلت.

الضبط  بكتابة  اإلاداع  ام   -  II

احت  بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 557 بتاريخ 26 ديسم ر 22ف2.

132 P

STE BALLAL IMPORT
اأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 0   -  I

اأسيس  ام  22ف2  5  ديسم ر  في 

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية :

BALLAL IMPORT : التسمية

أو  اا ر   : اال تماعي  الهدف 

والتصدار/   باالستيراد  اقوم  وسيط 

األشغال املختلفة والبناء
اجزئة   422 رقم  املقر اال تماعي: 

بامليلودي الخميسات.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في مئة ألف درهم  ففف.فف1).

السيد  عين   : الشركة  تسيير 
مع  ميع  للشركة  مسير  عزيز  بالل 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  ام اإلاداع    -  II
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السجل  احت  بالخميسات 

عدد 29671.
للنسخ والبيان

الوكيل

133 P

2BLT CAR LUX
اأسيس شركة

I - بمو 0 عقد عرفي مؤرخ في 5 
ديسم ر 22ف2 ام اأسيس شركة ذات 
املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :
.2BLT CAR LUX : التسمية

الهدف اال تماعي : اأ ير سيارات 
حصريا بدون سائق.

 1 اقامة صوفيا  املقر اال تماعي: 
عمارة 5 شقة 4 طريق قنيطرة سال.

الرأسمال :  حدد رأسمال الشركة 
في مئة ألف درهم  فف.ففف.فف1) 

السيد  عين   : الشركة  تسيير 
طارق  والسيد  لعروبي  بنعاشير 
مع  ميع  للشركة  مسيران  بوعزة 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  ام اإلاداع    -  II
بسال   االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
احت السجل التجاري عدد 37321. 

للنسخ والبيان
الوكيل

134 P

STE TIFLET FROID
 SARL AU

العام  االستثنائي  الجمع  قرر   -  I
املنعقد في 5 اناار 23ف2 :

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 
كما ام إعادة اذوي0  بشريك وحيد. 

النظام األسا�سي.
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بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
اناار  بتاريخ17   573 عدد  احت 

23ف2.
للنسخ والبيان

الوكيل

135 P

STE ABIRNAS
SARL

العام  الجمع  بمقت�سى   -  I
ديسم ر  ف2  في  املنعقد  االستثنائي 

22ف2 :
مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 STE وحيد  بشريك  محدودة 
اال تماعي  اصفيتها  مقر   ABIRNAS
1-ف6  رقم   4 مجموعة  االمل  حي 
نعيمة  السيدة  عينت  كما  ايفلت 

العوني كمصفية للشركة.  
الضبط  بكتابة  اإلاداع  ام   -  II
بالخميسات  االبتدائية  باملحكمة 

احت عدد 7 بتاريخ 12 اناار 23ف2.
136 P

ZHIAM CAR
اأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 0   -  I
اأسيس  ام  22ف2  ديسم ر   13 في 
لها  ذات مسؤولية محدودة  شركة  

املواصفات التالية :
.ZHIAM CAR : التسمية

الهدف اال تماعي : اأ ير سيارات 
حصريا بدون سائق.

2ف  حي الكرامة   : املقر اال تماعي 
رقم 52 زنقة 5ف الخميسات.

الرأسمال :  حدد رأسمال الشركة 
في مئة ألف درهم  ففف.فف1).

تسيير الشركة : عين السيد ااسين 
مع  ميع  للشركة  مسير  بنسعيد  

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  ام اإلاداع    -  II
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السجل  احت  بالخميسات 

عدد29673. 
للنسخ والبيان

الوكيل

137 P

CHIC SHOP BY NAWAL
اأسيس شركة

بمو 0 عقد عرفي مؤرخ في   -  I
ام اأسيس شركة   22ف2  2  ديسم ر 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :
 CHIC SHOP BY  : التسمية 

.NAWAL
بيع   : اال تماعي  الهدف 
 / مستحضرات التجميل بالتقسيط 

بيع املالبس الجاهزة بالتقسيط.
النصر  حي   57  : اال تماعي  املقر 

سيدي عالل البحراوي ايفلت.
الرأسمال :  حدد رأسمال الشركة 

في مئة ألف درهم  ففف.فف1).
السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
نوال عمار مسيرة للشركة مع  ميع 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  ام اإلاداع    -  II
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت  

احت السجل التجاري عدد 1433. 
للنسخ والبيان

الوكيل

138 P

CHARAF AMENAGEMENT
SARL

اأسيس شركة محدودة املسؤولية
بالدار  بمو 0 عقد عرفي موقع 
22ف2  ديسم ر  ف3  بتاريخ  البيضاء 
لشركة  األسا�سي  القانون  احرير  ام 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :
: شرف امنا منت ش.م.م  اإلسم 
 CHARAF AMENAGEMENT

.SARL
غرض الشركة : اإلنعاش العقاري.

 15 املجموعة   2 الشرف   : املقر 
الدار  األلفة   8 الشقة   5 العمارة 

البيضاء.
االفترا�سي  العمر  حدد   : املدة 
للشركة في 99 سنة من ااريخ اأسيس 

الشركة.
درهم  ففف.فف1   : املال  رأس 
مملوكة  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

كاآلتي :

أوسامة زحال : فف5 حصة.

خالد هشام : فف5 حصة.

: ام تعيين أوسامة زحال  التسيير 

وخالد هشام كمسيران للشركة.

: ابتدئ من فاار  السنة التجارية 

اناار إلى 31 ديسم ر.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
الجهوي  املركز  لدى  القانوني 

اناار   5 في  لالستثمار بالدار البيضاء 

23ف2.

السجل  في  الشركة  تسجيل  ام 

الرقم  احت  البيضاء  الدار  التجاري 

.567957

139 P

NATWOOD TRADING
نااوود ارادان

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 

ام  22ف2  نوفم ر   9 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  األساسية  القوانين  وضع 

ذات املسؤولية املحدودة باملواصفات 

التالية :

نااوود   : اال تماعية  التسمية 

.NATWOOD TRADING ارادان

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

استيراد،   : اال تماعي  الهدف 

وتسويق  واوزيع  واصنيع  اصدار 

 ميع أنواع األلواح الخشبية.

شارع   ،59  : اال تماعي  املقر 

الطابق  الزهور،  إقامة  الزرقطوني، 

9، الرقم 26، الدار البيضاء.

ففف.فف2  في  محدد   : الرأسمال 

من  حصة  ففف.2  إلى  مقسم  درهم 

مكتت0  منها  لكل  درهم  فف1  فئة 

ومدفوع بالكامل.

ام اخصيص هذه األسهم للشركاء 

املبلغ  أدناه وامثل  بالنس0 املحددة 

اإل مالي ملساهماتهم، وهي :

 KRONOSPAN الشركة 

 1999 : .HOLDINGS SPAIN, S.L.U

حصة.

 KRONOSPAN FLT, الشركة 

S.LU. : 1 حصة واحدة.

كرونوسبان  الشركة   : الشركاء 

 KRONOSPAN سباان  هولدانغ 

 ،.HOLDINGS SPAIN, S.L.U

الكائن  اإلسباني،  للقانون  خاضعة 

إسبانيا،   - غوس  بور  في  مقرها 

بور  لـ  التجاري  بالسجل  املسجلة 

واملمثلة   658 رقم  احت  غوس 

 FRANCISCO السيد  بواسطة 

فرانسيسكو   JAVIER MACICIOR

ايليتشيا  ماسيشيور   افير 

 FRANCISCO TELLECHEA والسيد 

 JAVIER MARTINEZ NADAL

فرانسيسكو خافيير ماراينيز نادال.

الشركة   : الشركاء  الشركة 

 KRONOSPAN كرونوسبان ف.ل.ت

للقانون  خاضعة   ،.FLT, S.L.U

اإلسباني، الكائن مقرها في بور غوس 

- إسبانيا، املسجلة بالسجل التجاري 

واملمثلة  1ف7  بور غوس احت رقم  لـ 

 FRANCISCO السيد  بواسطة 

فرانسيسكو   JAVIER MACICIOR

ايليتشيا  ماسيشيور   افير 

 FRANCISCO TELLECHEA والسيد 

 JAVIER MARTINEZ NADAL

فرانسيسكو خافيير ماراينيز نادال.

للشركة  كمسير  عين   : التسيير 

ملدة غير محددة السادة :

 FRANCISCO JAVIER السيد 

فرانسيسكو  افير   MACICIOR

 TELLECHEA ايليتشيا  ماسيشيور 

 JAVIER MARIA والسيد 

RODRIGUEZ MARTINEZ خافيير 

ماريا رودريغيز ماراينيز.

من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاار أكتوبر إلى آخر سبتم ر من كل 

سنة.

سنة ابتدئ من ااريخ   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري إال إذا 

ام حلها أو امدادها.



1847 الجريدة الرسميةعدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) 

بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

البيضاء بتاريخ 17 اناار 23ف2 احت 

الشركة  وتسجيل  854319فف  رقم 

بالسجل التجاري لدى نفس املحكمة 

وفي نفس التاريخ احت رقم 568271.
للخالصة والبيان

املسير
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IRRIMONDE

إاريموند

شركة محدودة املسؤولية

مقرها اال تماعي 183، شارع ولي 

العهد، محل رقم 13، الطابق 

األر�سي مركز ن.ر.ي.ا - طنجة

رأسمالها : ففف.ف1 درهم

السجل التجاري : طنجة - رقم 

4269ف1

تغيير التسمية

الجمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 

العام االستثنائي املحرر بمقر الشركة 

بطنجة بتاريخ 28 نوفم ر 22ف2 اقرر 

ما الي :

للشركة  اال تماعي  االسم  تغيير 

 DRIPALIA ماروك  دريباليا  من 

إاريموند  ليصبر   MAROC

.IRRIMONDE

من   3 للفصل  املوازي  التعدال 

القوانين األساسية للشركة.

انقير القوانين األساسية للشركة.

سلطات.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

بطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  احت  23ف2  اناار   4 بتاريخ 

.261344
للخالصة والبيان

املسير
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

BIG MARCHE
SARL AU

اأسيس شركة ذ.م.م ش.و
اأسيس  ام  بمقت�سى عقد عرفي 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد ش.ذ.م.م ش.و.
 BIG MARCHE : اللق0 اال تماعي

.SARL AU
عبد  السيد   : واملساهم  الشريك 
  A768ف1ف ب.و.ط  العسري،  هللا 

ففف1 سهم.
املسير الوحيد : عبد هللا العسري.

رأس املال : ففف.فف1 درهم.
التجاري  بيع  تسيير   : النشاط 

املنتجات الغدائية والصناعية).
مختلف أنواع التجارة.

بيع املعدات واألثاث.
املدة : 99 سنة.

اجزئة اوالد  1ف17  رقم   : العنوان 
ازعير عين العودة امارة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  احت  23ف2 

.138119
للبيان
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JMSK CONSTRUCTION
اصفية الشركة

بمو 0 عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
بتاريخ ف3 نوفم ر 22ف2 امت اصفية 
 JMSK CONSTRUCTION الشركة 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها اال تماعي هو  شريك وحيد، 
زنقة موالي   8 ف3 شقة رقم  عمارة   :

احمد الوكيلي حسان الرباط.
املنصوري  السيد  تعيين  ام  وقد 

 مال مسؤول عن اصفية الشركة.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
رقم  احت  23ف2  اناار   17 بالرباط 
التجاري  السجل  رقم   132277

.141873
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CARRE VIIIP
اصفية الشركة

بمو 0 عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

امت  22ف2  أغسطس   22 بتاريخ 

اصفية الشركة CARRE VIIIP شركة 

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

حي   : هو  اال تماعي  مقرها  وحيد، 
الفتر امال 5 رقم 998 الرباط.

املسعودي  السيد  تعيين  ام  وقد 

اصفية  عن  مسؤول  الغني  عبد 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  22ف2  سبتم ر   12 بالرباط 
رقم السجل التجاري   128619 رقم 

.88465
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ELITE SYNDIC
اصفية الشركة

بمو 0 عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

امت  22ف2  نوفم ر  فاار  بتاريخ 

 ELITE SYNDIC الشركة  اصفية 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مقرها اال تماعي هو  شريك وحيد، 

وعبد  سو�سي  بلعيد  شارع  اقاطع   :

رقم  باديس  إقامة  بنشقرون  العزيز 

1 الرباط.

وقد ام تعيين السيدة سلمى ااسر 

مسؤولة عن اصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

رقم  احت  23ف2  اناار   17 بالرباط 
التجاري  السجل  رقم   132278

.136527
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NEGOFAL
SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ  الشركة  بمقر  عقد  الذي 

فيه قرر  والذي  22ف2   23 سبتم ر 

 ما الي :

انازل السيد   : نقل ملكية أسهم 

أسهم التي املكها  ففف5  فؤاد فلكي 

والحقوق  الضمانات  الشركة مع  في 

اقبلها  الذي  فضيل  اوفيق  للسيد 

بقيمة فف1 درهم للسهم.

نقل  على  اوافق  العام  اال تماع 

ملكية أسهم.

: ا تماع  احويل الشكل القانوني 

االستماع  بعد  العمومية  الجمعية 

احويل  قرر  الرئيس  من  اقرير  إلى 

ذات  شركة  من  القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة SARL إلى شركة 

ذات املسؤولية املحدودة مع املساهم 

.SARL AU الوحيد

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

أكتوبر   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

22ف2 احت رقم 1ف1293.
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 STE ALAOUI GRINFOUD DE

TRAVAUX DIVERS
SARL

رأسمالها : ففف.ف2 درهم

العنوان : رقم 116 اجزئة النخيل 1 

احداف ازرو

تشطي0 عن نشاط اجاري
اسليمان  موالي   : الشركاء 

الساكن  مغربي  العلوي،  السعيدي 

النخيل  اجزئة   74 رقم  بعنوان 

الوطنية  البطاقة  رقم  ازرو  احداف 

.DA31937

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

التشطي0 على   : موضوع الشركة 

من  والتصدار  االستيراد  النشاط 

السجل التجاري.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

القانوني في املحكمة االبتدائية بأزرو 

ديسم ر   15 بتاريخ   125 رقم اإلاداع 

22ف2 السجل التجاري 385.

147 P
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 STE ALLIANCE AUTO

DESIGN
SARL AU

رأسمالها : ففف.فف1 درهم

العنوان : رقم ف74 اجزئة عين اغبال 

احداف ازرو

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة
املنعقد  العادي  للجمع  طبقا 

بتاريخ 12 اناار 23ف2، اقرر ما الي :

 ALLIANCE AUTO حل الشركة 

نهائية  بصفة   DESIGN SARL AU

ابتداء من 12 اناار 23ف2.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

القانوني في املحكمة االبتدائية بأزرو 

رقم اإلاداع 6 بتاريخ 12 اناار 23ف2 

السجل التجاري 1657.
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ائـتمـانـية  اكـنيك أسـيسـطـانس

111،  شـارع ولـي الـعـهـد

طـنـجـة

ATELIER MOUNA BENNANI

SARL A ASSOCIE UNIQUE 
«أاوليي  منى  بناني ش.ذ.م.م.

ذات  الشريك  الوحيد»

اأسيس الشركة
بـمـو ـ0 عـقــد عـرفـي بطنجة،  أ) 

وضع  اـم  23ف1/2ف/2ف،  بـتـاريـخ 

ذات  للشركـة  األسـاسـي  الـقانـون 

الشريك  ذات  مــحــدودة  مـسـؤولـيـة 

الوحيد ذات الـخصـائـص الـتالـية :

الـتـسـمـية :  أاوليي  منى  بناني.

الـشـكل    :   شـركــة ذات مـسـؤولـيـة 

مـحـدودة ذات الشريك الوحيد. 

املعمارية،  الهندسة   : الـهــدف 

الدراسات واالستشارات والتخطيط، 

الهندسة  مشاريع  ومتابعة  إدارة 

وامثيل وانسيق  املدنية والصناعية، 

العمومية  األشغال  شركات  مع 

وغيرها.

ف2  طنجة،   : اال تماعـي  الـمـقر 

شارع القا�سي عياض، الطابق األول، 

شقة رقم 2.

الـمـدة  :  99 سنة.

الرأسمال  حدد   : الرأسـمال 

اال تماعي في ففف.ف1 درهم، مقسمة 

من  ا تماعية  حصة  فف1  على 

الواحدة،  للحصة  درهم  فف1  فئة 

عند  برمتها  وتسدادها  احريرها  ام 

اإلكتتاب من طرف الشريك الوحيد 

السيدة منى بناني.

تعت ر السيدة منى بناني   : اإلدارة 

املسيرالوحيد للشركة وذلك  ملدة غير 

محدودة.

في  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

ديسم ر مـن   31 فاار اناار وانتهي في 

كل سنة عدا السنة األولى ابتدئ عند 

التأسيس. 

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام  ب) 

بطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  احت  23ف1/2ف/12  بتاريخ 

رقم  اجاري  سجل   ،261557

.133861
مقتطف وبيان للنشر
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األستاذ دحمان املزرياحي

موثق بطنجة

2، ملتقى شارع محمد الخامس والزرقطوني، 

إقامة الجوهرة الزرقاء، الرقم 6، طنجة

AL AKARIYA LIL ISTITMAR
ش.م.م

احويل املقر اال تماعي للشركة
افويت حصص ا تماعية

استقالة مسير
تعيين مسير  داد

احيين القانون األسا�سي للشركة
القاها  اوثيقية  عقود  بمقت�سى 

موثق  املزرياحي،  دحمان  األستاذ 

ديسم ر   27 و   21 اوم  بطنجة 

 AL» اقرر بالشركة املسماة  22ف2،  

شركة    «AKARIYA LIL ISTITMAR

رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

اال تماعي  مقرها  درهم،  ففف.فف1 

 1 املجد  اجزئة  مكادة  بني  بطنجة 

بلوك 16 الطابق األول رقم 9، املقيدة 

بالسجل التجاري بطنجة احت رقم 

37637، ما الي :

للشركة  اال تماعي  املقر  احويل 

ملتقى  طنجة  الحالي  العنوان  من 

عمارة  ومكنولي  عياد  قا�سي   شارع 

بني  طنجة  إلى   11 رقم  سفيان  أبو 

 16 بلوك   1 املجد  اجزئة  مكادة 

الطابق األول رقم 9.

ا تماعية)  حصة  احويل  فف1 

من طرف السيد عبد العزيز اخشين، 

السيد عبد  السيد عدنان اخشين، 

نعيمة  السيدة  اخشين،  العزيز 

اخشين،  حنان  السيدة  اخشين، 

السيدة كريمة اخشين، السيدة سناء 

اخشين  فاطمة  السيدة  اخشين، 

لفائدة السيد الحاج  ليلي ادري�سي 

السيد عبد  حصة ا تماعية)،   22 

حصة  ادري�سي  13  الواحد  ليلي 

ادريس  ليلي  السيد  ا تماعية)، 

ا تماعية)،   حصص  ادري�سي  7 

ادري�سي  5  محمد  ليلي  السيد 

السيد  ا تماعية)،   حصص 

حصص  ادري�سي  3  احمد  ليلي 

مصطفى  السيد  ا تماعية)،  

الحسناوي  ف5 حصة ا تماعية).

قبول استقالة املسير في الشركة 

السيد عبد العزيز اخشين.

تعيين السيد عبد الواحد  ليلي 

ادريس  ليلي  والسيد  ادري�سي 

ادري�سي كمسيران.

القاه  بمقت�سى عقد اوثيقي   -  2

موثق  املزرياحي،  دحمان  األستاذ 

بطنجة بتاريخ 21 ديسم ر 22ف2،  ام 

احيين القانون األسا�سي للشركة.

القيد بالسجل التجاري : ام اوم 2 

18 للسجل  23ف2 احت العدد  اناار 

الترايبي باملحكمة االبتدائية بطنجة.

القيد بالسجل التجاري : ام اوم 2 

37 للسجل  23ف2 احت العدد  اناار 

الترايبي باملحكمة االبتدائية بطنجة.
األستاذ دحمان املزرياحي

موثق بطنجة

150 P

مكت0 األستاذ محمد بنجلون

موثق بمراكش، ف7، شارع محمد الخامس، 

 ليز

عقد كراء تسيير حر ألصل تجاري
بتاريخ اوثيقي  عقد   بمقت�سى 

مسجل في مراكش  23ف2،  اناار   3  

وفق  23ف2،  اناار  ف1  بتاريخ 

املداخيل  سجل   : التالية  البيانات 

أمر   - 71ف11-1ف27ففف-23ف2   :

اصرير   -  2393  : باستخالص 

49ف2367411ف2،   : باألداء 

 LAS PALMERAS» شركة  قامت 

ذات  شركة   «MAISON D’HOTE

تسيير  بكراء  محدودة،  مسؤولية 

املكه  الذي  التجاري  لألصل  حر 

أوالد  باملحمداة،  ماعة  والكائن 

دار  عن  عبارة  هو  والذي  حسون، 
للضيافة واملقيدة بالسجل التجاري 

من   12799 رقم  احت  بمراكش 

 341 رقم  واحت  اإلاضاحي  السجل 

لفائدة  وذلك  الترايبي،  السجل  من 

الشركة املسماة «MAMIRO» شركة 

وذلك ملدة  ذات مسؤولية محدودة، 

وكاملة  متتالية  سنوات  خمس  5) 

ابتدئ من فاار اناار 23ف2 إلى غااة 

31 ديسم ر 27ف2.
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شركــة  كير ماروك  ش.م.م  

SOCIETE KERMAROC
  املقر اإل تماعي :  شقة رقم أ- 2  

إقامة  عفر زنقة املنصور الدهبي 

 ليز   مراكش.

  23717 رقم  التجاري  السجل 

االستثنائي  العام  الجمع   بمو 0 

22ف2  أغسطس   3 بتاريخ  املنعقد 

على  للشركة  الشركاء  صادق 

التعداالت التالية : 

بيع37 حصة ا تماعية من طرف 

لفائدة السيدة  السيد حميد صالح 

حصة   37 قبلت  التي  صالح  كنزة 

ا تماعية بسعر فف1 درهم لكل منها 

، أي السعر اإل ماليفف.فف37 درهم.
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بيع 19 حصة ا تماعية من طرف 
السيدة سعيدة صالح لفائدة السيدة 
حصة   19 اقبل  التي  صالح  كنزة 
ا تماعية بسعر فف1 درهم لكل منها 

أي السعر اإل مالي فف.فف19 درهم.
بيع 19 حصة ا تماعية من طرف 
السيدة سليمة صالح لفائدة السيدة 
حصة   19 اقبل  التي  صالح  كنزة 
درهم لكل منها  فف1  ا تماعية بسعر 

، أي السعر اإل مالي فف.فف19 درهم.
 ، أعاله  املتخذة  للقرارات  نتيجة 
أصبر التوزيع الجداد لرأس املال على 

النحو التالي:
فف.ففف.ف6  السيد  اكي مورالي 

درهم
ميشيل  آالن  ستيفان  السيد 

لوبينيك  فف.ففف.25 درهم
فف.ففف15  صالح  كنزة  السيدة 

درهم
 أي ما مجموعه ففف.فف1 درهم

 قوانين منقحة.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 
احت  ذلك  و  23ف2  اناار   2 بتاريخ 

رقم143247 .
152 P

شركــة كيش ايماج ش.م.م
 SOCIETE «KECH IMAGE SARL
املقر اال تماعي : حي البهجة طريق 

ااركة رقم 4 مكرر مراكش
السجل التجاري : 12911

العام االستثنائي  بمو 0 الجمع  
22ف2  نوفم ر   28 بتاريخ  املنعقد 
على  ااماج  كيش  شركة  صادقت 

التعداالت التالية :
الرحمان  عبد  السيد  ا رع  على 
السيد  البنه  سهم  فف3  مختاري 
مختاري محمد وذلك بمو 0 صك 
الت رع املوقع بين الطرفين في الشركة 
 KECH IMAGE» S.A.R.L» املذكورة 
ملراكش  اجاري  سجل  في  املسجلة 

احت رقم 12911.
أصبر التوزيع الجداد على النحو 

التالي:

مختاري  الرحمان  عبد  السيد   
.
ً
ف65 سهما

ف5  يعيش  ابن  السيدة سعيدة   
سهم

 السيد مختاري محمد فف3 سهم
سهم  ففف1  يساوي  اإل مالي 

تشكل رأس املال. 
2- احداث النظام االسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 
بتاريخ 2 اناار 23ف2 و ذلك احت رقم 

.143249
153 P

شركة بيست اطلس 
كونسيلتينك ش.م.م 

 SOCIETE BEST ATLAS 
 CONSULTING  S.A.R.L

الرأسمال اإل تماعيففف.فف1 درهم  
« Enseignes « KECH 7  اسم اجاري

املقر اإل تماعي : اجزئة تسلت
 رقم 171 احناوت اقليم الحوز 

العام االستثنائي  بمو 0 الجمع  
بتاريخ الشركة  بمقر   املنعقد 
شركة  صادقت  22ف2  أكتوبر   28  
.م  بيست اطلس كونسيلتينك ش.م 

على ما الي : 
فف2 حصة ا تماعية بثمن  بيع   
الثمن  ليكن  للواحدة   درهم   فف1 
طرف  من  درهم  ففف.ف2   اإل مالي 
لفائدة  الحالي�سي  مروان  السيد 

السيد باافوا عبد اللطيف.
الجداد  التوزيع  فإن  بالتالي  و 
على  أصبر  اال تماعية  للحصص 

النحو التالي :
اللطيف                                                                        عبد  باافوا  السيد 

فف8 حصة ا تماعية
الصمد                                                                عبد  بوحدو  اات  السيد 

فف2 حصة ا تماعية.
هو   الحصص  مجموع  ليكن 

ففف.1 حصة ا تماعية  
 القانون األسا�سي امللقر.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 
وسجل احت  23ف2   اناار   9 بتاريخ 

رقم 143517.   
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شركــة  إبالز
 SOCIETE IBLAZE SARL

الرأسمال اال تماعي : ففف.ففف.1 

درهم

 II املقر اال تماعي : العن ر مسيرة

محل 41  مراكش

العام االستثنائي  الجمع  بمو 0 

22ف2  ديسم ر  فاار  بتاريخ  املنعقد 

صادقت شركة إبالز على ما الي : 

للشركة  اال تماعي  املقر  احويل 

 إلى العنوان الجداد : اجزئة النوزهة

 رقم 458 الطابق األول أات اورير.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 

و ذلك احت  23ف2   اناار   9 بتاريخ 

رقم 143498 .
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شركة ›‹عاش للمقاوالت 

واملشاريع‹‹
 SOCIETE AACH LIL

 MOUKAWALAT WA AL

 MACHARII

الرأسمال :   ففف.فف1  درهم 

اإل تماعي  

املقر اال تماعي : رقم -15 الطابق 3 

اقامة خالد – شارع الطابق 4 د م د  

 طريق ااركة) - مراكش

العام االستثنائي  بمو 0 الجمع  

 28 بتاريخ  الشركة   بمقر  املنعقد 

نوفم ر 22ف2   صادقت شركة عاش 

للمقاوالت و املشاريع على ما الي : 

للشركة  اال تماعي  املقر  احويل 

إلى العنوان الجداد : امللكية املسمات 

 48 سوزان شارع موالي رشيد رقم  

 ليز - مراكش

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 

و ذلك احت  23ف2   اناار   9 بتاريخ 

رقم 143497 .
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شركــة جاك يوس  ش.م.م  

 SOCIETE «JACK YOUS»
  املقر اإل تماعي :  شارع موالي 

عبدهللا إقامة باب دكالة بلوك د1 ط 
3 رقم 8  مراكش.

السجل التجاري رقم 85449 .
العام االستثنائي  بمو 0 الجمع  
22ف2  أغسطس   3 بتاريخ  املنعقد 
على  للشركة  الشركاء  صادق 

التعداالت التالية : 
بيع ف2 حصة ا تماعية من طرف 
السيد  لفائدة  صالح  كنزة  السيدة 
حصة  ف2  اقبل  الذي   اكي مورالي 
ا تماعية بسعر فف1 درهم لكل منها 

أي السعر اإل مالي فف.ففف2 درهم.
من  ا تماعية  ف1حصص  بيع 
طرف السيد حميد صالح إلى السيد 
 اكي مورالي الذي اقبل ف1 حصص 
ا تماعية بسعر فف1 درهم لكل منها 

أي السعر اإل مالي فف.ففف1 درهم.
من  ا تماعية   خصص   5 بيع 
طرف السيدة سعيدة صالح لفائدة 
 5 اقبل  الذي  مورالي  السيد  اكي 
خصص ا تماعية  بسعر فف1 درهم 
فف.فف5  لكل منها أي السعر اإل مالي 

درهم.
من  ا تماعية  حصص   5 بيع 
لفائدة  طرف السيدة سليمة صالح 
 5 اقبل  الذي  مورالي  السيد  اكي 
حصص ا تماعية بسعر فف1 درهم 
فف.فف5  لكل منها أي السعر اإل مالي 

درهم.
أعاله،  املتخذة  للقرارات  نتيجة   
أصبر التوزيع الجداد لرأس املال على 

النحو التالي:
ففف.ف1  مورالي  السيد  اكي   

درهم
إ مالي االشتراكات ففف.ف1 درهم.
SARL AU إلى SARL االنتقال من 

 قوانين منقحة.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 
احت  ذلك  و  23ف2  اناار   2 بتاريخ 

رقم143248 .
157 P
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مكت0 األستاذة مريم شهبون

موثقة بمكناس

 FREE TIME
بيع حصص في الشركة

من  محرر  موثق  عقد  بمقت�سى 
طرف األستاذة مريم شهبون موثقة 
بمكناس بتاريخ 8 ديسم ر و25 نوفم ر 
بريك،  اوسف  السيد  باع  22ف2، 
إلهام  السيدة  بريك،  عادل  السيد 
والسيدة  بريك  فؤاد  السيد  بريك، 
التي  الحصص  بريك،  ميع  ليلى 
املكونها في شركة FREE TIME شركة 
رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها  درهم،  فف.ففف.فف1.5 
اإل تماعي ب 27 شارع الحسن الثاني 
التجاري  بالسجل  مسجلة  مكناس، 
للسيد   ،18525 بمكناس احت عدد 
أصبحت  وبذلك  سعيدي،  محمد 
الشركة  لرأسمال  املكونة  الحصص 
وبه ام  ملكا للسيد محمد سعيدي، 
7 من النظام األسا�سي  تغيير الفصل 

للشركة.
سعيدي  محمد  السيد  أن  بما 
للحصص  الوحيد  املالك  أصبر 
ام  فقد  الشركة  لرأسمال  املكونة 
ذات  كشركة  الشركة  نوع  اختيار 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
عدد  احت  23ف2،  اناار   13 بتاريخ 

.181
من أ ل اإلشارة والبيان

إمضاء األستاذة مريم شهبون
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شركة بيوبالستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات رأسمال : فف.ففف.ففف.1 درهم
املقر اإل تماعي : دوار إحشاش 
سيدي بيبي شتوكة أات باها

العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 
سبتم ر   23 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
ام  بيوبالستيك   لشركة  22ف2، 

املصادقة على ما الي :

حصة إ تماعية  ففف.1  افويت   
اململوكة للسيدة السليماني اإلدري�سي 

إامان للسيد زميزم عثمان.
القانون  من  و7   6 البنود  تغيير 

األسا�سي.
أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكان 
رقم  احت  23ف2،  اناار   17 بتاريخ 

.112
بمثابة مقتطف وبيان

املسير
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شركة كنديان بالستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات رأسمال : فف.ففف.فف2 درهم
املقر اإل تماعي : مليزانين رقم 4 
منطقة الصناعية سيدي بيبي 

شتوكة أات باها
العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 
سبتم ر   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
22ف2، لشركة كنداان بالستيك  ام 

املصادقة على ما الي :
إ تماعية  حصة  فف2  افويت   
اململوكة للسيدة السليماني اإلدري�سي 

إامان للسيد زميزم عثمان.
القانون  من  و7   6 البنود  تغيير 

األسا�سي.
أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكان 
رقم  احت  23ف2،  اناار   17 بتاريخ 

.113
بمثابة مقتطف وبيان

املسير
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شركة بيوبالستيك روسيكلينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات رأسمال : فف.ففف.ففف.2 درهم
املقر اإل تماعي : دوار إحشاش 
سيدي بيبي شتوكة أات باها

العام  الجمع  بقرار  بمقت�سى 
سبتم ر   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
بيوبالستيك  لشركة  22ف2، 
روسيكلينك  ام املصادقة على ما الي:

إ تماعية  حصة  ففف.2  افويت 

اململوكة للسيدة السليماني اإلدري�سي 

إامان للسيد زميزم عثمان.

القانون  من  و7   6 البنود  تغيير 

األسا�سي.

أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكان 

رقم  احت  23ف2،  اناار   17 بتاريخ 

.111
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

161 P

LA SOCIETE PISTA CHOOSE
SARL

مقرها اإل تماعي بفاس ف1 حي 

II سيدي براهيم

RC : N°42231

 28 بتاريخ  عرفي  عقد  مبقتىض 

حصة  فف3  بيع  ام  22ف2،  ديسم ر 

فف1 درهم للحصة  إ تماعية بقيمة 

 PAOLO السيد  الواحدة من طرف 

شركة  في  امتلكها  والتي   RUGGERI

لفائدة  ش.م.م   PISTA CHOOSE

السيد الطال0 التلمساني.

لدى كتابة   : ام اإلاداع القانوني 

ضبط املحكمة التجارية لفاس في 28 

ديسم ر 22ف2 احت رقم 3ف55.
بمثابة مقتطف وبيان
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AIT TALEB FA
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام  23ف2  اناار   2 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

املحدودة بمساهم واحد.

 AIT TALEB FA SARL  : التسمية 

.AU

املقر اإل تماعي : الرباط أكدال 4، 

زنقة واد زيز الشقة 7 الطابق الثالث.

الهدف اإل تماعي :

أعمال أو إنشاءات مختلفة.

املدة : 99 سنة.
رأسمال الشركة : ففف.فف5 درهم 

مقسمة إلى ففف5 حصة من فئة فف1 

احرير  ام  الواحدة،  للحصة  درهم 

للمساهم  واخصيصها  منها   1/4

الكريم   عبد  الذهبي  السيد  الوحيد 

ف125 حصة.

من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة 

األوى ابتدئ من ااريخ التسجيل.

املسير : السيد الذهبي عبد الكريم 
.AB337رقم ب.و 65ف

التجاري  بالسجل  التقييد  ام 

اناار   17 بتاريخ  التجارية  باملحكمة 

23ف2 احت رقم 165459.
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FUDICIAQ & ASSOCIES

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET

DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

2 ANGLE BD OMAR EL KHIAM ET RUE  

EL HODHOD RESIDENCE LE CAF

TEL : 05.22.47.35.77

 FUDICIAQ & Associés

ائتمانية للخ رة وادقيق الحسابات 
العنوان: 2 زاوية زنقة الهدهد وشارع عمر 

الخيام بوسيجور

 الدار البيضاء

Tél : 05.22.47.35.77

YAKEEY MEA SASU
إعــالم بالتأسيس    

شركة YAKEEY MEA SASU شركة 

التوصية البسيطة باألسهم

برأسمال ا تماعي ففف.ف5 درهم
املقر اال تماعي: 12 زنقة ليل ااامور 
زاوية زنقة خليج الزمرد عين الذئاب

الدار البيضاء

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ديسم ر22ف2   16 في  بالدارالبيضاء 

ام اإلعالن عن اأسيس شركة ذات 

الخصائص التالية: 

 .YAKEEY MEA SASU :التسميـــة

الشكل القانوني: شركة التوصية 

املبسطة باألسهم.  
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ليل  زنقة   12 اال تماعي:  املقر 

ااامور زاوية زنقة خليج الزمرد عين 

الذئاب الدار البيضاء. 

التنمية  اال تماعي:  الهدف   

منصات  ع ر  والتنشيط  والتسيير 

الخدمات عن بعد وكل ما له عالقة 

مباشرة وغير مباشرة بهدف الشركة 

ويساهم في انميتها. 

املدة القانونية للشركة: حددت في 

99 سنة من ااريخ التقييد في السجل 

التجاري.

الرأسمال اال تماعي: حدد في مبلغ 

ففف.ف5 درهم. 

العامة  اال تماعات  في  القبول 

وممارسة حق التصويت: احق لجميع 

العامة  الجمعية  املساهمين حضور 

واملشاركة في املداولة.

قابلة  األسهم  األسهم:  احويل 

وقابلة  عنها  والتنازل  للتفويت 

للتحويل بحرية. 

رئيس  كأول  تعيين  ام  الرئيـــس: 

عام  ملدة  الشركة  إدارة  مجلس 

واحد والذي سيرأس في نهااة القرار 

املدعوين  للمساهمين  الجماعي 

املالية  السنة  حسابات  العتماد 

ديسم ر23ف2.   31 في  ستنتهي  التي 

السيد كريم بقالي ذو  نسية مغربية 

البديع  قصر  زنقة   27 في  الساكن 

لونغشوم0 الدار البيضاء املزداد في 

الوطنية  البطاقة  ذو  ماي1981،   7

 .BE739291

تعيين  ام  الحسابات:  مدقق 

DELOITTE AUDIT كمدقق  مكت0 

حسابات ملدة عام واحد. 

بكتابة  ام  القانونـي:  اإلاداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

اناار23ف2   9 اوم  في  بالدارالبيضاء 

في  وقيدت   853386 رقم  احت 

السجل التجاري احت رقم 567669.
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FUDICIAQ & ASSOCIES

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET

DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

 ANGLE BD OMAR EL KHIAM ET RUE EL 2

HODHOD RESIDENCE LE CAF

TEL : 05.22.47.35.77

STE. MENSA VILLE VERTE
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال اإل تماعي : ففف.ف1 درهم

املقر اإل تماعي : 17 بوسكورة بارك 

املدانة الخضراء الدارالبيضاء

إعالن بالتأسيس
في  منعقد  عرفي  عقد  بمقت�سى 

نوفم ر  ف3  بتاريخ  الدارالبيضاء 

22ف2 ام اإلعالن عن اأسيس شركة 

ذات الخصائص التالية :

 MENSA VILLE  : التسمية 

.VERTE

وهو   : للشركة  اإل تماعي  الهف 

واملقاهي  املطاعم  ميدان  في  العمل 

والحانة ومحالت الو بات الخفيفة 

واملأكوالت  واملثلجات  واملشروبات 

باملحل أو خار ه.

 17 في  علم   : اإل تماعي  املقر 

الخضراء  املدانة  بارك  بوسكورة 

الدارالبيضاء

الشركة  في  واملساهم  الشريك 

ذو  الصالحي،  لحسن  السيد  وهو   :

فاار  اوم  املزداد  مغربية،   نسية 

في الساكن  بتزنيت   1958  اناار 

الواحة  حي  بالطان  زنقة  ف1   

الوطنية  البطاقة  ذو  الدارالبيضاء 

.B361476 رقم

في  حدد   : اإل تماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم  فف.ففف.ف1  مبلغ 

فف1 حصة إ تماعية ب فف1 درهم 

في  كلها  ومكتتبة  محررة  للواحدة 

إسم الشريك الوحيد السيد لحسن 

الصالحي.

املدة القانونية للشركة : حددت 

التأسيس.  ااريخ  من  سنة   99 في 

السنة اإل تماعية للشركة  انطلق في 

فاار اناار واختم في 31 ديسم ر من 

كل سنة.

السيد لحسن  تعيين  ام   : املسير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الصالحي 

بتوقيعه  ملزمة  والشركة  محدودة 

الوحيد.

صافي  ميع   : السنوية  األرباح 

باملحصل  املسجل  الشركة  دخل 

اإلستقطاعات  اوزيع  بعد  السنوي 

الشركاء  اوزع عل  والباقي  القانونية 

كل حس0 ما اتناس0 مع حصصهم.

باملركز  ام   : القانوني  اإلاداع 

بالدارالبيضاء  لإلستثمار  الجهوي 

اناار   5 بتاريخ   567451 رقم  احت 

23ف2.
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 FUDICIAQ & Associés

ائتمانية للخ رة وادقيق الحسابات 
العنوان: 2 زاوية زنقة الهدهد وشارع عمر 

الخيام بوسيجور

 الدار البيضاء

Tél : 05.22.47.35.77

 JAMSER  GROUPE

HOLDING

SARL

التعدال القانونــي 
الرفع من الرأسمال  اإل تماعي
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

الرأسمال املعتمد فف,فف3.4ف42.7 

درهم

املقر اإل تماعي: اجزئة رقم 5 اجزئة 

سيدي عمر ليساسفة الحي الحسني 

الدار البيضاء.

بعد القرار الغير العادي للشريك 

ام  نوفم ر22ف2   29 بتاريخ  الوحيد 

ااخاذ القرار التالي: 

1)-الرفع من الرأسمال اإل تماعي 

درهم  فف,ففف.ف2.75  للشركة بمبلغ 

درهم  فف,فف3.4ف42.7  من  ليمر 

درهم،  فف,فف45.453.4  إلى  ويصل 

فف275  هذه الزيادة ستسمر بخلق 

حصة ا تماعية بمائة درهم للواحدة 

لفائدة الشريك الوحيد، هذه الزيادة 
في الرأسمال احققت عن طريق داون 

مستحقة للشريك على الشركة.

األسا�سي  القانون  2)-احيين 
السادس  للفصل  وتعدال  للشركة 

والسابع منـه. 
بكتابة  ام  القانوني  3)-اإلاداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
ف85136  رقم  احت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ 26 ديسم ر22ف2.
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 FUDICIAQ & Associés
 Cabinet d’Expertise Comptable et de

Commissariat aux Comptes
 Angle Bd Omar El khiam et Rue EL 2 

Hodhod Résidence LE CAF
Tél : 05.22.47.35.77

AHYA HOLDING
SARL

التعدال القانونــي 
الرفع من الرأسمال اإل تماعي

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

الرأسمال املعتمد فف,فف6.2ف28.7 
درهم

املقر اإل تماعي: اجزئة رقم 5 اجزئة 
سيدي عمر ليساسفة الحي الحسني 

الدار البيضاء
بعد القرار الغير العادي للشريك 
ام  نوفم ر22ف2   29 بتاريخ  الوحيد 

ااخاذ القرار التالي: 
1)-الرفع من الرأسمال اإل تماعي 
درهم  فف,ففف.ففف.2  للشركة بمبلغ 
درهم  فف,فف6.2ف28.7  من  ليمر 
درهم،  فف,فف6.2ف7.ف3  إلى  ويصل 
ففف.ف2  هذه الزيادة ستسمر بخلق 
حصة إ تماعية بمائة درهم للواحدة 
لفائدة الشريك الوحيد، هذه الزيادة 
في الرأسمال احققت عن طريق داون 

مستحقة للشريك على الشركة.
األسا�سي  القانون  2)-احيين 
السادس  للفصل  وتعدال  للشركة 

والسابع منـه. 
بكتابة  ام  القانوني  3)-اإلاداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 851359 رقم  احت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ 26 ديسم ر22ف2.
167 P
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 FUDICIAQ & Associés

ائتمانية للخ رة وادقيق الحسابات 

العنوان: 2 زاوية زنقة الهدهد وشارع عمر 

الخيام بوسيجور

 الدار البيضاء

Tél : 05.22.47.35.77

 ATELIER MAROCAIN DE

GOURMANDISE

SARL

التعدال القانونــي
الرفع من الرأسمال اال تماعي

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

الرأسمال املعتمد فف,فف581.4 

درهم

املقر اإل تماعي: اجزئة رقم 5 اجزئة 

سيدي عمر ليساسفة الحي الحسني 

الدار البيضاء

عام  محضر  مع  بمقت�سى 

بتاريخ بالدارالبيضاء   املنعقد 

القرار  ااخاذ  ام  نوفم ر22ف2   29  

التالي: 

1)-الرفع من الرأسمال اإل تماعي 

للشركة بنسبة فف,16ف.ففف.2 درهم 

درهم ويصل  فف,فف581.4  ليمر من 

هذه  درهم،  فف,2.581.416  إلى 

حصة   6536 الزيادة ستسمر بخلق 

ا تماعية بقيمة 6ف3 درهم للواحدة 

مقسمة   8436 إلى  1ف19  مرقمة من 

مع احترام حق أولوية  على الشركاء 

من القانون   8 االكتتاب وفقا للبند 

الزيادة  هذه  للشركة،  األسا�سي 

مستحقة  داون  طريق  عن  احققت 

على الشركاء.  

السادس  للفصل  2)-التعداــل 

والسابع من القانون األسا�سي. 

بكتابة  ام  القانوني  3)-اإلاداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 852167 رقم  احت  البيضاء  بالدار 

بتاريخ 28 ديسم ر 22ف2.
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مكت0 اإلستشارة
FIDUTEMA ش.م.م

رقم 163 شارع القاهرة الطابق األول شقة رقم 
2 كومطراف 1 امارة

الهااف : 537644248ف
الفاكس : 537644764ف

 TRANS AMICAL
SARL AU

إعالن عن تغيير مقر الشركة
 25 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
شركة  مسؤول  قرر  22ف2  أكتوبر 
TRANS AMICAL SARL AU ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد ما الي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 
التالي حي املغرب العربي إقامة الخير 
 2 املسيرة   5 رقم  شقة   11 العمارة 

امارة.
التغيير النسبي للنظام األسا�سي.

بكتابة  القانوني:  اإلاداع  ام 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  احت  ديسم ر22ف2   16 بتاريخ 

.131258
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مكت0 اإلستشارة
FIDUTEMA ش.م.م

رقم 163 شارع القاهرة الطابق األول شقة رقم 
2 كومطراف 1 امارة

الهااف : 537644248ف
الفاكس : 537644764ف

 TRANS AMICAL
SARL AU

إعالن عن تغيير مقر الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 25 أكتوبر 22ف2 قرر مسؤول شركة 
TRANS AMICAL SARL AU ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد ما الي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 
التالي حي املغرب العربي إقامة الخير 
 2 املسيرة   5 رقم  شقة   11 العمارة 

امارة.
التغيير النسبي للنظام األسا�سي.

بكتابة  القانوني:  اإلاداع  ام 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  احت  ديسم ر22ف2   16 بتاريخ 

.131259
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مكت0 اإلستشارة
FIDUTEMA ش.م.م

رقم 163 شارع القاهرة الطابق األول شقة رقم 
2 كومطراف 1 امارة

الهااف : 537644248ف
الفاكس : 537644764ف

 SETTIMO TRANS
SARL AU

إعالن عن اوسيع النشاط التجاري
 4 مقت�سى عقد عرفي مؤرخ في   
 SETTIMO 22ف2 قرر شركة  أكتوبر 
ذات  ش.م.م   TRANS SARL AU

الشريك الوحيد ما الي :
اوسيع النشاط التجاري .

نقل املوظفين الدولي والوطني.
الدولي  السلع  نقل  في  مقاول 

والوطني.
مقاول في نقل املسافرين السياحي 

الدولي والوطني.
احيين القانون  األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني:  اإلاداع  ام 
الضبط باملحكمة التجارية بالقنيطرة 
رقم  احت  22ف2  نوفم ر   29 بتاريخ 

.93499
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MEDICAL BOUKRONE
SARL AU

ميداكال بوقرون ش.م.م.ش.و
الرأسما اإل تماعي : فف.ففف.فف1 

درهم
املقر اإل تماعي : رقم 16 عمارة 
4 مجموعة 7 أبواب النصر أمير 

الجنوب سال
في  مؤرخ  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد  22ف2  نوفم ر   7 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 
املحدودة بشريك وحيد وخصائصها 

على النحو التالي :
ميداكال  اإل تماعي:  التسمية 

بوقرون ش.م.م.ش.و.
الهدف اإل تماعي :

اا ر األدوات الطبية والجراحية.
فف.ففف.فف1   : الشركة  رأسمال 
حصة من  ففف1  إلى  درهم مقسمة 

فئة فف1 درهم للحصة الواحدة.

بوقرون  اللطيف  عبد  السيد 

ففف1 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من ااريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة  

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.

املقر : رقم 16 عمارة 4 مجموعة 7 

أبواب النصر أمير الجنوب سال.

اللطيف  عبد  السيد   : املسير 

بوقرون حامل البطاقة الوطنية رقم 

.B716395

رقم التقييد بالسجل التجاري : ام 

اإلاداع القانوني: لدى كتابة الضبط 

باملحكمة اإلبتدائية بسال احت رقم 

. RC 37277
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STARBORN PERCEPTRON
SARL AU

انحالل الشركة
بسال،  املؤرخ  املحضر  بمقت�سى 

قرر  22ف2،  نوفم ر   21 بتاريخ 

 STARBORN لشركة  العام  الجمع 

شريك  ش.م.ش   PERCEPTRON

اإل تماعي  رأسمالها  املقدر  وحيد 

مقرها  الكائن  درهم،  ففف.ف1  ب 

اإل تماعي بسال، 22 فاس، شقة رقم 

املسجلة بالسجل التجاري بسال   ،5

انحالل الشركة   ،34451 احت رقم 

السابق ألوانه وعين السيد برادة عمر 

مصع0  زنقة   35 بالرباط،  القاطن 

سوي�سي الحامل   2 والداة  بن عمير، 

 ،A638711 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كمصفي، كما ام رسخ مقر التصفية 

في املقر اإل تماعي املذكور أعاله.

بكتابة  القانوني:  اإلاداع  ام 

 ضبط املحكمة اإلبتدائية بسال اوم

 14 ديسم ر22ف2 احت رقم 154ف4.
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 LE DOMAINE DES 4
SAISONS

ESPACE TO THE CONTRY SIDE
انحالل الشركة

بسال،  املؤرخ  املحضر  بمقت�سى 
22ف2، قرر الجمع  بتاريخ 31 أكتوبر 
 LE DOMAINE DES العام لشركة 
املقدر رأسمالها  ش.م.   4 SAISONS
الكائن  ففف.ف1 درهم،  اإل تماعي ب 
مقرها اإل تماعي بسال، دوار  ياهنة 
املسجلة  الجدادة،  سال  السهول 
رقم  احت  بسال  التجاري  بالسجل 
السابق  الشركة  انحالل  5ف31.1، 
عمار  إاناس  السيدة  وعينت  ألوانه 
 2 رقم  اازة  زنقة  بالرباط،  القاطنة 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  حسان 
ثم  كما  كمصفية،   ،A39932ف رقم 
رسخ مقر التصفية في املقر اإل تماعي 

املذكور أعاله.
بكتابة  القانوني:  اإلاداع  ام 
 ضبط املحكمة اإلبتدائية بسال اوم 
14 ديسم ر22ف2 احت رقم 151ف4.
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ATLAS CIT
احويل املقر اإل تماعي

بمقت�سى املحضر املؤرخ بالرباط، 
 ATLAS اوم 17 أكتوبر 22ف2،لشركة
ففف.فف17.7  CIT ش.م.ش رأسمالها 
 6 بالرباط  مقرها  الكائن  درهم، 
محمدالسوي�سي  سيدي  األمير  شارع 
واملسجلة بالسجل التجاري بالرباط 
5فف.52 قرر الجمع العام  احت رقم 

للشركة :
احويل املقر اإل تاعي من العنوان 
التالي  العنوان  إلى  أعاله  املذكور 
شارع محمد السادس   4 الرباط كم 
السوي�سي  العنوان الجداد ) وبالتالي 
غير الفصل  4) من قانون التأسيس.
احداث النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني:  اإلاداع  ام 
 ضبط املحكمة التجارية بالرباط اوم

 6 اناار23ف2 احت رقم 132.118.
لإلشارة والنشر

املسير : السيد القباج محمد شكي0
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DIAFRAISE
SARL

 FABRICATION DES
INSTRUMENTS DIAMANTES
تغيير واوسيع الهدف اإل تماعي

بسال،  املؤرخ  املحضر  بمقت�سى 
عقد  ام  22ف2،  أكتوبر   13 بتاريخ 
 DIAFRAISE لشركة  العام  الجمع 
ففف.فف1  رأسمالها  ش.م.ش   SARL
الكائن مقرها الحي الصناعي  درهم، 
حي الرحمة اجزئة رقم 1232 سكتور 
د سال، بالسجل التجاري بسال احت 
العام  الجمع  وافق   ،28.419 رقم 

الغير العادي ملساهمي الشركة:
الهدف  واوسيع  تغيير  على 

اإل تماعي:
من: 

مؤسسة اصنيع قواطع املاس.
 اوزيع األ هزة الطبية.

 استيراد واصدار.
املعامالت  عام  ميع  وبشكل 
املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
واملنقولة وغير املنقولة التي قد اكون 
مرابطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
قد  التي  أو  أعاله  املذكورة  باألشياء 

تعزز اطوير الشركة.
واصدار  واستيراد  اصنيع   : إلى 
و ميع  الكاشطة  املاس  قطع  آالت 
العمليات ذات الصلة بشكل مباشر 

أو غير مباشر لغرض الشركة.
املعامالت  عام  ميع  وبشكل 
املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
واملنقولة وغير املنقولة التي قد اكون 
مرابطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
قد  التي  أو  أعاله  املذكورة  باألشياء 

تعزز اطوير الشركة.
من  املادة  3)  وبالتالي ام تعدال 

النظام األسا�سي.
احداث النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني:  اإلاداع  ام 
 ضبط املحكمة اإلبتدائية بسال اوم
 14 ديسم ر22ف2 احت رقم 155ف4.

لإلشارة والنشر
السيد بورشدي محمد
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 CENTRE D’HEMODIALYSE

PALMIER
 DOCTEUR BENCHEKROUN

RAJÂA

 SPECIALISTE EN

NEPHROLOGIE HEMODIALYSE

MALADIES DES REINS 

 ET VOIES EXCRETRICES REIN 

ARTIFICIEL

احويل الشخص املعنوي إلى شخص 
ذاتي

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام  22ف2،  اوليو   22 اوم  بسال، 

شخص  إلى  ذاتي  الشخص  احويل 

املسؤولية  محدودة  شركة  معنوي، 

 CENTRE الوحيد  الشريك  ذات 

في   D’HEMODIALYSE PALMIER

قانون  حس0   161ter املادة  إطار 

خالل  من  وذلك  العام،  الضرائ0 

احويل  ميع أصوله كشخص ذاتي 

 DOCTEUR BENCHEKROUN

احمل  والتي  شركتها  إلى   RAJÂA

الخصائص التالية :

 CENTRE  : التسمية 

 D’HEMODIALYSE PALMIER

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

الهدف اإل تماعي : تشغيل عيادة 

أي  أو  الكلي  وغسل  الكلي  أمراض 

غير  أو  مباشر  بشكل  ارابط  نشاط 

مباشر بالهدف اإل تماعي.

اقتناء األسهم عن طريق املساهمة 

أو اإلندماج أو شراء األسهم أو األسهم 

ألي شركات أو شركا لها غرض مماثل.

العمليات  عامة  ميع  وبصفة 

غير  أو  العقارية  الصناعية،  املالية، 

غير  أو  مباشر  بشكل  اتعلق  عقارية 

مباشر بهدف الشركة.

رأسمال الشركة : ففف.فف4 درهم 

مقسم على ففف.4 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
زنقة  زاوية   41  : اإل تماعي  املقر 

سومية وسارية ابن زنينم شارع عبد 

املومن النخيل الدارالبيضاء.

الوحيدة  الشريكة   : التسيير 

تسير  ر اء،  شقرون  بن  الدكتورة 

الشركة ملدة غير محدودة.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

اناار   3 اوم  التجارية بالدارالبيضاء 

23ف2 احت رقم 852952.

 : التجاري  السجل  في  االندراج 
سجلت الشركة في السجل التجاري 

بالدارالبيضاء احت رقم 567.237.
لإلشارة والنشر

املسيرة : الدكتورة بن شقرون ر اء

177 P

STE. DESIGNIA AGENCY
اصفية

واقرير  العرفي  العقد  بمقت�سى 

أكتوبر   4 في  املسجالن  املصفي 

شركة  اصفية  ام  بالرباط  22ف2 

.DESIGNIA AGENCY

باملحكمة  القانوني  الوضع  وام 

اناار   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت الرقم 132238.

178 P

STE. AMS RECYCLAGE
 STE. إعالن عن حل مسبق لشركة

AMS RECYCLAGE
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

الحل  22ف2ام  ديسم ر   21 بتاريخ 

 AMS RECYCLAGE املسبق لشركة 

بوسوكة  لحسن  السيد  وتسمية 

كمصفي للشركة كما ام تعيين مقر 
اانسيفت  زنقة   54 الشركة  اصفية 

الشقة رقم 1 اكدال الرباط.

ولقد ام الوضع القانوني باملحكمة 

اناار   18 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت الرقم 132336.

179 P
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 WILHELM ASSURANCE

MAROC

فرع

املقر اإل تماعي : 119 شارع عبد 

املومن الطابق 2 رقم 18، حي 

النخيل الدارالبيضاء املغرب

مسجل بالسجل التجاري 

بالدارالبيضاء احت عدد 225ف41

إعالن قانوني

العادي  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ للفرع  األم  الشركة   ملساهمي 

22ف2  اونيو21ف2 و19 سبتم ر   14 

ما الي :

اإل تماعي  املقر  نقل  قرار  إلغاء 

للفرع في 13 ف راار 19ف2 واالحتفاظ 

119 شارع  باملقر اإل تماعي للفرع في 

حي   18 رقم   2 الطابق  املومن  عبد 

النخيل الدارالبيضاء املغرب.

الحل املسبق للفرع.

الوداة  التصفية  إ راءات  فتر 

للفرع.

التصفية  ملدة  مصفيا  تعيين 

الجنسية  ذو  الخوير  محمد  السيد 

املغربية.

بالعنوان  التصفية  مقر  تعيين 

الطابق  البحتري  زنقة   17  : اآلتي 

األول حي كواتي ف6فف2 الدارالبيضاء 

املغرب.

ام اإلاداع القانوني: بقلم املحكمة 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 16 اناار 23ف2 احت عدد 854122 

بالسجل  التعدالي  والتسجيل 

بتاريخ للدارالبيضاء   التجاري 

 16 اناار 23ف2 احت عدد 1758.
لإلاداع

املصفي

180 P

SEWS-CABIND MAROC
شركة مساهمة مبسطة

ذات الرأسمال : فف.ففف.ففف.ف35 

درهم

املقر اإل تماعي : املنطقة الصناعية 

احمد بن ايشو كم 9 طريق الرباط 

عين حرودة املحمداة
املسجلة بالسجل التجاري 

للدارالبيضاء احت عدد 13111

 إعالن قانوني 
بتاريخ الشركة  رئيس   قرر 

التقييد  تسوية  22ف2،  نوفم ر   17  

في السجل التجاري للوكالة الثانوية 

التالية :

 PARC LOGISTIC  : العنوان 

،C5و  ،C4و  ،C3و  ،C2  الخالاا  

الغربية  الصناعية  املنطقة   C6و  

 شفشاوني)، عين حرودة املحمداة.

النشاط :

الكهربائية  الكابالت  اصنيع 

وامليكانيكية.

الضريبة املهنية: ف96ف3658.

املمثل القانوني : أندريا بالنكو.

بقلم  القانوني:  اإلاداع  ام 

باملحمداة  اإلبتدائية  املحكمة 

عدد  احت  23ف2  اناار   17 بتاريخ 

بالسجل  التعدالي  والتسجيل  6ف1 

اناار   17 التجاري للمحمداة بتاريخ 

23ف2 احت عدد 112.
لإلاداع

الرئيس

181 P

STE.KB MEHDIA LIVING
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمق�سى 

22ف2  أكتوبر   21 بتاريخ  بالقنيطرة، 

مسؤولية  ذات  شركة  اأسيس  ام 

والتي احمل  محدودة بشريك وحيد، 

الخصائص التالية :

مهداة  ب  ك.  شركة    : لتسية 

ليفينغ.

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك حيد.

59 شارع موالي   : املقر اإل تماعي 

عبد العزيز رقم 4 القنيطرة.

الهدف اإل تماعي : 

منعش عقاري.

األشغال العامة والبناء.

وبصفة عامة كل العمليا التجارية 

عالقة  لها  التي  واملالية  والعقارية 

شأنها  من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساهمة في انمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 

بوعصاب خالد.

فاار  من  ابتدئ   : املالية  السنة 

ديسم ر من كل سنة ما   31 اناار إلى 

ااريخ  من  ابتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
 : مبلغ  في  حدد  املال  رأس 

إلى  مقسمة  درهم  فف.ففف.فف15 

درهم  فف.فف1  ففف15 حصة بقيمة 

للواحدة.

بالسجل  التقييد  ام   : التقييد 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

23ف2  اناار  ف1  بتاريخ  بالقنيطرة 

احت رقم 67881.

182 P

AGRI AHALINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : فف.ففف.فف1 درهم

املقر اإل تماعي : دوار اوالد حماد، 

قيادة موالي عبد القادر حد كورت 

موالي عبد القادر

اأسيس شركة 
وضع  ام   ، عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

التالية :

.AGRI AHALINA : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اإل تماعي : دوار اوالد حماد، 

قيادة موالي عبد القادر حد كورت 

موالي عبد القادر.

موضوع الشركة :
بيع املواد الفالحية.

استيراد واصدار اآلآلت الفالحية.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم  فف.ففف.فف1  الشركة في مبلغ 
إ تماعية  حصة  ففف1  إلى  مقسم 
محررة  للحصة،  درهم  فف1  بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة  بكاملها، 

الشركاء:
السيد سعيد امعيز.
لسيد إلياس امعيز.

املدة : 99 سنة.
أسند إلى السيد سعيد   : التسيير 
الحامل  املغربية  الجنسية   ، امعيز 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GN4424ف
التجاري  بالسجل  التقييد  ام 
باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 

احت رقم 961 بتاريخ 9 اناار 23ف2.
183 P

HAMLYA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اإل تماعي : بقعة ف2، الحي 
الصناعي بئر الرامي القنيطرة
السجل التجاري رقم 939ف4

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي بتاريخ ف3 أكتوبر 22ف2 
HAMLYA TRANS SARL لشركة 

اقرر ما الي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
استقالة املسيران:

الحامل  العمالية  إدريس  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.M14163
حمدون،  اإلله  عبد  والسيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G529768 رقم
العمالية  إدريس  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالقنيطرة  والساكن   M14163 رقم 
بصفته   ،29 رقم  التنشيط  منطقة 

مصفي للشركة.
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الشركة  اصفية  مقر  احداد 

بمقرها اإل تماعي أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف9397  رقم  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

بتاريخ 9 اناار 23ف2.

184 P

 HAMLYA ENGRAIS DU

GHARB

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اإل تماعي : بقعة ف2، الحي 

الصناعي بئر الرامي القنيطرة

السجل التجاري رقم 28729

الحل املبكر للشركة

لعام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي بتاريخ ف3 أكتوبر 22ف2 

 HAMLYA ENGRAIS DU لشركة 

GHARBاقرر ما الي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

استقالة املسيران:

الحامل  العمالية  إدريس  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.M14163

حمدون،  اإلله  عبد  والسيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G529768 رقم

العمالية  إدريس  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بالقنيطرة  والساكن   M14163 رقم 

بصفته   ،29 رقم  التنشيط  منطقة 

مصفي للشركة.

الشركة  اصفية  مقر  احداد 

بمقرها اإل تماعي أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

الرقم   رقم  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

التسلسلي 4ف1 بتاريخ 9 اناار 23ف2.

185 P

AL MOUSSAID

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : فف.ففف.فف1 درهم

املقر اإل تماعي : مجموعة 92 رقم 2 

حي الشباب الطابق األول القنيطرة

اأسيس شركة 

مسجل   ، عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة ام وضع  القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التلية :

.AL MOUSSAID : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 92 مجموعة   : اإل تماعي  املقر 

األول  الطابق  الشباب  حي   2 رقم 

القنيطرة.

 موضوع الشركة :

اإلستغالالت  تسيير  في  املقاولة 

التجارية والصناعية والفالحية.

اوطين الشركات.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم  فف.ففف.فف1  الشركة في مبلغ 

ا تماعية  حصة  ففف1  إلى  مقسم 

بكاملها  محررة   ، درهم  فف1  بقيمة 

مكتتبة موزعة على الشركاء :

مسعيد  لحسن  موالي  السيد 

اإلدري�سي.

السيد املحجوب باحفيض.

املدة : 99 سنة .

السير : أسند إلى السيد املحجوب 

الحامل  مغربية  الجنسية  باحفيض 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G255476

التجاري  بالسجل  التقييد  ام 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة احت 

ديسم ر   26 بتاريخ   67755 رقم 

22ف2.

186 P

L’ESCALE PRIVEE
 شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر اإل تماعي : بلوك I رقم 87 

اوالد او يه - القنيطرة
السجل التجاري رقم 51ف48
افويت حصص ا تماعية

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 L’escale لشركة  العادي  الغير 
privee SARL، شركة ذات املسؤولية 

املحدودة اقرر ما الي :
املصادقة على افويت ف21  حصة 
السيد  واد  ملك  في  ا تماعية 
التعريف  لبطاقة  الحامل  لعوينة، 
لفائدة   G559749 رقم  الوطنية 
الحاملة  طال0،  ما دة  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G54995ف
املصادقة على افويت ف12  حصة 
ا تماعية في ملك السيد عز الدان 
التعريف  لبطاقة  الحامل  البداوي، 
لفائدة   G377141 رقم  الوطنية 
الحاملة  طال0،  ما دة  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G54995ف
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
رقم  احت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

93544 بتاريخ فاار ديسم ر 22ف2.
187 P

FRESH COOK
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : ففف.ف1 درهم

املقر اإل تماعي : 15، زنقة سبو، 
مركز املعامالت «الشوب»، مكت0 
رقم 2 الطابق الخامس القنيطرة 

اأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، ام وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 FRESH COOK SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

15، زنقة سبو،   : املقر اإل تماعي 
مكت0  «الشوب»،  املعامالت  مركز 

رقم 2 الطابق الخامس القنيطرة.
موضوع الشركة : ممون ؛

مستغل مطعم ؛
مستغل مقهى.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم  ففف.ف1  مبلغ  في  الشركة 
ا تماعية  حصة  فف1  إلى  مقسم 
محررة  للحصة،  درهم  فف1  بقيمة 
الشريكة  ملك  في  مكتتبة،  بكاملها، 

الوحيدة كالتالي :
السيدة فتيحة  ناح فف1 حصة.

  املدة : 99 سنة.
التسيير : أسند إلى السيدة فتيحة 
الحاملة  مغربية،  الجنسية   ناح، 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G368927
التجاري  بالسجل  التقييد  ام 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة احت 

رقم 67929.
188 P

FIVE M TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
R.C : 58457

ملخص محضر الجمع العام 
اإلستثنائي للشركة

اإلستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
لشركة FIVE M TRANS شركة ذات 
بتاريخ املنعقد  محدودة   مسؤولية 

 676 رقم   : الكائنة  23ف2  اناار   12  
اجزئة الوفاء الطابق األول القنيطرة، 
باإل ماع  الشركة  مساهموا  ابادل 

على ما الي :
قراءة اقرير التسيير الذي قام به 

املسير ؛
سابقة  بصفة  الشركة  اصفية 

ألوانها ؛
أمين  محمد  زويتة  السيد  تعيين 
واحداد  التصفية  عن  املسؤولية 
 676 رقم   1 مقرها في اجزئة الوفاء 

القنيطرة.
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كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
احت  23ف2   اناار   12 بالقنيطرة في 

رقم  18ف94.
189 P

 SOCIETE CAFE CLARISSE
MARTINEZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

املقر اإل تماعي : 38، بلوك L، أوالد 
او يه - القنيطرة
ااسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، ام وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
 SOCIETE CAFE  : التسمية 

CLARISSE MARTINEZ SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 ،L بلوك   ،38  : اال تماعي  املقر 

أوالد او يه - القنيطرة.
موضوع الشركة : مستغل مقهى.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم  ففف.فف1  مبلغ  في  الشركة 
ا تماعية  حصة  ففف1  الى  مقسم 
محررة  للحصة،  درهم  فف1  بقيمة 
على  موزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء.
 املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 
اوفيق.

التجاري  بالسجل  التقييد  ام 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة احت 

رقم 67917 بتاريخ 17 اناار 23ف2.
190 P

SOCIETE BOUCHTI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
املقر اإل تماعي : مكت0 رقم 7، زاوية 
أحمد شوقي ومحمد غرنيط، بلوك 

C، إقامة الليمون - القنيطرة
اأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، ام وضع القانون األسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودةذات 

املواصفات التالية :

 SOCIETE BOUCHTI   : التسمية

.IMMO SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 ،7 رقم  مكت0   : اإل تماعي  املقر 
غرنيط،  ومحمد  أحمد شوقي  زاوية 

بلوك C، إقامة الليمون - القنيطرة.

موضوع الشركة : عمارات، منعش 

عقاري ؛

األشغال املختلفة أو البناء.
الشركة  رأسمال  حدد   : رأسمال 

إلى  درهم مقسم  ففف.فف1  مبلغ  في 

فف1  حصة ا تماعية بقيمة  ففف1 

بكاملها،  محررة  للحصة،   درهم 

مكتتبة، موزعة على الشركاء.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد بوسلهام 

البوشتي والسيد ميلود كراب.
التجاري  بالسجل  التقييد  ام 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة احت 
رقم  67911 بتاريخ  17 اناار 23ف2.

191 P

WIJA CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : ففف.ف2 درهم

املقر اإل تماعي : مكت0 رقم 7، 
زاوية أحمد شوقي ومحمد غرنيط، 

بلوك C، إقامة الليمون - القنيطرة

اأسيس شركة
بمقت�سى عقد مسجل بالقنيطرة، 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  ام 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :

 WIJA CONSEIL SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،7 مكت0 رقم  املقر اال تماعي  :  
غرنيط،  ومحمد  أحمد شوقي  زاوية 

بلوك C، إقامة الليمون - القنيطرة.

في  اإلستشارة   : الشركة  موضوع 

التسيير.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ ففف.ف2 درهم مقسم 

بقيمة  ا تماعية  حصة  فف2  إلى 

فف1 درهم للحصة، محررة بكاملها، 

مكتتبة، موزعة على الشركاء.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد فتحي   : التسيير 

التعريف  لبطاقة  الحامل  محسن، 

.G523875 الوطنية رقم

التجاري  بالسجل  التقييد  ام 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة احت 

رقم 67867.

 192 P

 MAGHREB MOTO

 KENITRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر اإل تماعي : شارع املسيرة 

الخضراء، عمارة II، متجر رقم 8 

القنيطرة

احويل املقر اإل تماعي

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسم ر  فاار  بتاريخ  العادي  الغير 

22ف2، اقرر ما الي :

املقر  احويل  على  املصادقة 

العنوان  من  للشركة  اإل تماعي 

القدام :

 ،II شارع املسيرة الخضراء، عمارة

القنيطرة إلى العنوان   -  8 متجر رقم 

الحي   17 رقم   6 الزنقة   : الجداد 

الصناعي البلدي - القنيطرة.

إغالق الفرع التابع للشركة الكائن 

الصناعي  الحي   ،17 رقم   6 بالزنقة 

البلدي - القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  االاداع  ام 

بتاريخ بالقنيطرة،   االبتدائية 

4 اناار 23ف2 احت رقم 13928.

193 P

KONICHIC 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
املقر اال تماعي : 26 شارع املتبني 

مكت0 رقم 7 الطابق رقم 4 القنيطرة
اأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
اصحير  بمصالح  23ف2،  اناار   4
ام  القنيطرة  ملدانة  اإلمضاءات 
إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملواصفات التالية :
.KONICHIC : تسمية الشركة

شركة   : الشكل القانوني للشركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
 26  : للشركة  اال تماعي  املقر 
الطابق   7 رقم  مكت0  املتبني  شارع 

رقم 4 القنيطرة.
في  الغرض من الشركة   : الهدف 
أو  بشكل مباشر  أو خار ه،  املغرب 
لنفسها أو لغيرها  سواء  غير مباشر، 

أو مساهمة في :
الحالقة والتجميل.

التجميلية  املنتجات  بيع 
بالتقسيط.

العمليات  عام،  ميع  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
والخدمااية،  الحرفية،  العقارية، 
واملرابطة   ميعها لحساب الشركة، 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

اال تماعي لتطوير الشركة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ ااريخ التأسيس.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة  ففف.فف1  الشركة في 
على ففف1 حصة من فئة فف1 درهم 

للحصة الواحدة موزعة كالتالي :
ففف.فف1  السيدة ها ر بجطيط 

درهم ففف1 حصة ا تماعية.
الوحيد  الشريك   : الرأسمال 

السيدة ها ر بجطيط :
ففف.فف1  مجموعه  ما  امتلك 
حصة  ففف1  يعادل  ما  درهم 

ا تماعية.
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التسيير : الشركة تسيرها السيدة 

غير  مدة  إلى  وذلك  بجطيط  ها ر 

محددة.

االاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

ملدانة  التجارية  السجالت  بمصلحة 

23ف2   اناار   17 بتاريخ  القنيطرة 

احت رقم 48ف94.
لإلاداع والبيان

194 P

CHEZ L’OPTICIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

املقر اإل تماعي : 49 مكرر، زاوية 

حمان الفطواكي ومحمد غرنيط، 

إقامة كوثر، متجر رقم 3 القنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   

بالقنيطرة، ام وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 CHEZ L’OPTICIEN  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
    املقر اإل تماعي : 49 مكرر، زاوية 

غرنيط،  ومحمد  الفطواكي  حمان 

إقامة كوثر، متجر رقم 3 القنيطرة.

موضوع الشركة : نظاراتي.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم  ففف.فف1  مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة  ففف1  إلى  مقسم 

محررة  للحصة،  درهم  فف1  بقيمة 

الشريك  ملك  في  مكتتبة  بكاملها، 

الوحيد كالتالي :

ففف1  امسكد  فيصل  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد فيصل 

الحامل  الجنسية املغربية،  امسكد، 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A67279ف

التجاري   بالسجل  التقييد  ام 

باملحكمة  اإلبتدائية بالقنيطرة احت 
رقم 67913 بتاريخ 17 اناار 23ف2.

195 P

ELUP BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : ففف.فف1 درهم        

املقر اإل تماعي : 5 ، شارع سعيد 

الداودي ومحمد قاسم، إقامة 

الصفاء B، بئر الرامي الشرقية، 

مكت0 رقم 3، القنيطرة

اأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، ام وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

 ELUP BUSINESS  : التسمية 

  .SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

5 ، شارع سعيد   : املقر اال تماعي 

إقامة  قاسم،  ومحمد  الداودي 

الشرقية،  الرامي  بئر   ،B الصفاء 

مكت0 رقم 3، القنيطرة.

اطوير   : الشركة  موضوع 

اكنولو ية اإلعالميات ؛

اإلستيراد والتصدار ؛

األشغال املختلفة أو البناء.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم  ففف.فف1  مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة  ففف1  إلى  مقسم 

محررة  للحصة،  درهم  فف1  بقيمة 

بكاملها، مكتتبة، موزعة على الشركاء.

املدة : 99 سنة.

علي  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

الحامل لبطاقة التعريف  صفصافي، 

والسيد   ،G53787ف رقم  الوطنية 

فهد شراخ، الحامل لبطاقة التعريف 

.G545173 الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  ثم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة  احت 
رقم 67925  بتاريخ 18 اناار 23ف2.

196 P

CLIMLAGHZAOUI  شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

قفل اصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

بالقنيطرة اوم 21 ديسم ر 22ف2 ام 

احدداد ما الي ابعا للمحضر :

شركة  اصفية  قفل 

CLIMLAGHZAOUI SARL AU ؛

إبراء املصفي ؛

رقم  التجاري  السجل  شط0 

.34693

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ثم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

23ف2  اناار   18 بتاريخ  بالقنيطرة  

احت عدد رقم 62ف94.
للضبط والنشر

197 P

BMZ IMMOBILIER شركة
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، بتاريخ 7 اناار 23ف2.

 BMZ «شركة  اأسيس  ام 

ذات  ش.ذ.م.م   «IMMOBILIER

شريك وحيد.

شارع   382  : اال تماعي  املقر 

صومعة  إقامة  الخامس  محمد 

حسان مكت0 رقم 12 القنيطرة.

اإلنعاش   : اال تماعي  الهدف 

العقاري.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في انمية الشركة.

من  ابتداء  سنة.   99  : املدة  

التأسيس النهائي.

السيد محمد   : التسيير أسند إلى 

زكرياء بن احدش.

فاار  من  ابتدئ   : املالية  السنة 

اناار إلى 31 ديسم ر من كل سنة.
رأس املال حدد في مبلغ : ففف.فف1 

حصة  ففف1  إلى  مقسمة  درهم، 

سدد  للواحدة،  درهم  فف1  بقيمة 

اكتتابها واوزيعها كالتالي :

احدش  بن  زكرياء  محمد  السيد 

ففف1 حصة.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

االبتدائية  املحكمة  لذا  القانوني 
التجاري  بالسجل  وقيد  القنيطرة 

بتاريخ   67895 احت رقم  القنيطرة  

16 اناار 23ف2.
من أ ل املستخرج  واإلشارة

198 P

STE SASSI NOUR PRO
SARL AU

اأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

23ف2  اناار   5 بتاريخ  بالدار البيضاء 

باملواصفات  شركة  اأسيس  ام 

التالية:

 STE SASSI NOUR PRO SARL

AU

شارع رحال  ف3   : املقر اال تماعي 

 5 الشقة  الثاني  الطابق  املسكيني 

الدار البيضاء.

االنعاش   : اال تماعي  الهدف 

العقاري والقيام بجميع أعمال البناء 

املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسمال : ففف.فف1 درهم.

محمد  السيد   : الحصص 

ساسيوي ففف1 حصة.

ام تعيين السيد محمد   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  ساسيوي 
ملدة  للشركة  مسيرا   U5156ف رقم 

غير محددة.

من  ابتدئ   : اإل تماعية  الـسـنـــة 

فاار اناار إلى 31 د ن ر. 

املدة  : ام احداد في 99 سنة.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

التجارية  باملحكمة  القانوني 

23ف2  17 اناار  للدار البيضاء بتاريخ 
احت رقم 854328 والسجل التجاري 

رقم 568287.

199 P
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 STE AMED AUTO
SARL

اأسيس شركة                                                     
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدار  البيضاء بتاريخ  4 اناار 23ف2 
ام اأسيس شركة باملواصفات التالية 

:
STE AMED AUTO SARL

شارع رحال  ف3   : املقر اال تماعي 
 5 الشقة  الثاني  الطابق  املسكيني 

الدار البيضاء.
نقل البضائع   : الهدف اال تماعي 
طن   15 من  أصغر  املعتمد  بالوزن 
واإلصالح وامليكانيك ووسيط عقاري.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأسمال : ففف.فف1 درهم.

دانار  عادل  السيد   : الحصص 
ف65 حصة.

السيد محمد دانار ف35 حصة.
ام تعيين السيد عادل   : التسيير 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  دانار 
محمد  والسيد   BK 118172 رقم 
الوطنية رقم للبطاقة  الحامل   دانار 
ملدة  للشركة  مسيران   BK 32255ف

غير محددة.
من  ابتدئ   : اإل تماعية  السنة 

فاار اناار إلى 31 د ن ر.
املدة  : ام احدادها في 99 سنة.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
التجارية  باملحكمة  القانوني 
23ف2  17 اناار  للدار البيضاء بتاريخ 
احت رقم 854327 والسجل التجاري 

رقم 568285.
200 P

SWP SOLUTIONS
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ام  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

املحدودة ذات الخصائص التالي :
SWP SOLUTIONS : التسمية

الهدف :
إ راء عمليات التفتيش والتدقيق 

والتشخيص على سالمة املواقع.

-2 إ راء الدراسات:
- وضع إشعار سالمة املشاريع؛

واحليل  املخاطر  دراسات   -
األخطار؛

وخطة  اإلخالء  خطة  وضع   -
وخطة   (POI  الداخلية التشغيل 

الوقااة؛
- دراسة أمن املواقع؛

- كتابة اإل راءات وطرق التشغيل 
للمنشآت  السالمة  ومعااير  وقواعد 

واملشاريع؛
دراسة احجيم وسائل الحمااة   -
اوفير  الحرائق،  والتدخل  كشف 
واملتنقلة،  الحريق محمولة  طفااات 
املسلحة  الحريق  صمامات 
املياه،  شبكات  املضخات،   ،(RIA 
أنظمة  الحريق،  وصنابير  أعمدة 
والغاز  املياه  رش  ومعدات  اإلطفاء 
نظام اإلنذار وتشوير  األواوماايكية، 

اإلخالء)؛
السالمة  أنظمة  دراسة   -
واحداد  والكهربائية  امليكانيكية 

حجمها وخصائصها؛
دراسات أخرى اتعلق بالصحة   -

والسالمة والبيئة؛
بيع واوصيل واركي0 وصيانة   3-

معدات السالمة والتدخل:
الحرائق  عن  الكشف  أنظمة   -

واإلطفاء األواوماايكي؛
املحمولة  الحريق  طفااات   -

واملتنقلة؛
املسلحة  الحريق  صمامات   -

 RIA)؛
- شبكة الحريق؛

معدات حمااة الجهاز التنف�سي   -
 ARI، أقنعة الترشير)؛

- أعمدة الحريق والصنابير؛
- أعمدة الحريق الجافة والرطبة؛

- نظام الرش؛
-معدات الحمااة الشخصية؛

- معدات التدخل والوقااة؛
- ملحقات ومواد ومعدات متنوعة 

أخرى.
البناء  مواقع  في  السالمة  انسيق 

ومواقع التشغيل:

- إ راء الدراسات وخطط الوقااة 
والقواعد  واإل راءات  املخاطر  من 
بالتنظيم  الخاصة  والخطط 
والتشغيل السلس للعمليات واملهام 

الخطيرة؛
واألنشطة  السالمة  إدارة   -

املشتركة؛
مجال  في  مؤهلة  فرق  وضع   -

الصحة والسالمة والبيئة؛
- خدمات انسيق السالمة واألمن   

األخرى؛
اإلشراف على سالمة األعمال   5-
على  انطوي  التي  الخطرة  األعمال 

مخاطر معينة):
- العمل في األماكن املرافعة؛
- العمل في األماكن الضيقة؛

- أعمال املناولة والرفع؛
- األعمال الساخنة؛
- األعمال الكهربائية.

النظرية  التداري0  انشيط 
والعملية:

- احليل ومراقبة املخاطر؛
وظروف  الشخصية  السالمة   -

العمل؛
ادري0  الحرائق:  من  السالمة   -
أسا�سي وادري0 محدد  فرقة التدخل 
ور ال   ،ESIو  EPI والثانوي  األولي 
التدخل،  وألوية  الشركة،  إطفاء 

وقادة فرق التدخل)؛
القابلة  املنتجات  ونقل  اداول   -

لالشتعال؛
في  األولية  واإلسعافات  اإلنقاذ   -

العمل  SST)؛
- اإلخالء وإدارة الطوارئ؛

أمن وسالمة املرافق الصناعية   -
واملوانئ؛

معدات  واستخدام  استعمال   -
الحمااة والتدخل:  طفااات الحريق، 
شاحنة  اإلطفاء،  شبكة   ،RIA
وصنابير  أعمدة  اإلطفاء،  ومعدات 
الجافة  األعمدة  الحرائق،  إطفاء 

والرطبة، أنظمة الرش، إلخ)؛
- ممارسة محاكاة حاالت الطوارئ 
 محاكاة سيناريوهات خطة التدخل 
الداخلية وحاالت الطوارئ األخرى)؛

ومراقبة  األمن  فرق  ادري0   -

املواقع؛

- التدري0 على االعتماد الكهربائي؛

األمن  على  أخرى  ادريبات   -

والصحة والسالمة الصناعية.

اوفير فرق ادخل مؤهلة:

الحرائق في  التدخل  فرق   - 

 EPI، ESI، الكتائ0)؛

- فرق اإلسعاف واإلنقاذ؛

- فرق األمن واملراقبة؛

موقع  في  السالمة  انسيق  فرق   -

العمل  HSE)؛

- فرق صيانة وإصالح املعدات.

استيراد واصدار  ميع املواد   8-

ومعدات السالمة واألمن.

-9 التنظيف الصناعي.

-ف1 اوفير عمال مؤقتين.

-11  ميع أعمال البناء واألعمال 

املتنوعة واوريد املعدات.

املعامالت  عام  ميع  وبشكل 

والعقارية  والصناعية  التجارية 

مباشر بشكل  اتعلق  التي   واملالية 

املذكورة  باملواضيع  مباشر  غير  أو   

أو التي من املحتمل أن تعزز  أعاله، 

احقيقها واطوير النشاط، وكذلك أي 

بأي  مشاركة مباشرة أو غير مباشرة، 

الشركات  داخل  األشكال  من  شكل 

التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو 

ذات صلة.

شارع مرس   26  : املقر اال تماعي 

 3 رقم  شقة   1 طابق   1 السلطان 

الدار البيضاء.

املدة  : 99 سنة ابتداء من اأسيس 

الشركة.

درهم  ففف.فف1   : الرأسمال 

مقسم إلى ففف.1 حصة من فئة فف1 

درهم.

YOUNES EL ARAF  السيد 

فف5 حصة ؛

MOUSSA MONSSIF  السيد 

فف5 حصة ؛

ابتدئ من  : اال تمـاعيـة   السنة  

1 اناار إلى 31  د ن ر من كل سنة.
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السيد   : السيدان  تعيين 

والسيد   YOUNES EL ARAF
كمسيران   MOUSSA MONSSIF

للشركة ملدة غير محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإلاداع  ام 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  احت  22ف2  أكتوبر   31 اوم 

573ف56 و 42ف844.
201 P

SPECTOP
شركة ذا ت املسؤولية املحدودة 
رأسمالها فف.ففف.ففف.2 درهم
مقرها اال تماعي : للشركة 9 
اجزئة لحلو ابريز 2 عين الشق 

الدار البيضاء 
س.ت 3ف829

بمقت�سى الجمع العام الغير عادي 
لقد اقرر  22ف2  ديسم ر   28 بتاريخ 

ما الي :
ب  الشركة  رأسمال  رفع 
ففف.ففف.2  درهم من  ففف.ففف.18 

إلى ففف.ففف.ف2 درهم.
البند السادس والسابع من  تغير 

قانون الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية بالدار البيضاء اوم 18 اناار 

23ف2 احت رقم 8ف8546.
بيان مختصر

202 P

FORWARD TECHNOLOGY
اـأسـيـس شــركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسم ر   22 بتاريخ   بالدار البيضاء 
22ف2، ام اأسيس شركة باملواصفات 

التالية :
 FORWARD  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

TECHNOLOGY SARL AU
أحمد  شارع   7  : اال تماعي  املقر 
 - ف1  شقة  الثاني  الطابق  اوكي 

الدار البيضاء.
الهدف اال تماعي : الشراء والبيع 

والتمثيل  والتصدار  واالستيراد 

بشكل  والتجارة  والشحن  والتوزيع 

واملواد  واألشياء  املنتجات  في  عام 

واملعدات واألدوات واملعدات من أي 

نوع ؛

واستغالل  ميع  وحيازة  إنشاء 
والتراخيص  االختراع  براءات 
والعمليات  التجارية  والعالمات 

لحسابها الخاص ؛
املعامالت  عام  ميع  وبشكل 
والعقارية  والصناعية  التجارية 
واملالية التي اتعلق بشكل مباشر أو 
غير مباشر باملواضيع املذكورة أعاله، 
أو التي من املحتمل أن تعزز احقيقها 
واطوير النشاط، وكذاك أي مشاركة 
مباشرة أو غير مباشرة، بأي شكل من 
األشكال داخل الشركات التي تسعى 
لتحقيق أهداف مماثلى أو ذات صلة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الرأسمال : ففف.فف1 درهم.

السيد   : الحصص 
OUHMOU Issam 

ففف.1 حصة.
السيد  تعيين  ام   : الـتسـيـيـــــر 
للشركة  مسيرا   OUHMOU Issam

ملدة غير محددة.
فاار  من   : اال تمـاعيـة  السنة    

اناار إلى 31  د ن ر.
املدة  : ام احدادها في 99 سنة.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
التجارية  باملحكمة  القانوني 
23ف2  اناار   5 بتاريخ  للدار البيضاء 
احت رقم 852813 والسجل التجاري 

رقم 567355.
203 P

MOBILAX STOR MAROC 
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد
 : في  العرفي  العقد  ااريخ تسجيل 
11 ديسم ر 22ف2 بتمارة والتي احمل 

الخصائص التالية :
الهدف اال تماعي : اصالح املعدات 

الكهربائية ووسائل التواصل.
رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة  فف1 

على الشكل التالي :

السيد نبيل عشاش ففف1 حصة.
من  ابتداء  سنة   99   : املدة 
التأسيس النهائي أي من ااريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاار اناار إلى   : السنة املاليـة 
31 د ن ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.
النصر  اجزئة   : اال تماعي  املقر 
املستقبل شارع طارق ابن زياد عمارة 

بتمارة.
التسيير : السيد نبيل عشاش.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.138117

204 P

إئتمانية الفا�سي

اجزئة سلمى اقامة الناصرية عمارة 9/8 الشقة 

15 اابريكت سال

LE COLLEGE ARTISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم السجل التجاري 114911 

الرباط
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ بالرباط  املؤرخ   العادي 

 2 مارس 22ف2 ام اآلتي :
 LE COLLEGE الشركة  اصفية 

 ARTISTIQUE
املهدي  أمور  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
للتصفية  اال تماعي  املقر  حدد 
إئتمانية الفا�سي اجزئة سلمى اقامة 
 15 الشقة   9/8 عمارة  الناصرية 

اابريكت سال.
لدى  قد  القانوني  اإلاداع  إن 
اوم بالرباط  التجارية   املحكمة 

 2 اناار 23ف2 احت رقم 131956.
205 P

إئتمانية الفا�سي
اجزئة سلمى اقامة الناصرية عمارة 9/8 الشقة 

15 اابريكت سال

 MULTIPLES LES
PROMOTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رقم السجل التجاري 59941 الرباط
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ بالرباط  املؤرخ   العادي 

2 مارس 22ف2 ام اآلتي :

 MULTIPLES الشركة  اصفية 

LES PROMOTIONS

الحاجي  محمد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

للتصفية  اال تماعي  املقر  حدد 

مكرر متجر   3 اجزئة  الشركة  بمقر 

رقم 2 املسيرة.

لدى  قد  القانوني  اإلاداع  إن 

 2 اوم  بالرباط  التجارية  املحكمة 

اناار 23ف2 احت رقم 131955.
املسيرة

206 P

MOUNCARE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

ام  بالرباط  22ف2  ديسم ر   16

مسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

محدودة بشريك وحيد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 MOUNCARE SARL  : التسمية 

AU

الهدف : اجارة التجزئة في املتا ر 

أو ع ر اإلنترنت ملستحضرات التجميل 

واملنتجات الغذائية املحلية، العطور 

والصابون ؛

املنتجات  تسويق  ميع 

بغرض  املتعلقة  الخدمات  أو   

الشركة؛

املواد  واصدار  ميع  استيراد 

اتعلق  التي  أو  املصنعة  واملنتجات 

بالنشاط املذكور أعاله ؛

عرض العالمات التجارية الوطنية 

املتعلقة  املنجات  لجميع  والدولية 

بغرض الشركة.

املقر اال تماعي : اإلقامة رقم ف3، 

الشقة 8 شارع موالي احمد الوكيلي، 

حسان الرباط.

من ااريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 

تسجيل بالسجل التجاري.
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الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

درهم  ففف.فف1)  الف  فف1  في 

درهم مقسم إلى ألف  ففف1) حصة 

درهم  مائة  فف1)  بقيمة  ا تماعية 

واوزيعها  اكتتابها  سدد  للواحدة 

كما الي :

ألف   : املصمودي  منى  السيدة 

حصة  ففف1) حصة.

التسيير : السيدة منى املصمودي، 

ااريخ  من  ابتداء  محدودة  غير  ملدة 

اوقيع القانون األسا�سي للشركة مع 

العقود  في  ميع  اوقيعها  اعتماد 

والوثائق اإلداري والبنكية.

من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاار اناار إلى 31 د ن ر من كل سنة.

من  اخصم ما قدره 5%   : األرباح 

حدود  في  القانوني  االحتياطي  أ ل 

1/5 من الرأسمال.

وقد ام االاداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط احت رقم 165389 

بتاريخ فاار اناار 23ف2.
بمقت�سى مقتطف وبيان

207 P

 STE AL BENK

PRODUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

برأسمال ففف.فف1 درهم.

املقر اال تماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  اأسست  قد  5ف/1ف/23ف2 

والتي احمل الخصائص التالية :

 ALBENK  : التسمية 

.PRODUCTION

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف اال تماعي : 

والسمعي  السينمائي  اإلنتاج   -

البصري ؛

وانفيذ وافصيل وإدراك  إنتاج   -

األفالم  واوزيع  اإلنتاج  ومابعد 

السينمائية ومقاطع الفيداو وال رامج 

الصوتي  والتسجيل  التلفزيونية 

اتعلق  ما  وكل  املوسيقي  والنشر 

واالاصال  واملرئيات  بالسمعيات 

بجميع أشكالها.

- أنشطة البناء والهندسة املدنية 

واطوير املمتلكات :

أعمال الهندسة املدنية املتنوعة، 

صيانة  املتنوعة،  البناء  أعمال 

وصيانة  اطوير  الهياكل،  وإصالح 

أي  انفيذ  الخضراء،  املساحات 

بأغراض  اتعلق  عام  أو  عقد خاص 

وإنشاء  العقاري  التطوير  الشركة، 

املباني السكنية وغير السكنية.

- استيراد واصدار.

- استشارات ال رمجة واكنولو يا 

املعلومات :

برامج  واوزيع  وبرمجة  إنتاج   -

الحاسوبية  واالستشارات  الكمبيوار 

بعلوم  مااتعلق  وكل  وعموما 

الكمبيوار.

الحداثة  الطعام   اقدام  خدمة 

والتقليداة والترويج السياحي :

واألسواق  املعارض  انظيم   -

والندوات  والندوات  واملعارض 

آخر  حدث  أي  أو  واملؤامرات 

املهنيين،  أو  الناس  لعامة  مخصص 

ومعارض  املوسيقية،  والحفالت 

الصحفية،  واملؤامرات  الرسم، 

املزادات  في  واملشاركة  واملنتيات، 

العامة والخاصة.

- أنشطة النظافة واألمن.
ففف.فف1   : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

31 ديسم ر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.

املقر اال تماعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال - الرباط.

التسيير : أنيطت مهمة التسيير إلى 

لفترة  كيران  بن  الرزاق  عبد  السيد 

غير محدودة.

افيداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري : 165445.

208P

STE ADVANCY INVEST
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال : فف.ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 اكدال الرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

اأسست شركة  قد  23ف2  اناار   2  

والتي احمل الخصائص التالية :

ADVANCY INVEST : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

االستشارات   : اال تماعي  الهدف 

في مجال االستثمار ؛

والصناعية  التقنية  الدراسات 

واالقتصاداة والقانونية  والبيئية ؛

انمية الشراكات ؛

مواكبة املقاوالت ؛

التحمل في العالقة اال رية ؛

انظيم الفعاليات ؛

تسيير وإدارة املشاريع ؛

هندسة التكوين ؛

التوظيف وانمية املوارد البشرية 

والكوتشينج ؛

ااداع العالمة التجارية واستقصاء 

عمليات اقليد براءة االختراع ؛

 - الوساطة االافاقية   - التحكيم 

املفاوضة ؛

خدمات.
ففف.فف1   : الشركة  رأسمال 

درهم.

املدة :  99 سنة ابتداء ابتداء من  

ااريخ التسجيل.

املقر اال تماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 اكدال الرباط.

التسيير : أنيطت مهمة التسيير إلى 
السيدة ندى بلمير لفترة غير محدودة.
اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري : 165473.

209 P

 SOCIÉTÉ GROUPE GTA
MAROC
SARL AU

Au capital de 10.000 Dhs
Siège social : 67 lot  

laayouneappt N°5 3ème étage 
mohammedia.

حل الشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22ف15/11/2  ااريخ  في  باملحمداة 
امت املصادقة باإل ماع على ما الي :

 GROUPE GTA الشركة  حل 
اصفيتها   MAROC SARL AU

الطوعوية.
السيد  للشركة  كمصفي  تعيين 
طارق االسماعيلي القاطن ب إقامة 
غاليا شقة 3 عمارة ل شارع الحسن 
مدة  انتهاء  إلى  املحمداة  الثاني 

التصفية.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
22ف28/12/2 احت رقم  باملحمداة 

.2549
210P

SOCIETE NAJMA AK
SARL AU

AU CAPITAL DE 10000 DHS
67 حي العيون الطابق 2 الشقة رقم 

3 املحمداة
حل الشركة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسم ر  فاار  ااريخ  في  باملحمداة 

22ف2 امت املصادقة على ما الي :
 SOCIETE NAJMA حل الشركة 

AK SARL AU واصفيتها الطوعية.
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السيدة  للشركة  كمصفي  تعيين 

RENTE KARINE القاطنة ب :

82 D BD DE LA MEDITERRANEE 

.FROUZINS FRANCE ف3127

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  22ف2  ديسم ر   29 باملحمداة 
رقم 2555.

211 P

CREAPLEX SARL AU
الرأسمال : فف.ففف.ف1 درهم

رقم 5 شارع 7 الطابق 2 الشقة رقم 

4 السعادة سيدي ال رنو�سي

 الدار البيضاء

 18 في  املتخذ  القرار  بمقت�سى 

أكتوبر 22ف2 اقرر ما الي :

باع السيد محمد ادغي إلى السيد 

بثمن  حصة  فف1  املراحي  محمد 

درهم للحصة أي ما مجموعه  فف1 

فففف1 درهم.

من  ادغى  محمد  السيد  استقال 

منصبه كمسير ومشارك للشركة.

املراحي  محمد  السيد  تعيين 

غير  لفترة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

22ف2  نوفم ر  ف3  بتاريخ  البيضاء 

احت رقم 848161فف.

212 P

REMANDAC
SARL AU

الرأسمال : ففف.فف1 درهم

96 أنفا الطابق 9 الشقة رقم 91 

الدار البيضاء

في  املتخذ  القرار  بمقت�سى 

ف1 أكتوبر 22ف2، اقرر ما الي :

باع السيد محمد ادغى إلى السيد 

بثمن  حصة  ففف1  املراحي  محمد 

درهم للحصة أي ما مجموعه  فف1 

ففف.فف1 درهم.

من  ادغي  محمد  السيد  استقال 

منصبه كمسير ومشارك للشركة.

املراحي  محمد  السيد  تعيين 

غير  لفترة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

22ف2،  نوفم ر  ف3  بتاريخ  البيضاء 

احت رقم ف84816فف.

213 P

UBIMAG
SARL AU

الرأسمال : ففف.فف1 درهم

148 باحمد الطابق الخامس رقم 18 

الدار البيضاء

في  املتخذ  القرار  بمقت�سى 

18 أكتوبر 22ف2، اقرر ما الي :

باع السيد محمد ادغي إلى السيد 

بثمن  حصة  ففف1  املراحي  محمد 

درهم للحصة اي ما مجموعة  فف1 

ففف.فف1 درهم.

من  ادغي  محمد  السيد  استقال 

منصبه كمسير ومشارك للشركة.

املراحي  محمد  السيد  تعيين 

غير  لفترة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

22ف2،  نوفم ر  ف3  بتاريخ  البيضاء 

احت رقم 848162فف.

214 P

STE PNEU ET SERVICE 

AL MADINA
SARL AU

راسمالها : ففف.فف1 درهم

مقرها اال تماعي : ف2، حي الفجر 

العالية املحمداة

الزيادة في راسمال الشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملحمداة في ف1 نوفم ر 22ف2، امت 

املصادقة باإل ماع على ما الي :

الشركة  راسمال  في  الزيادة 

بالحساب الجاري بما قدره ففف.فف6 

درهم إلى  ففف.فف1  درهم لرفعه من 

واصدار  باحداث  درهم  ففف.فف7 

حصة ا تماعية  دادة من  ففف6 

فئة فف1 درهم للحصة الواحدة.
ام تعدال البند 6 و7 من القانون 

االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

22ف2،  ديسم ر   29 في  باملحمداة 

احت رقم 2554.

215 P

ATLAS GASTRONOMIE
SARL AU

أطلس غازاونومي

67 حي العيون الطابق 2ف الشقة 3 

املحمداة

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملحمداة في ااريخ 27 أكتوبر 22ف2، 

لشركة  االسا�سي  القانون  إنشاء  ام 

وحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي :

التسمية : أطلس غازت ونومي.

صانع بيتزا.

ممون الحفالت.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.
في  محدد   : الشركة  راسمال 

ففف1  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

حصة من فئة فف1 درهم للحصة.

السيد عبد السالم الحسني ففف1 

حصة.

السيد  تعيين  ام  الشركة  إلدارة 

شريك  غير  كمسير  الحسني  اونس 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

22ف2،  ديسم ر   29 اوم  باملحمداة 

احت رقم 2567.

216 P

 PLATRE DU MALAGA

MAROC
SARL AU

راسمالها : ففف.فف1 درهم

مقرها اال تماعي : املحل رقم 173 

إقامة الفجر رقم 8 العالية املحمداة

الزيادة في راسمال الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر في ااريخ 

املصادقة  امت  22ف2،  ديسم ر   5

باإل ماع على ما الي :

عن  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

قدره  بما  الجاري  الحساب  طريق 

ففف.فف5 درهم لرفعه من ففف.فف1 

بإحداث  درهم  ففف.فف6  إلى  درهم 

ا تماعية  حصة  ففف5  وإصدار 

درهم للحصة  فف1   دادة من فئة 

الواحدة.

القانون  من  و7   6 البند  تعدال 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  23ف2،  اناار   4 في  باملحمداة 

رقم 18.

217 P

MATJAR RAHIZ
SARL AU

الرأسمال : ففف.فف1 درهم

GH148 حي املنصور عمارة

محل - M1 املحمداة

في املتخذ  القرار   بمقت�سى 

 13 ديسم ر 22ف2 اقرر ما الي :

باع السيد ميلود راحيز إلى السيد 

فف1  بثمن  حصة  فف5  رحال راحيز 

مجموعه  ما  أي  للحصة  درهم 

ففف.ف5 درهم.

راحيز  رحال  السيد  تعيين 

كمساعد املسير للشركة.

ام تغيير الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة  إلى  الوحيد  الشريك  ذات 

محدودة املسؤولية.
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من  و13  و7   6 البند  تعدال  ام 

القانون االسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

باملحمداة بتاريخ 5 اناار 23ف2 احت 

رقم 36.

218 P

STE REFINED
SARL

حل الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اقرر  22ف2،  ديسم ر   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ   ،STE REFINED SARL AU

وعنوان  درهم  ففف.فف1  راسمالها 

القاهرة،  بشارع   : اال تماعي  مقرها 

مكاا0 سليم الطابق األر�سي مكت0 

رقم 1 اطوان.

الفسخ  على  الشركاء  لترا�سي 

املسبق.

بشارع   : التصفية  مقر  وحدد 

الطابق  سليم  مكاا0  القاهرة، 

االر�سي مكت0 رقم 1، اطوان.

وعين :

الحامل  الرباب  أكرم  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

محمد  بشارع  والساكن   L572615

2ف  ط  7ف  الخراز زنقة النجمة رقم 

اطوان، كمصفي للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومخل ابليغ العقود والوثائق 

حدودة  ال  بالتصفية  املتعلقة 

مفروضة لهم.

باملحكمة  ام   : القانوني  اإلاداع 

شركة  بواسطة  بتطوان  االبتدائية 

كونطا املضيق السجل التجاري رقم 

احت  23ف2،  اناار   6 بتاريخ  1ف9ف3 

رقم 2635.

219 P

STE GEOLAND CONSEIL
 SARL

AU CAPITAL DE 40 000 DH
 SIEGE SOCIAL : RUE RABAT N
 04, 1ère ETAGE HAY II BENI

BOUAYACH AL HOCEIMA
اصفية  الشركة

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
22ف2،  د ن ر   28 بتاريخ  العادي 
ام وضع محضر الجمع العام الغير 
 STE  : العادي إلنهاء اصفية  لشركة 
والتي   GEOLAND CONSEIL SARL

احمل الخصائص التالية :
 STE  GEOLAND  : التسمية 

.CONSEIL SARL
الرباط  شارع   : اال تماعي  املقر 
بني   2 الحي  األول  الطابق   4 رقم 

بوعياش الحسيمة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
رأسمال املال : ففف.ف4 درهم.

بلحاج  السيد   : الشركة  مصفى 
 واد.

االستثنائي  الجمع  صادق  وقد 
بتاريخ 28 د ن ر 22ف2 على الحصيلة 
إبرائه  أعطى  و  للتصفية  اإل مالية 

للمصفي وام إعفائه من مهامه.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اوم  بالحسيمة  االبتدائية 

23ف1/2ف/18 احت رقم  16.
220 P

DESERT OPTIQUE
SARL

إنشاء شركـــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرشيداة،  ومسجلة  23ف2  9 اناار 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  ام 
ذات املسؤولية املحدودة اتــلخـص في 

ما الي :
 DESERT OPTIQUE  : التسميــة 

.SARL
أخصائي  اال تماعي:  الهدف 

نظارات.

املقر اال تماعي : مرآب بزنقة عبد 

هللا باها رقم 5 اجزئة النخيل ارفود.
رأسمال الشركة: ففف.فف1 درهم.

التسيير : السيدة حميدي اكرام. 

سجل التجاري رقم 3ف166 بتاريخ 

االبتدائية  باملحكمة  23ف1/2ف/17 

بالرشيداة.

221 P

EASYTENT
شركة محدودة املسؤولية
رأس مالها : ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م الرباط

العام  الجمع  لقرارات  ابعا 

 EASYTENT لشركة  االستثنائي 

املنعقد  املسؤولية  محدودة  شركة 

بتاريخ 23 ديسم ر 22ف2، ام إقرار :

الحصص  افويت  على  املصادقة 

اال تماعية على الشكل التالي :

ف34 حصة في ملكية السيد عبد 

حميد  السيد  لفائدة  بنشيخ  املولى 

الكراحي.

السيد  ملكية  في  حصة  ف33 

املحجوب غوزالي لفائدة السيد حميد 

الكراحي.

السيد  ملكية  في  حصة  ف33 

السيد  لفائدة  علوي  امراني  هاشم 

حميد الكراحي.

من  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

املولى  عبد  السيد  استقالة 

غوزالي  املحجوب  السيد  بنشيخ، 

من  علوي  امراني  هاشم  والسيد 

وتعيين  للشركة  كمسيران  مهامهم 

السيد حميد الكراحي كمسير وحيد 

للشركة.

تغيير عنوان الشركة من رقم 912 

الطابق الثاني حي املنزه ح ي م الرباط 
إلى رقم 2 زنقة عنابية سكتور 11 حي 

الرياض، الرباط.

تعدال الفصول 1 - 5 - 6 و7 من 

القانون األسا�سي للشركة.

القانون  تعدال  على  املصادقة 

األسا�سي للشركة.

للشركة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

18 اناار 23ف2، احت رقم 132344.

222 P

FUSION HEALTH

ش م

راس املال : ففف.فف1 درهم

بمقت�سى الجمع العام الغير عادي 

بتاريخ 11 نوفم ر 22ف2، اقرر ما الي :

السيد  من  حصة  فف5  افويت 

دانية  السيدة  إلى  رفيق  االله  عبد 

الغيسا�سي.

االله رفيق  السيد عبد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ديسم ر   29 التجارية بالرباط بتاريخ 

22ف2، احت رقم 131842.

السجل التجاري رقم 152141.

223 P

QITIS CONSULTING

SARL AU

الحل النهائي للشركة

للشركة  الوحيد  املسير  بقرار من 

 ،QITIS CONSULTING SARL AU

الفهري،  الفا�سي  عثمان  السيد 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

رقم A113543 اقرر ما الي :

الحل النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 131966.

224 P



1863 الجريدة الرسميةعدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) 

POLARIS TECHNOLOGIES
 SIEGE SOCIAL : IMM 11 APPT 8

RUE DAYET AOUA

AGDAL - RABAT

تعداالت
قرارات  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  العاداة  غير  الوحيد  الشريك 

 POLARIS 14 نوفم ر 22ف2 في شركة

ذات  شركة   ،TECHNOLOGIES

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
ففف.فف1 درهم، واملسجلة  رأسمالها 

بالسجل التجاري ملدانة الرباط احت 
رقم 121531، اقرر ما الي :

إلى  الشركة  تسمية  تغيير 

.POLARIS TECHNOLOGIES

 HARBORTECH من  بدال 

.MOBILITY

احيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

22ف2،  ديسم ر   16 اوم  بالرباط 

احت رقم 131268.

225 P

CITY D’OR IMMOBILIER
شركـة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمال الشركة : ففف.فف1

مقر الشركة  دوار بوزرز أربعاء 

الساحل ايزنيت

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  

ايزنيت قرر شركاء  22ف2  د ن ر   26

هذه الشركة.

وام   . للشركة  النهائية  التصفية 

كمصفي  صالح  بوضاض  تعيين 

للشركة

بدوار  التصفية  مقر  احداد  وثم 

بوزرز أربعاء الساحل ايزنيت.

اإلاداع القانوني :

  ام إاداع امللف القانوني بمكت0 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  23ف1/2ف/16  بتاريخ  بت زنيت 

عدد 23ف21/2.

226 P

STE ACM IMPORT
SARL AU

راسمالها اال تماعي : ففف.فف1 

درهم

في  بت  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمكناس ام اأسيس  23ف2  12 اناار 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد والتي اتميز بما الي :

.ACM IMPORT : التسمية

موضوع الشركة :

إستيراد.

بيع املالبس بالتقسيط.

وكيل أعمال.
زنقة   249 رقم   : املقر اال تماعي 

25 الشطر 2 حي األمان مكناس.

ففف.فف1   : الشركة  مال  رأس 

درهم مقسمة إلى ففف1 حصة بقيمة 

فف1 درهم للحصة.

سميرة   : التسيير  مهمة  في  يعين 

بنزكور.

فاار  من  ابتدئ  املالية  السنة 

ديسم ر من كل سنة ما   31 اناار إلى 

ااريخ  من  ابتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

رقم السجل التجاري 31ف58.

باملركز  ام  القانوني  اإلاداع 

بتاريخ  بمكناس  لالستثمار  الجهوي 

18 اناار 23ف2.

227 P

STE TIJARA STREET
SARL

راسمالها : ففف.فف1 درهم

الزنقة 32، الرقم 43 املرس

سيدي قاسم

اناار   9 طبقا لعقد خاص بتاريخ 

ام اأسيس شركة ش م م،  23ف2، 

ذات الصفات التالية :

اسم  احمل  الشركة   : التسمية 

.STE TIJARA STREET SARL

الشركة تهتم ب :

نقل البضائع بدون مرافق.

املقر اال تماعي : الزنقة  32 الرقم 

43 املرس سيدي قاسم.

الرأسمال : لقد حدد في ففف.فف1 

حصة  ففف1  على  مقسم  درهم 

ا تماعية ثمن كل واحدة فف1 درهم.

التسيير مخول للمسير   : التسيير 

السيد ابحيحي عالء الدان.

من الربر الصافي اخصم   : الربر 

5% لالحتياطات القانونية.

اإلاداع القانوني لقد ام باملحكمة 

 17 اوم  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

اناار 23ف2، احت رقم 23ف15/2.
رقم السجل التجاري : 7ف294.

من أ ل النسخ والبيان
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STE NEJASHI
SARL

رأسمالها : ففف.ف1 درهم

املقر اال تماعي : 4 زنقة واد زيز، 

الطابق الثالث، شقة رقم 7، أكدال 

الرباط

RC : RABAT 139763

IF : 37657803

TP : 25703662

ICE : 002317129000092 

فسخ قبل األوان الشركة
الغير  العامة  الجمعية  قررت 

العاداة املنعقدة في ف3 نوفم ر 22ف2 

ما الي :

فسخ قبل االوان الشركة حس0 
القانون  من   33 فصل  مقتضيات 

التأسي�سي فقرة 2.

للمسيرة  املهمة  انتهاء 

 : للشركة  مصفي  القانونيةتعيين 

السيدة محبوبة موزيين محمد حاملة 

لجواز سفر رق 315ف562.
واد  زنقة   4  : للفسخ  مقر  تعيين 
 ،7 رقم  شقة  الثالث،  الطابق  زيز، 

أكدال، الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2، احت رقم 264.

229 P

VANEGA

شركة ذات مسؤوليات محدودة 

بشريك وحيد

بغدادي  السيد سمير    : الشركاء 

.S491137 ب و

رأس املال : ففف.فف1 درهم.

ففف1   : اال تماعية  الحصص 

حصة للسيد سمير بغدادي.

املسير : السيد سمير بغدادي.

املقر اال تماعي : إقامة ف3 الشقة 

لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان، الرباط.

االستيراد   : اال تماعي  الهدف 

والتصدار، التجارة العامة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بالرباط.

رقم السجل التجاري 165399.
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COMANOG

.COMANOG : اللق0 اال تماعي

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤوليات محدودة بشريك وحيد.

بغدادي  السيد سمير    : الشركاء 

.S491137  ب و

رأس املال : ففف.فف1 درهم.

ففف1   : اال تماعية  الحصص 

حصة للسيد سمير بغدادي.

املسير : السيد سمير بغدادي.

زنقة   56 إقامة   : املقر اال تماعي 

إبراهيم الروداني عمارة 56 شقة رقم 

2 املحيط - الرباط.

االستيراد   : اال تماعي  الهدف 

والتصدار/التجارة العامة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

السجل  رقم  بالرباط،  التجارية 

التجاري 165397.
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 SOCIETE CONTINENTAL
NEGOCE SARL

عمارة ف3 شقة 8 شارع موالي أحمد 
الوكيلي حسان، الرباط

اأسيس
ام  خاص،  عرفي  عقد  بمو 0 
النظام األسا�سي لشركة ذات  إنشاء 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 CONTINENTAL  : التسمية 

.NEGOCE SARL
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجاري.
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
التجزئات  اطوير   : الغرض 

العقارية.
شقة  ف3  عمارة   : املقر اال تماعي 
8 شارع موالي أحمد الوكيلي حسان، 

الرباط.
درهم  ففف.فف1   : الرأسمال 
مقسمة إلى ففف1 حصة بقيمة فف1 
درهم لكل حصة كلها مكتتبة ومحررة 

وموزعة على الشركاء :
فف2 حصة للسيد اسالم مدروني.
فف2 حصة للسيد ميمون الفونتي.
فف2 حصة للسيد محمد الفونتي.
هشام  للسيد  حصة  فف4 

خرموش.
التسيير :

السيد هشام خرموش.
باملحكمة   : القانوني  اإلاداع 

التجارية بالرباط.
السجل التجاري : 165447.
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STE MANABIR
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

ام تغيير  22ف2،  سبتم ر   23 بتاريخ 

بعض قوانين الشركة وحدد ما الي :

ام تغيير مقر الشركة من عنوان 

 7 زنقة واد زيز طابق الثالث شقة   :

الجداد  العنوان  إلى  الرباط  أكدال 

شارع موالي احمد   8 شقة  ف3  بناء 

لوكيلي حسان، الرباط.

وليد  محمد  السيد  بيع حصص 

ففف1  ب  اقدر  والتي  كاملة  لحبابي 

إلى  درهم  ففف.فف1  بمبلغ  حصة 

السيدة موهي0 مروة.

وليد  محمد  السيد  استقالة 

لحبابي وتعيين السيدة موهي0 مروة 

مسيرة لشركة ملدة غير محددة.

بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضط 

بتاريخ 4 اناار 23ف2.

احت رقم 42ف132.

السجل التجاري رقم 139515.
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CHLOE ERB DESIGN

SARL AU

رأسمالها : ففف3 درهم

املقر اال تماعي : الدار البيضاء،  

بلفدار 37 زنقة اات باعمران، 

الطابق الثامن

السجل التجاري عدد 325395

بقفل التصفية
بمقت�سى قرارات الشريك الوحيد 

قام هذا  22ف2،  ديسم ر  ف2  بتاريخ 

االخير، في ضوء اقرير املصفي ب :

التصفية  املوافقة على حسابات 

النهائية وااخاذ قرار بشأن اخصيص 

عالوة التصفية.

 CHLOE ERB ذمة السيدة  إبراء 

املقيمة بدوار أوالد زبير بوسياال س ر 

و قيادة الويدان، مراكش، من والاتها 

كمصفية.

منر هذه األخيرة إبراء ذمتها.

من  اعتبارا  التصفية  قفل  أعلن 

ف2 ديسم ر 22ف2.

التصفية  حسابات  إاداع  ام 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية بالدار البيضاء.
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 SOCIETE VINCI

CONSTRUCTION

العام  الجمع  محضر  بمقتض 

االستثنائي بتاريخ 27 اوليو 22ف2 ام 

االافاق على ما الي :

تغيير مقر الشركة من عين الحياة 

صخيرات إلى شارع الحسن  ف9  رقم 

الثاني عين روز شرق صخيرات طريق 

الوطنية رقم 1.

وقد وافق الجمع العام على طل0 

السيدة سارة اخواارن والسيد سعيد 

اخواارن من أ ل بيع كل حصصهم 

عادل  السيد  لفائدة  حصة   1333

اخواارن.

للحصص  الجداد  التقسيم 

اصبر على الشكل التالي :

ففف2  اخواارن  عادل  السيد 

حصة.

املجموع : ففف2 حصة.

رأسمال  من  الرفع  ام  وكذلك 

ففف.فف1.8  اناهز  بما  الشركة 

درهم  ففف.فف2  من  ليرافع  درهم 

بإنشاء  وذلك  درهم  ففف.ففف.2  إلى 

فف18 حصة  دادة.

لرأسمال  الجداد  التقسيم 

الشركةاصبر على الشكل التالي :

السيد عادل اخواارن ففف.ففف.2 

حصة.

املجموع : ففف.ففف.2 حصة.

السيد سعيد  استقالة  قبول  ام 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  اخواارن 

سارة  والسيدة   A39846ف رقم 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  اخواارن 

الجمع  طرف  من   AA1415ف رقم 

العام.

بمقت�سى قرار الجمع العام أنيطت 

مهمة تسيير الشركة إلى السيد عادل 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  اخواارن 

رقم A665238 وبالتالي اصبر املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدودة.

اصبر  األسهم  بيع  عملية  نتيجة 

شركة   : للشركة  القانونية  الصفة 

ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤول 

واحد.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ديسم ر   26 التجارية بالرباط بتاريخ 

.D131722ف2 احت رقم 2ف

سجل التجاري رقم 118453.
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 MEDOC شركة ميدوك
شركة محدودة املسؤولية

املقر اال تماعي : الرباط السوي�سي 

زنقة  عفر بن أبي طال0 رقم 53

ففف.ف1 حصة من طرف  افويت 

السيد  إلى  لكحل  ابراهيم  السيد 

ااسر السفياني بواسطة عقد مؤرخ 

في 15 سبتم ر 22ف2.

من طرف  حصة  ففف2  افويت   

السيد مالك بلعدس إلى السيد ااسر 

في مؤرخ  عقد  بواسطة   السفياني 

 15 سبتم ر 22ف2.

طرف  من  حصة  ففف2  افويت 

ااسر  السيد  إلى  قباج  السيد سعد 

في مؤرخ  عقد  بواسطة   السفياني 

 15 سبتم ر 22ف2.

طرف  من  حصة  ففف2  افويت 

السيد عبد املالك حرورة إلى السيد 

ااسر السفياني بواسطة عقد مؤرخ 

في 15 و 19 سبتم ر 22ف2.

طرف  من  حصة  ففف2  افويت 

السيد عبد الواحد كريم إلى السيد 

ااسر السفياني بواسطة عقد مؤرخ 

في 15 سبتم ر 22ف2.

طرف  من  حصة  ففف4  افويت 

السيدة فدوى عاللي إلى السيد ااسر 

في مؤرخ  عقد  بواسطة   السفياني 

 15 سبتم ر 22ف2.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

22ف2  نوفم ر   7 التجارية بالرباط في 

احت رقم 34ف124.
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ASTRI SOLUTION
السجل التجاري رقم 31فف48

احويل أسهم الشركة
قرر  عرفي  عقد  شروط  بمو 0 
الجمع العام غير العادي للمساهمين 
لشركة  22ف2  نوفم ر   14 بتاريخ 
في  املسجلة   ASTRI  SOLUTION
السجل التجاري احت رقم 31فف48 

أنه اقرر على النحو التالي :
التحويل الجزئي لألسهم بين :

السيد محمد أمين وحيد لصالح 
السيدة أمل رزقي.

السيد محمد أمين وحيد لصالح 
السيد هشام زناري.

التعدال النسبي للقانون األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  قانون  بمو 0  22ف2  ديسم ر 

.849648
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 LA CENTRALE DES SPORTS
 ET DEVELOPPEMENT
HUMAINE AU MAROC

 شركة ذات مسؤولية محدودة  
ف34 ممر باملوري شارع محمد 

الخامس الرباط
RC: 103517

افويت حصص
تعيين مسير  داد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ بتاريخ 29 ديسم ر 22ف2 قرر 

شركاء شركة C.S.D.H.M ما الي :
التي  الحصص  افويت  ميع 
املكها السيد محمد ركيزة في راسمال 
السيد  الى  حصة  فف1)  الشركة   
ماهر ركيزة.                                                                              
املكها  التي  حصة  فف1  افويت 
راسمال  في  ركيزة  املعطي  السيد 
الشركة   فف1) حصة الى السيد أمين 
ركيزة.                                                              

املكها  التي  حصة  فف1  افويت 
راسمال  في  الراس  لطيفة  السيدة 

الشركة  فف1) حصة الى السيد أمين 

ركيزة.   

اقالة السيد املعطي ركيزة وتعيين 

كمسيير  داد ركيزة  أمين   السيد 

للشركة.

تغيير القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بالربا ط اوم 17 اناار 23ف2 

احت رقم 3ف1323.
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LE BON PRINT
SARL

في محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  اكوين  ام  22ف2  ديسم ر   26

أسا�سي لشركة ذات املسؤولية املحدودة 

خصائصها كالتالي :

 LE BON PRINT  : التسمية 

.SARL

الهدف : امارس الشركة األهداف 

التالية :

اإلدارية  املشورة  دعم  دورات 

والتدري0.

اصميم أي وسيلة ااصال مرئية.

املنهي،  التكوين  الدعم،  دروس 

أنواع  املستمر،  ميع  التكوين 

التكوين.

اوسلو  زنقة   : اال تماعي  املقر 

الطابق األر�سي إقامة ضياء رقم ف3 

مكت0 25 املحيط الرباط.

رأس املال اال تماعي : ففف.فف1 

درهم مقسم إلى ففف1 حصة قيمة 

كل واحدة فف1 درهم.

التسيير : ام تعيين السيد اوسف 

الوطنية  التعريف  بطاقة  بوبو 

للشركة  وحيد  كمسير   AB15889ف

وملدة غير محدودة.

وضع  ام   : القانوني  اإلاداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط احت رقم 

السجل التجاري 165495.
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مكت0 األستاذة حسناء كرين

موثقة بالدار البيضاء

SOCIETE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها ففف.ففف.ف3 درهم

املقر اال تماعي : الدار البيضاء 95 
شارع عمر بن العاص
تعيين مسيران  دد

احيين النظام األسا�سي للشركة
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
العادي املنعقد بتاريخ 5 اناار 23ف2 

فقد ام املصادقة على :
اإلشهاد بوفاة السيد عبد هللا أبو 
مشترك  كمسير  اإلدري�سي  الحجول 

للشركة.
العلوي  ادريس  السيد  تعيين 
والسيدة هند أبو الحجول االدري�سي 
احداد  مع  للشركة  كمسيران  دد 

سلطاتهم.
القانون  من   14 البند  تغيير 

األسا�سي للشركة.
احيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  الوضع  ام 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 17 اناار 23ف2 

احت رقم 1ف8544.
من أ ل الخالصة والبيان

األستاذة حسناء كرين
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STE AMAR ALEMENTAIRE
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : ففف.ف5 درهم

مقرها اال تماعي : عمارة 56 شقة 4 
حي املغرب العربي امارة

بمو 0 عقد عرفي مؤرخ بتمارة 
ام وضع النظام  22ف2  اوليو   15 في 
االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالتالي :
التسمية : عمار للغذاء.

: عمارة 56 شقة 4  مقر الشركة 
حي املغرب العربي امارة.

املغرب داخل  للشركة   :  الغرض 
أو خار ه إنجاز العمليات التالية :

والتصدار  االستيراد  وشراء،  بيع 

واللحوم  والفواكه  الخضر  لجميع 

واملواد الغذائية.

والفواكه  الخضر  نقل  ميع 

واللحوم واملواد الغذائية.

العقارية  املشاريع  إنجاز  ميع 

له ما  كل  عامة  وبصفة   والتجارية 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة 

بالغرض.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
رأسمالها : ففف.ف5 درهم مقسمة 

درهم  فف1  حصة من فئة  فف5  إلى 

مدفوعة نقدا.

التسيير : ام تعيين السيد النظير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  زكرياء 

محددة.
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية بتمارة 89ف138.
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شركة نور أفريكان هيدروكاربور
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها ففف.ففف.5 درهم

املقر اال تماعي : 169 اجزئة النسيم 

الشقة 13 الدار البيضاء

السجل التجاري للمحكمة التجارية 

بالدار البيضاء 41فف51

تعيين مسير قانوني 
لشركة محدودة املسؤولية

ومعاانة التقسيم الجداد للرأسمال
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

للشركاء املحرر بالدار البيضاء بتاريخ 

6 أكتوبر 22ف2 قرر الشركاء :

القانوني  املسير  وفاة  معاانة 

السيد حسن أوبال رحمه هللا.

معاانة وفاة الشركاء السيد حسن 

عراب  ادو  فاضمة  والسيدة  أوبال 
رحمهما هللا.

تعيين السيد محمد أوبال الحامل 

 EE948972 عدد  الوطنية  للبطاقة 

 1 سوكوما  بحي  بمراكش  القاطن 

وحيد  قانوني  مسير   1562 الرقم 

للشركة.
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معاانة التقسيم الجداد لرأسمال 
الشركة.

 : والتسجيل  القانوني  اإلاداع 
املحكمة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   9 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

23ف2 احت رقم ف85354.
بمقت�سى مقتطف وبيان

مكت0 املحماة أكرام و الل

242 P

AZAKAD – PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأسمال اال تماعي : ففف.ف5 درهم
  املقر اال تماعي : الطابق الثالت 

عمارة رقم ف3 الشقة رقم 7 ملتقى 
زنقة موالي عبد الحفيظ و زنقة 
اوسف ابن ااشفين حسان الرباط

السجل التجاري : 145579
 قرار الشريك الوحيد

بتاريخ  21 ديسم ر 22ف2
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشريك  قرر  22ف2   ديسم ر   21  
 AZAKAD – PRIVE   الوحيد لشركة

ماالي  :
الحصص  افويت  على  املصادقة 

اال تماعية كماالي :
حصة ا تماعية من   94 افويت 
لفائدة  ر�سى  بنعلي  السيد  طرف 

السيد نور الدان حمزة.
حصة ا تماعية من   94 افويت 
لفائدة  ر�سى  بنعلي  السيد  طرف 

السيدة فارس اامان .
ا تماعية  حصة   125 افويت 
من طرف السيد بنعلي ر�سى لفائدة 

السيد بوطي0 نبيل.
تغير الشكل القانوني للشركة الى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
 : كاالتي  اال تماعي  النشاط  تغير 

االنعاش العقاري و اشغال البناء.
احيين القانون االسا�سي للشركة 
حتى اتسنى له االخد باملتغيرات اعاله.
بكتابة  القانوني  االاداع  ام  لقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط  بتاريخ  16 اناار 23ف2 احت 

رقم ف13226.
243 P

 EPIL MEDICAL
AU CAPITAL : DE 100 000 DHS
 Siege Social : 59 AVENUE IBN

SINA APPRT 11 AGDAL
RABAT 

RC : 156095
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
د ن ر   28 بتاريخ  املنعقد  العادي 
الوحيد لشركة   الشريك  قرر  22ف2 

EPIL MEDICAL ماالي  :
الى  للشركة  اال تماعي  املقر  نقل 
العنوان الجداد : عمارة 55 شقة رقم 
7 الطابق التاني شارع فال ولد عمير  

اكدال  الرباط.
بكتابة  القانوني  االاداع  ام  لقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
23ف2 احت  18 اناار  بالرباط بتاريخ 

عدد 131558.
244 P

EL OUAZIRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
اأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام  23ف2  اناار   9 بتاريخ  بالقنيطرة 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
.EL OUAZIRI TRANS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع اال تماعي : 
مقاول نقل البضائع.

منعش عقاري.
اا ر االستيراد والتصدار.

املدة : 99 سنة.
موالي  شارع  مكرر   51  : املقر 
 7 مكت0  األمل  إقامة  العزيز  عبد 

القنيطرة.
درهم  ففف.فف1   : الرأسمال 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.
الحصص : عبد الصادق الوزيري 

ففف1 حصة.

الوزيري   الصادق  عبد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة
من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

31  ديسم ر من كل سنة.
للشركة  القانوني  اإلاداع  ام 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

18 اناار 23ف2 احت رقم 67927.
245 P

STE ADRAR SILVER
SARL

احويل مقر الشركة
طبقا ملداوالت الجمع العام الغير 

العادي قرر املشاركون ما الي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  احويل 
حي   25 رقم  الفرابي  زنقة   : التالي 

التقدم الوطية طانطان.
كتابة  لدى  القانوني  االاداع  ام 
 الضبط باملحكمة االبتدائية بطانطان
عدد  احت  23ف2  اناار   18 بتاريخ 

23/9ف2.
246 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 IMM AICHATOU 2éme ETAGE APPART 7

AVENU AGADIF GUELMIM

TEL : 05.28.77.18.63

جلباخ
تعدال شركة ذات مسؤولية 

محدودة
العام  الجمع  ملداوالت  طبقا 
االستثنائي بتاريخ 27 ماي 22ف2 قرر 

الشركاء ما الي :
من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
ففف.ففف.5  إلى  درهم  ففف.ففف.2 
حصة  ففف.ف3  درهم وذلك بإضافة 
مجموع  ليصبر  حصة  ففف.ف2  إلى 
الحصص ففف.ف5 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة.
السيد  أن  العام  الجمع  في  قرر 

كدوار ابراهيم مسير للشركة.
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
السيد  بإمضاء  فقط  التزم   لباخ 

كدوار ابراهيم.

كتابة  لدى  القانوني  االاداع  ام 

 الضبط باملحكمة االبتدائية بكلميم

عدد  احت  23ف2  اناار   3 بتاريخ 

23/1ف2.

247 P

ORIS RE CONSULTING

SARL AU

رأسمالها ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : ف3 شقة 8 شارع 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط

RC N° 165205

إشعار بتأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

نظام  أقيم  22ف2  نوفم ر   28 في 

اأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات  وذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

 ORIS RE  : التسمية 

.CONSULTING SARL AU

مقاول   : اال تماعي  املوضوع 

عقارات.

في  حدد  الشركة  رأسمال 

ففف1  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

درهم للحصة  فف1  حصة من قيمة 

الواحدة.

اوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

اقييدها في السجل التجاري.

شارع   8 شقة   : اال تماعي  املقر 

الرباط  لوكيلي حسان  موالي احمد 

ف3.

لحلو  هند  السيدة   : التسيير 

 BE752578 رقم  الوطنية  البطاقة 

بمو 0 القانون األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط احت رقم 5ف1652.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

248 P
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CAPITALE EXPERTISE

عمارة 1 شقة 4 ميل سنترال حي رياض

 الرباط

DMESURE

SARL AU

رأسمالها ففف.ف1 درهم

املقر اال تماعي : الرباط 13 شارع 

واد زيز شقة 4 أكدال

السجل التجاري بالرباط

رقم 9885ف1

حل الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 31 في  بالرباط  املؤرخ  االستثنائي 

الوحيد  الشريك  قرر  22ف2  أكتوبر 

واصفيتها  الشركة  حل  للشركة 

وداا كما اقرر تعيين السيدة عاادة 

لبطاقة  الحاملة  معان  الالوي  عبد 

 A738889 الوطنية  التعريف 

كمصفية للشركة وخولت لها  ميع 

السلطات إلامام اإل راءات من أ ل 

بيع املمتلكات وتسوية الداون.

شارع   13 الرباط   : التسوية  مقر 

واد زيز شقة 4 اكدال.

القانوني لدى مكاا0  ام اإلاداع 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط في 

16 اناار 23ف2 احت رقم 132251.
املسير

249 P

SOCIETE SAHARA 24

SARL AU

تعدال قانوني

سجل اجاري رقم 13291

التغيير  ام  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية :

التصفية األولية.

باملحكمة  ام   : القانوني  اإلاداع 

االبتدائية بالعيون بتاريخ 19 ديسم ر 

22ف2 احت رقم 22/3556.

250 P

شركة هميلتون وايت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
الرأسمال اال تماعي : ففف.فف1 

درهم
املقر اال تماعي : شارع محمد 
الخامس، عمارة أدرار، أكادار

العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 
23ف2  ف1 اناار  االستثنائي املؤرخ في 

لشركة هميلتون واات اقرر ما الي :
للشركة  اال تماعي  املقر  احويل 
شارع   : ب  الكائن  السابق  املقر  من 
محمد الخامس، عمارة أدرار، أكادار 
إلى العنوان الحالي املوطنة ب : مكت0 
إقامة   8 عمارة   4 الطابق   842 رقم 

خليل النخيل فونتي، أكادار.
األسا�سي  القانون  تعدال 
املتعلق باملقر   4 للشركة  البند رقم 

اال تماعي).
أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 
بأكادار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  احت  23ف2  اناار   18 اوم 

112ف12.
251 P

OUGHASAKA
SARL AU

En Liquidation
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
للشركة  الوحيد  املسير  قرار  إثر 
ذات  شركة   OUGHASAKA
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  درهم،  ففف.فف1  رأسمالها 
مكرر،   48 رقم  فيال   : اال تماعي 

اجزئة سعيد حجي، سال.
امت  املصفي  اقرير  قراءة  وبعد 
التصفية  حسابات  على  املصادقة 
ذمة املصفي والنطق بإقفال  وإخالء 

عمليات التصفية.
بكتابة  ام  القانوني  اإلاداع 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
احت رقم  22ف2  ديسم ر   27 بتاريخ 

263ف4.
252 P

HL2R
SARL AU

املنعقد اوم  إثر قرار اإلدارة  على 
 HL2R لشركة  22ف2  نوفم ر   22
الوحيد  الشريك  قرر   SARL AU

للشركة ما الي :
ففف.ففف.1  زيادة في رأسمال من 

إلى ففف.فف2.5 درهم.
تغير الحصص من ففف.ف1 حصة 

إلى ففف.25 حصة.
تغير في القانون املؤسس للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالقنيطرة بتاريخ 3 اناار 23ف2 احت 

رقم 93914.
253 P

SOCIETE BRTH TRANS
SARL

 DAOUAR OULED MAZOUZ
 TRANCHE 8 SECT QODS N311

LAAYADA SALE
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
22ف2  أكتوبر   26 غير العادي بتاريخ 

لشركة بغتاش ارونص :
لشركة  النهائية  التصفية  ام 
بغتاش ارونص شركة ذات مسؤولية 

محدودة.
ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 
اناار  ف1  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

23ف2 احت رقم 336ف4.
254 P

ربطا ألشغال النجارة
غير  العام  الجمع  ملداوالت  ابعا 
أغسطس  ف3  اوم  املنعقد  العادي 
 SOCIETE RABATA لشركة  22ف2 
 TRAVAUX DE MENUISERIE
ذات  املسؤولية  محدودة   SARLAU
شريك وحيد برأسمال ففف.ف1 درهم 

ام االافاق على ما الي :
تغيير مقر الشركة :

حي   5 األمل  ف147  من متجر رقم 
الفتر يعقوب املنصور الرباط.

الطابق  األصدقاء   38 املحل  إلى 

األول اجزئة ابن خلدون عين عتيق 

امارة.

الرفع من رأسمال الشركة :
ففف.ف1  رفع رأسمال الشركة من 

إلى ففف.فف2 درهم.

من  و8   7 الفصل  اكون  وبذلك 

قانون الشركة قد تغير كما الي :

مبارك الكرواوي فف4 حصة فف5 

درهم للواحدة.

لقد ام اإلاداع القانوني باملحكمة 

23ف2  اناار   19 االبتدائية بتمارة في 

احت رقم 9741.

255 P

نيفاكوتيم
اأسيس  على  االافاق  ام  لقد 

شركة حس0 املعطيات التالية :

التسمية : نيفاكوايم.

رقم  العمارة   : اال تماعي  املقر 
األول  الطابق   5 رقم  شقة  7ف14 

اجزئة اوالد زعير عين عودة امارة.

استيراد   - حرة  اجارة   : الهدف 

واصدار.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

اأسيس.

الرأسمال : الرأسمال ففف.فف1.

تسير من طرف السيد   : التسيير 

 19 بتاريخ  املزداد  شعي0  البخاري 

مارس 1982.

لقد ام اإلاداع القانوني باملحكمة 

23ف2  اناار   19 االبتدائية بتمارة في 

احت رقم ف974.

256 P

أليزوين
اأسيس  على  االافاق  ام  لقد 

شركة حس0 املعطيات التالية :

التسمية : أليزوين.

رقم  العمارة   : اال تماعي  املقر 
األول  الطابق   5 رقم  شقة  7ف14 

اجزئة اوالد زعير عين عودة امارة.

 - األليمينيوم  اجارة   : الهدف 

أشغال مختلفة.
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من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

اأسيس.

الرأسمال : الرأسمال ففف.فف1.

تسير من طرف السيد   : التسيير 

عبد القادر الزوين املزداد بتاريخ فاار 

اناار 1976.

لقد ام اإلاداع القانوني باملحكمة 

23ف2  اناار   19 االبتدائية بتمارة في 

احت رقم 9739.

257 P

سوفيسكوم ش.ذ.م.م بشريك وحيد

محاسبة الضرائ0 القانونية

املساعدة والتدري0 الضريبي واملحاسبي

بحوث االستثمار واملشورة

الدعم واملتابعة خالل عمليات التدقيق 

الضريبي

23، شارع بن لويدان، شقة رقم 7، أكدال

الرباط

PLATINIUM AUDIOVISUEL

SARLAU

اصفية الشركة

الجمعية  مداوالت  إثر  على 

بتاريخ املنعقدة  االستثنائية   العامة 

قرر  22ف2،  ديسم ر   27

 PLATINIUM شركة  مساهمو 

بشريك  ش.ذ.م.م   AUDIOVISUEL

وحيد، والتي او د مقرها ب : عمارة 

شقة  الويدان،  بين  شارع   ،23 رقم 

أكدال،  الثاني،  الطابق   ،7 رقم 

الرباط، ما الي :

املوافقة على اقرير املصفي.

نهااة صالحيات املصفي.

االنتهاء من التصفية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 132317.

258 P

سوفيسكوم ش.ذ.م.م بشريك وحيد

محاسبة الضرائ0 القانونية

املساعدة والتدري0 الضريبي واملحاسبي

بحوث االستثمار واملشورة

الدعم واملتابعة خالل عمليات التدقيق 

الضريبي

23، شارع بن لويدان، شقة رقم 7، أكدال

الرباط

ANAS LOCAMENZ
SARLAU

الحل املسبق
الجمعية  مداوالت  إثر  على 

بتاريخ املنعقدة  االستثنائية   العامة 

قرر مساهمو شركة  23ف2،  اناار   3

ش.ذ.م.م،   ANAS LOCAMENZ

والتي او د مقرها ب : 1327 الطابق 

األر�سي، حي املنزه، يعقوب املنصور، 

الرباط، ما الي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد أناس العي�سي للقيام 

بمهمة الحل النهائي للشركة.

 ،1327  : الشركة  مقر  تعيين 

يعقوب  املنزه،  حي  األر�سي،  الطابق 

لحلها  كمقر  الرباط،  املنصور، 

النهائي.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بالرباط احت رقم 132379 

بتاريخ 19 اناار 23ف2.

259 P

ROSLANE ASSETS
SARL.AU

 CAPITAL SOCIAL : 1.000.000

DHS

SIEGE SOCIAL : BUREAU N°3

 CHÂTEAU ROSLANE,

COMMUNE RURALE IKEDDAR

EL HAJEB

RC : 46.555

بتاريخ  املنعقد  املحضر  بمقت�سى 

 ROSLANE لشركة  22ف2  اونيو   21

الشريك  قرر   ASSETS SARL.AU

الوحيد ما الي :

أن  رغم  الشركة  نشاط  استمرار 

الخسائر أقل من ربع رأسمال الشركة.

اجداد والاة السيدة غيثة مارية 

ثالثة  ملدة  الشركة  كمسيرة  زني ر 

سنوات، انتهي عند ا تماع الجمعية 

العامة املوافقة السنة املالية املنتهية 

في 31 ديسم ر 24ف2.

املحكمة  في  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بمكناس بتاريخ 22 ديسم ر 

22ف2، احت الرقم 4764.

260 P

TRIPLE A LUX IMMO
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي م رم بتاريخ 

اأسيس  ام  بالرباط  23ف2  اناار   2

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية :

 TRIPLE A LUX  : االسم التجاري 

IMMO

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

معامالت   : اال تماعي  الهدف 

عقارية.

شقة  ف3  عمارة   : املقر اال تماعي 

الوكيلي  احمد  موالي  شارع   8 رقم 

حسان الرباط.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  ااريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في ففف.فف1 درهم موزع على 

ففف1 حصة من فئة فف1 درهم.

فاار  من  ابتدئ   : املالية  السنة 

اناار وانتهي بمتم ديسم ر من السنة.

تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 

الشركة للسيد محسن عمور.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

السجل  رقم  بالرباط  القانوني 

اناار   17 بتاريخ   165465 التجاري 

23ف2.
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LAS PALMERAS DE ORO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : ففف.ف1 درهما

مقرها اال تماعي : عمارة ف3، شقة 
رقم 8، شارع موالي احمد الوكيلي 

حسان، الرباط

فسخ مسبق
بتاريخ قرار  ماعي   بمو 0 

19 أكتوبر 22ف2، وضعت نسخة منه 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

احت  23ف2  اناار   16 اوم  بالرباط 
132234، فإن الشريك الوحيد  رقم 

 LAS PALMERAS DE ORO لشركة 

رأسمالها   ش.ذ.م.م.ش.و   SARL AU

اال تماعي،  مقرها  درهم  ففف.ف1 
8، زنقة موالي  ف3، شقة رقم  عمارة 

احمد الوكيلي حسان، الرباط.

املذكورة  الشركة  فسخ  قرر  قد 

من ابتداء  وذلك  مسبقا،   أعاله 

19 أكتوبر 22ف2.

الساكنة  العموري زين0  السيدة 

الناضور،  العروي،  املطار  حي  ب 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحاملة 

.SX9368

كمصفية للشركة.

باملقر  الشركة  اصفية  مكان 

 ،8 ف3، شقة رقم  : عمارة  اال تماعي 
حسان،  الوكيلي  احمد  موالي  زنقة 

الرباط.
بمثابة مقتطف وبيان
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 BOUREGREG CONSULTING
GROUPE

SARL

تعيين مسير  داد للشركة
الجمع  من  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط  مسجل  عادي  غير  العام 
قرر  22ف2،  ديسم ر   16 بتاريخ 

 BOUREGREG شركة  شركاء 

 CONSULTING GROUPE SARL

محدودة مسؤولية  ذات   شركة 

ما الي :
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تعيين مسير  داد للشركة السيد 
املسير  واستقالة  املوذن  املصطفى 

السابق السيد عادل املوزع.
تعيين املوقع في البنك.

مكت0  في  القانون  إاداع  ام 
التجارية  الرباط  محكمة  تسجيل 
رقم  احت  23ف2  اناار   18 بتاريخ 

.132338
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 ECOLE LES NATIONS
PRIVEE

قرر  23ف2  اناار   9 بتاريخ 
 ECOLE LES لشركة  العام  الجمع 
ذات  شركة   NATIONS PRIVEE
املال  برأس  محدودة،  مسؤولية 
ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 
للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 
الواحدة واملسجلة بالسجل التجاري 
باملحكمة التجارية بالرباط احت رقم 

: 97347
سهم للسيد الزالتي  ف81  افويت 

محمد إلى السيد بباهوم  مال.
زهور  للسيدة  سهم  ف19  افويت 

بوهرو إلى السيد بباهوم  مال.
السيد  السابق  املدار  استقالة 
الزالتي محمد وتعيين السيد بباهوم 
 مال مسير وحيد لفترة غير محدودة.
للشركة  القانوني  الشكل  احويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

لشخص واحد.
التجارية  باملحكمة  امللف  وضع 
23ف2 احت  18 اناار  بالرباط بتاريخ 

رقم 132332.
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PARTELEC
SARL AU

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
النظام  إنشاء  ام  22ف2،  أكتوبر   4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
محدودة ذات الشريك الوحيد، والتي 

اتمثل خصائصها فيما الي :

PARTELEC SARL AU : االسم

الشركة  غرض   : الشركة  غرض 

هو :

أعمال املباني الكهربائية املختلفة.

أعمال إنشائية متنوعة، اجارة.

تشييد  ميع أنواع املباني وأعمال 

الهندسة املدنية.

أعمال انظيف املباني والوحدات 

الصناعية.

أعمال الحفر، والصرف الصحي - 

وأعمال الطرق.

أعمال النجارة والرسم.

أعمال النجارة والنجارة املعدنية.

أعمال نجارة األملنيوم.

والهااف  الحاسوب  شبكة 

والتركيبات الكهربائية.

وشراء  واصدار  واستيراد  اجارة 

وبيع  ميع املنتجات واملواد.

اجارة االستيراد والتصدار وشراء 

واوزيع  ميع العناصر التي لها صلة 

بقطاع البناء واألشغال العامة و ميع 

املنتجات التي من املحتمل أن تعزز 

الشراء  للشركة ؛  املؤسس  الغرض 

والتجارة  والتمثيل  والتوزيع  والبيع 

الوطنية والدولية بشكل عام لجميع 

املنتجات أو البضائع.

العمليات  عام،  ميع  وبشكل 

املالية أو  التجارية  أو   الصناعية 

 أو املدنية أو املنقولة أو العقارية، التي 

قد اكون مرابطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بأحد األشياء املشار إليها أعاله 

أو بأي أشياء مماثلة أو مرابطة.

الحسن  شارع   : الرئي�سي  املقر 

مكت0   C األول إقامة السه0 عمارة 
رقم ف1 عمارة.

رأس املال الشركة : هو ففف.فف1 

بقيمة  سهم  فف1  إلى  مقسم  درهم 

على  موزعة  سهم  لكل  درهم  فف1 

النحو التالي :

سهم  ففف1  محمد  مزوجي 

ففف.فف1 درهم.

محمد  مزوجي  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

املدة : 99 سنة.
السنة اال تماعية : من فاار اناار 

إلى 31 ديسم ر.
ام التسجيل باملحكمة االبتدائية 

بتمارة احت رقم 138143.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 39745 االبتدائية بتمارة احت رقم 

بتاريخ 14 اناار 23ف2.
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SATOURCHAPE
ش.م.م. بمساهم واحد

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
4، زاوية شارع عقبة وزنقة بيروني

أكدال، الرباط
س.ت : 63411 / الرباط

ت.ض : 3334764
العادي  العام  الجمع  محضر 

بتاريخ 16 اناار 23ف2 قرر ما الي :
إغالق اصفية الشركة ابتداء من 

16 اناار 23ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
23ف2  اناار   19 التجارية بالرباط في 

احت رقم 132354.
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FIDUCIAIRE CHIHAB
N°28 RUE 1ف V N SIDI KACEM

 MECCANO MOTOR EL
KOUTBI

تعدال في شركة 
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
 MECCANO MOTOR لشركة 
ذات مسؤولية  شركة   EL KOUTBI
بتاريخ  فرداة  شركة   محدودة، 
16 سبتم ر 22ف2، مقرها الكائن ب : 
 MAG 211 BLOC 9 LA FERRAILLE
SAADA SBZ MEKNES اقرر ما الي :
استغالل  نشاط  عن  التشطي0 

مؤسسة لصيانة السيارات ؛
إضافة نشاط استيراد واصدار.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
سبتم ر   23 التجارية بمكناس بتااخ 
السجل   3521 رقم  احت  22ف2 

التجاري رقم 53657.
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ARBRES AL KHIRE
اأسيس شركة

رقم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ   34ف64623ففف22ف2 
12 ديسم ر 22ف2، ام اأسيس شركة 
شركة  محدودة،  مسؤولية  ذات 

فرداة، خصائصها كالتالي :
 ARBRES AL  : التجاري  االسم 

.KHIRE
الشكل القانوني : ش.ذ.م.م ش.ف.

 املقر : عمارة 148 شقة 2 الطابق 1 
شارع محمد الخامس، سيدي قاسم.

 GESTION  : الرئي�سي  الهدف 
.D’EXPLOITATION AGRICOLE

اوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

رأس املال : ففف.ف1 درهم مقسمة 
درهم  فف1  حصة من فئة  فف1  إلى 

لفائدة املالك الوحيد للشركة.
التسيير : الشواري كلثوم.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم اوم 4 اناار 23ف2 احت رقم 5 

السجل التجاري رقم 29395.
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SOCIETE DEVGATOR
 SARL.AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

رأسمال الشركة : ففف.ف1 درهم
املقر اال تماعي: شارع موالي اوسف 

شقة رقم 3 عمارة 9 سال الجدادة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال في 
ام الجمع العام  22ف2،  سبتم ر   23
 DEVGATOR لشركة  العادي  الغير 

ش.م.م.ش.و اقرر ما الي :
تغيير املقر اال تماعي للشركة   -  1

من العنوان الكائن :
بشارع موالي اوسف شقة رقم 3 

عمارة 9، سال الجدادة.
إلى املقر اال تماعي الجداد الكائن : 

عنبية  شارع   2 رقم  الرباط، 
سكتور 11 حي الرياض.
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االسا�سي  القانون  مالئمة   -  2 
ملا سلف من التغيرات املذكورة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  3
الضبط لدى املحكمة االبتدائية بسال 
اوم 19 اناار 23ف2 احت رقم ف37ف4.

بمثابة مقتطف وبيان
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ائتمانية آمي
21 شارع محمد الخامس  م.ج) - مكناس

الهااف - فاكس : 86 47 52 535ف

STE ADRAR-AGRI
SARL

رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم
14، عمارة س 7، إقامة وليلي سيدي 

سعيد، مكناس
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 STE ADRAR-AGRI SARL للشركة 
22ف2  نوفم ر   29 بتاريخ  واملؤرخ 
قرر  22ف2  ديسم ر  فاار  واملسجل 

الشركاء ما الي :
التصفية املسبقة للشركة ابتداء 

من هذا التاريخ.
أن�سي  املالك  عبد  السيد  قبول 

املصفي الوحيد للشركة.
ام اإلاداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بمكناس احت 

رقم ف141 بتاريخ 5 اناار 23ف2.
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استثاقية ميموزا
مكت0 قانوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة
الطابق األول، إقامة بال روزا رقم 3، القنيطرة

الهااف : 92 65 37 537ف

شركة برومسيون ايموبيليير 
موالي بوسلهام
ش.ذ.م.م ش.م

رأسمالها : ففف.12 درهم
مقرها : 48 شارع بئر انزران، سوق 

األربعاء الغرب
تعداالت قانونية

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
23ف2  اناار   12 بتاريخ  بالقنيطرة 
23ف2 قرر  اناار   13 واملسجل بتاريخ 
مساهموا شركة برومسيون ااموبليير 

موالي بوسلهام ما الي :

الحل املسبق للشركة.

استقالة املسير املنفرد.

تعيين مصفي للشركة في شخص 

حمامي حسن، مغربي، املزداد بتاريخ 

األربعاء،  بسوق   1959 مارس   3

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G1274رقم ف

الحل ام بمقر الشركة.

االبتدائية  باملحكمة  ام  اإلاداع 

23/5ف2  رقم  احت  األربعاء  بسوق 

بتاريخ 17 اناار 23ف2.
لإلشارة والتنبيه
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مكت0 املستشار

37 زنقة  بل اازكا، رقم 1، أكدال، الرباط

الهااف : 71 ف5 77 537ف

ألتيريا ماروك
ش.م.م

ALTERRYA MAROC SARL AU

نقل املقر اال تماعي  
بتاريخ  الوحيد  للشريك  بقرار 

املسماة  للشركة  22ف2  نوفم ر   23

 ALTERRYA ماروك»  «ألتيراا 

MAROC شركة محدودة املسؤولية، 

درهم  ففف.1.375  قدره  برأسمال 

بالرباط،  كائن  اال تماعي  ومقرها 

عمارة أاريوم، حي البيناد، زاوية زنقة 

القا�سي السرااري وزنقة القا�سي بن 

حمادي، واملسجلة بالسجل التجاري 

امت  5ف852  رقم  احت  للرباط 

املصادقة على ما الي :

إلى  اال تماعي  املقر  نقل   -  1

العنوان التالي : رقم 6، شارع البندوق، 

قطاع 16 س 6 حي الرياض، الرباط.

2 - إضافة مادة في النظام األسا�سي 

اتناول شروط املكافأة وسداد السلف 

في الحساب الجاري للشريك.

بتاريخ  القانوني  االاداع  ام  وقد 

التجارية  باملحكمة  23ف2  اناار   17

بالرباط احت رقم 2ف1323.
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 CABINET D’INGENIERIE ET
 EXPERTISE EN MECANIQUE

GENERALE
CIEMG

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : ففف.فف3.7 درهم

السجل التجاري : 53821 الرباط
املقر اال تماعي : 2 شارع فرنسا، 

الشقة ف1، الطابق الثالث، أكدال، 
الرباط

طبقا ملداوالت املساهمين املجتمعين 
للشركة  العادي  الغير  العام  بالجمع 

بتاريخ 4 اناار 23ف2، قد اقرر :
لتصبر  الشركة  تسمية  تغيير 
 CABINET D’INGENIERIE ET

.EXPERTISES CIEMG
: النشاط  تغيير الهدف اال تماعي 

الرئي�سي هو :
فرع  في  وطني  قضائي  خبير 

امليكانيك ؛
والتحقيقات  الدراسات  مكت0 

والبحوث.
و3  الهدف  2  التسمية)  البنود 
اال تماعي) من القانون األسا�سي، قد 

تغيروا.
ام الوضع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

18 اناار 23ف2 احت رقم 132317.
قصد النشر
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STE ROHAFA
شركة رحافة

شركة ذات مسؤولية محدودة
التأسيس 

بمقت�سى عقد اوثيقي بتاريخ   -  I
القانون  وضع  ام  23ف2،  اناار  ف1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية :
التسمية : «شركة رحافة» ش.م.م 

.STE ROHAFA SARL
املوضوع اال تماعي : 

أنشطة اإلنعاش العقاري ؛
أنشطة اجهيز واستصالح األرا�سي 
مبان  تشييد  أ ل  ومن  طريق  عن 

 دادة لعدة اختصاصات ؛

العقارات  كراء  بيع،  بناء،  شراء، 
املتعلقة بالسكن أو باستعمال اجاري 

أو منهي ؛
العقارات من أ ل الكراء،  شراء 

إعادة البيع أو التبادل ؛
القيام بكل أعمال البناء ؛

القيام بجميع األشغال العمومية 
الهندسة  ميادان  في  الخاصة  أو 

املدنية التطهير والبناء.
البيضاء،  الدار   : املقر اال تماعي 
 9 الطابق  الزرقطوني،  شارع   265

الرقم 92.
املدة اال تماعية : 99 سنة ابتداء 
باستثناء  اأسيس الشركة  ااريخ  من 
التمداد  أو  املسبق  الحل  حاالت 
املنصوص عليها في القانون األسا�سي.

الشركاء :
1 - السيد رشدي طال0، القاطن 

بالدار البيضاء، أنفا، 8 زنقة الرمان ؛
اقدام،  فاطمة  السيدة   -  2
القاطنة بالدار البيضاء، أنفا، 8 زنقة 

الرمان ؛
القاطن  السيد  واد زكرياء،   -  3
زنقة  ف2  الوازيس،  البيضاء،  بالدار 

دي فانو ؛
القاطن  السيد احمد اقدام،   -  4
بالدار البيضاء، بولو، اجزئة بكاطيل، 

رقم 29 ؛
5 - السيد ابراهيم اقدام، القاطن 
مكرر،   9 الوازيس،  البيضاء،  بالدار 

زنقة  ان شيل.
ام احداد   : الرأسمال اال تماعي 
ففف.فف1 درهم،  رأسمال الشركة في 
مقسمة على ففف1 حصة بقيمة فف1 
درهم للحصة الواحدة سدد اكتتابها 

واوزيعها نقدا.
كمسيران  تعيين  ام   : التسيير 
السيد  محددة،  غير  ملدة  للشركة 
زكرياء  السيد  واد  اقدام،  احمد 

والسيدة فاطمة اقدام.
من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

31 ديسم ر.
اتم اقتطاع   : االحتياط القانوني 
سنويا  الخاصة  األرباح  من   %5

لتمويل االحتياط القانوني.
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بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 بالدار البيضاء بتاريخ 19 اناار 23ف2 

احت رقم 854865 وام اقيد الشركة 

بالسجل التجاري احت رقم 568717.
للخالصة والبيان

املسير

274 P

STE HAROBRA
شركة حروبرا

شركة ذات مسؤولية محدودة

التأسيس 
بمقت�سى عقد اوثيقي بتاريخ   -  I
القانون  وضع  ام  23ف2،  اناار  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية :

التسمية : «شركة حروبرا» ش.م.م 

.STE HAROBRA SARL

املوضوع اال تماعي : 

أنشطة اإلنعاش العقاري ؛

أنشطة اجهيز واستصالح األرا�سي 

مبان  تشييد  أ ل  ومن  طريق  عن 

 دادة لعدة اختصاصات ؛

العقارات  كراء  بيع،  بناء،  شراء، 

باستعمال  أو  بالسكن  املتعلقة 

اجاري أو منهي ؛

العقارات من أ ل الكراء،  شراء 

إعادة البيع أو التبادل ؛

القيام بكل أعمال البناء ؛

القيام بجميع األشغال العمومية 

الهندسة  ميادان  في  الخاصة  أو 

املدنية التطهير والبناء.

البيضاء،  الدار   : املقر اال تماعي 

 9 الطابق  الزرقطوني،  شارع   265

الرقم 92.

املدة اال تماعية : 99 سنة ابتداء 

باستثناء  اأسيس الشركة  ااريخ  من 

التمداد  أو  املسبق  الحل  حاالت 

املنصوص عليها في القانون األسا�سي.

الشركاء :

1 - السيد رشدي طال0، القاطن 

بالدار البيضاء، أنفا، 8 زنقة الرمان ؛

اقدام،  فاطمة  السيدة   -  2
القاطنة بالدار البيضاء، أنفا، 8 زنقة 

الرمان ؛
القاطن  السيد  واد زكرياء،   -  3
زنقة  ف2  الوازيس،  البيضاء،  بالدار 

دي فانو ؛
القاطن  السيد احمد اقدام،   -  4
بالدار البيضاء، بولو، اجزئة بكاطيل، 

رقم 29 ؛
5 - السيد ابراهيم اقدام، القاطن 
مكرر،   9 الوازيس،  البيضاء،  بالدار 

زنقة  ان شيل.
ام احداد   : الرأسمال اال تماعي 
ففف.فف1 درهم،  رأسمال الشركة في 
مقسمة على ففف1 حصة بقيمة فف1 
درهم للحصة الواحدة سدد اكتتابها 

واوزيعها نقدا.
كمسيران  تعيين  ام   : التسيير 
السيد  محددة،  غير  ملدة  للشركة 
زكرياء  السيد  واد  اقدام،  احمد 

والسيدة فاطمة اقدام.
من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

31 ديسم ر.
اتم اقتطاع   : االحتياط القانوني 
سنويا  الخاصة  األرباح  من   %5

لتمويل االحتياط القانوني.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 بالدار البيضاء بتاريخ 19 اناار 23ف2 
احت رقم 485486 وام اقيد الشركة 

بالسجل التجاري احت رقم 556871.
للخالصة والبيان

املسير

275 P

 CARREFOUR DES
ENTREPRISES

SARL
استدراك خطإ

وقع بالجريدة الرسمية عدد 5751 
بتاريخ 18 اناار 23ف2

تعيين نور دان القدوري   : عوض 
مصفي للشركة.

أمين  محمد  السيد  تعيين   : اقرأ 
الحموتي مصفي للشركة.

الباقي بدون تغيير.

276 P

 OZONE BOUJDOUR
ENVIRONNEMENT

SARL
في  مؤرخ  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 
22ف2،  ديسم ر   28 بتاريخ  بو دور 
قد ام اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
أوزون بو دور للبيئة   : التسمية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف اال تماعي :

التدبير املفوض للقطاع العمومي 
وما  املنزلية  بالنفااات  اتعلق  الذي 

شابهها بمدانة العيون.
رأسمال الشركة : فف852.1 درهم 
فئة  من  حصة   8521 إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.
عزيز البدراوي 852 حصة ؛

والخدمات  للبيئة  أوزون  شركة 
7669 حصة.

النحو  على  إدارة  هيئة  اكوين 
التالي :

الحامل  فيرادي،  اونس  السيد 
للبطاقة الوطنية رقم TA99767 ؛

سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 
الوطنية  للبطاقة  الحامل   حيدا، 

رقم E354493 ؛
الحاملة  بنعمور،  حنان  السيدة 

.A6للبطاقة الوطنية رقم 9925ف
الصالحية والتوقيع :

في  الصالحيات  كامل  اخول 
األسا�سي  القانون  من   15 الفصل 
البدراوي احت اوقيعه  للسيد عزيز 
للصالحيات  وفقا  ويقرر  الوحيد. 
التي منحها القانون األسا�سي للسيد 
هيئة اإلدارة  عزيز البدراوي ألعضاء 

التوقيع املزدوج على النحو التالي :
سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا والسيدة حنان بنعمرو.
أو السيد اونس فيرادي والسيدة 

حنان بنعمرو.
أو السيد موالي عبد هللا سيدي 

حيدا والسيد اونس فيرادي.
املدة : 99 سنة ابتداءمن اأسيس 
السجل  وضع  ااريخ  من  أي  نهائي 

التجاري.

من فاار اناار إلى   : السنة املالية 
31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.
 ،175 رقم  سكينة،  اللة   : املقر 

بو دور.
املسير : عزيز البدراوي.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
السجل  قسم   - العيون  االبتدائية 
التجاري بتاريخ 19 اناار 23ف2 احت 

رقم 5ف3.
277 P

LE BON PRINT
 SARL

بمقت�سى  مع عام استثنائي حرر 
في الرباط 19 اناار 23ف2 قرر شركاء 

شركة LE BON PRINT SARL ما الي :
: زنقة  احويل املقر اال تماعي من 
اوسلو، الطابق األر�سي، إقامة ضياء، 
املحيط،  حي   ،25 مكت0  ف3  رقم 
الطابق األول،   597 : رقم  الرباط إلى 
إقامة سعيد حجي، طريق القنيطرة، 

سال.
القانون  من   4 املادة  تعدال 

األسا�سي للشركة.
ام اإلاداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية الرباط احت رقم 

ف13238 بتاريخ 19 اناار 23ف2.
278 P

COOZY FOOD
SARL AU

بمقت�سى  مع عام استثنائي حرر 
في الرباط 3 اناار 23ف2 قرر الشريك 
 COOZY FOOD للشركة  الوحيد 

SARL AU ما الي :
إضافة عالمة 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 CAFE BELLATINO’S إضافة عالمة 

.COOZY FOOD إلى شركة
احيين القانون األسا�سي للشركة.

ام اإلاداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية الرباط احت رقم 

132361 بتاريخ 19 اناار 23ف2.
279 P
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Y.M.F EXTREME MOTORS
RC : 134817

املقر اال تماعي : رقم 435، شارع 
الجيش امللكي، ح.ي.م الرباط

العام  املحضر  ملقتضيات  ابعا 
االستثنائي اقرر ما الي :

إضافة نشاط :
العربات،  واصدار  استيراد   -  1
اآلليات  و ميع  النارية  الدرا ات 

املتحركة.
العربات،  وكراء  شراء  بيع،   -  2
اآلليات  و ميع  النارية  الدرا ات 

املتحركة.
3 - أشغال اإلغاثة واملساعدة.

إلغاء نشاط :
1 - االستيراد والتصدار.

الخدمات  عمليات  إدارة   -  2
الزراعية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املدنية أو العسكرية.
3 - االستشارات اإلدارية. 

لدى  الضبط  بكتابة  اإلاداع  ام 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

18 اناار 23ف2 احت رقم 132318.
280 P

RENOVA BURO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
العرفي  العقد  تسجيل   ااريخ 
14 اناار 23ف2 في الرباط والتي احمل 

الخصائص التالية :
الهدف اال تماعي :

واللوازم  األدوات  وشراء  بيع   -  1
املكتبية.

2 - بيع وشراء األ هزة املعلومااية.
رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 
فف1 درهم للحصة الواحدة مملوكة 

للسيد مصطفى امغار.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من ااريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاار اناار إلى   : السنة املالية 
31 ديسم ر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى ابتدئ من ااريخ التسجيل.

58، شقة  عمارة   : املقر اال تماعي 
ألف 3، زنقة واد سبو، أكدال، الرباط.

املسير : السيد مصطفى امغار.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

165493 بالرباط. 

281 P

Y.M.F EXTREME MOTORS
RC : 134817

املقر اال تماعي : رقم 435، شارع 

الجيش امللكي، ح.ي.م الرباط

العام  املحضر  ملقتضيات  ابعا 

االستثنائي اقرر ما الي :

للشركة  اال تماعي  املقر  احويل 
من املقر القدام الكائن ب رقم 435، 

شارع الجيش امللكي، ح.ي.م الرباط. 

الطابق  الكائن ب:  الجداد  املقر  إلى 

حي  امللكي،  الجيش  شارع  السفلي، 

املنزه، رقم 435، ح.ي.م الرباط.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 18 اناار 23ف2 احت 
رقم 132318.

282 P

JURISMAG SARL

5، زنقة بلياد إقامة عمران،  مقابل املدرسة 

االبتدائية عبد املومن) الشقة رقم 5، ف39ف2، 

الدار البيضاء

رويال ميراج هوتيل ريسور
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان اال تماعي : السوي�سي 62، 
زنقة بني بوفراح، السفراء، كلم 6، 

طريق زعير - الرباط
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57249

قفل التصفية
بتاريخ  املؤرخ  محضر  بمقت�سى 

الشريك  قرر  22ف2،  أغسطس   11

الوحيد للشركة رويال ميراج هوايل 
مسؤولية  ذات  شركة  ريسور، 

الوحيد،  الشريك  ذات   محدودة 

ما الي :

املصادقة على حسابات التصفية 
النهائية.

السيد  ذمة املصفي  إبراء  إعطاء 
من  وإعفائه  العتيبة  سعيد  مانع 

مهامه.
النهائية  التصفية  على  اإلعالن 

للشركة.
سيتم اإلاداع القانوني في املحكمة 

التجارية بالرباط.
283 P

 NURKAR GENERALE
COMMERCE

SARL AU
رأسمالها : ففف.ففف.1 درهم

املقر اال تماعي : 21 شارع بين 
الويدان الشقة رقم 6 أكدال - 

الرباط
إعالن عن قفل التصفية

بتمارة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22ف2 قرر شركاء  12 ديسم ر  بتاريخ 
 NURKAR GENERALE» شركة 
COMMERCE» ش.ذ.م.م ش.و ما الي:

 NURKAR» قفل التصفية لشركة
 «GENERALE COMMERCE
محمد  السيد  وتعيين  ش.ذ.م.م ش.و 
وعنوان  للشركة  كمصفي  كلدة 
الويدان  بين  شارع   21 هو  التصفية 

الشقة رقم 6 أكدال الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 132315 التجارية بالرباط احت رقم 

بتاريخ 18 اناار 23ف2.
284 P

 AUTO ECOLE HAY
GHIZLANE

SARL AU
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : رقم 211 اجزئة 
الفردوس عين عودة الصخيرات - 

امارة
بمقت�سى عقد عرفي بتمارة بتاريخ 
شركة  شركاء  قرر  23ف2  اناار   4
 «AUTO ECOLE HAY GHIZLANE»

ش.ذ.م.م ش.و ما الي :

من  اال تماعي  املقر  احويل   -  1

عين  الفردوس  اجزئة   211 «رقم 

عودة الصخيرات - امارة» إلى «عمارة 

رقم 512 الطابق األول حي األمل عين 

عودة - امارة».

2 - تعدال القانون األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 9728 رقم  احت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 17 اناار 23ف2.

285 P

MUSIC FM

SA

شركة مجهولة

رأسمالها : ففف.فف3 درهم

املقر اال تماعي : 14، شارع األبطال، 

أكدال - الرباط

السجل التجاري : 5ف723 الرباط

انحالل مسبق واصفية للشركة
بعد صدور قرار من الجمع العام 

االستثنائي بتاريخ 15 ديسم ر 22ف2، 

القيام بحل مسبق  املساهمون  قرر 

ديسم ر   15 في  للشركة  واصفية 

في  وضعها  عنه  اترا0  مما  22ف2 

التصفية.

كمأمور  العام  الجمع  عين 

للتصفية السيد بن بومهدي اونس، 

شارع   ،17 شقة   3 عمارة  في  املقيم 

والحامل  الرباط  أكدال،  السهيلي 

 A358451 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ويتمتع بكامل الصالحيات قصد إنهاء 

عملية التصفية وكذا احقيق املوارد 

ودفع األصول.

حدد مقر التصفية الكائن ب 14، 

شارع األبطال - أكدال - الرباط.

ام اإلاداع القانوني املتعلق بحل 

التجارية  املحكمة  لدى  الشركة 

احت  23ف2  اناار   16 اوم  بالرباط 

الرقم 132228.

286 P
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IFED
إشعار بالتغيير

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
بتاريخ 7 نوفم ر 22ف2 اقرر ما الي :

1 - نقل مقر الشركة.
2 - زيادة رأس املال من ففف.فف1 

درهم إلى ففف.فف5 درهم.
7 من  و   6 و   4 احداث املواد   -  3

القانون الداخلي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  احت  22ف2  اناار   18 بتاريخ 

.132343
287 P

RED MED PRIVATE EQUITY
«R.M.P.E»

الزيادة في رأسمال الشركة
نقل املقر اال تماعي للشركة

العام  الجمع  بمقت�سى   : أوال 
االستثنائي املنعقد اوم فاار ديسم ر 
 RED MED» ملساهمي شركة  22ف2 
PRIVATE EQUITY» شركة مساهمة 
رأسمالها ففف.ففف.1 درهم، مقسمة 
على ففف.ف1 سهم من فئة فف1 درهم 
بالسجل  مسجلة  الواحد  للسهم 
التجاري ملدانة الدار البيضاء، احت 
اال تماعي  ومقرها   475371 رقم 
شارع   ،122 رقم  البيضاء،  بالدار 

أنفا، اقرر ما الي : 
بما  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
قدره ففف.ففف.2 درهم وذلك لرفعه 
من ففف.ففف.1 درهم إلى ففف.ففف.3 
درهم وذلك بخلق ففف.2 سهم  داد 
الجارية  الحسابات  مع  باملقاصة 

للمساهمين على النحو التالي :
 RED MED FINANCES : شركة 

14.925 سهم.
 COLOMBUS CAPITAL : شركة 

1.275 سهم.
 : النجاري  أمين  محمد  السيد 

ففف.2 سهم.
السيد خليل اليمني : فف1.2 سهم.

فف6   : السيدة صوفيا املنصوري 
سهم.

بما مجموعه : ففف.ف2 سهم.

رأسمال  أصبر  الزيادة  هذه  بعد 

مقسم  درهم  ففف.ففف.3  الشركة 

فف1  فئة  من  أسهم  ففف.ف3  على 

درهم للسهم الواحد.

نقل املقر اال تماعي للشركة من 
الدار البيضاء  شارع أنفا،   122 رقم 

البيضاء،  بالدار   : الجداد  مقره  إلى 
رقم 23، زنقة ابن هالل، راسين.

به  قامت  التي  التعداالت  بعد 

 RED MED PRIVATE» شركة 

الشركة  قامت  فقد   ،«EQUITY

بتحداث نظامها األسا�سي.  

القانوني  اإلاداع  ام  ولقد   : ثانيا 

بالدار  التجارية  املحكمة  لدى 

البيضاء بتاريخ 17 اناار 23ف2 احت 
رقم 853264.

بمثابة بيان ومقتطف
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AUTO FRERE EXPERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها اال تماعي : ففف.فف1 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 33 اجزئة 

احمداة، مكناس

تعدال
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 6 اناار 

23ف2 املسجل في 17 اناار 23ف2 ام 

عقد الجمع العام االستثنائي لشركة 

شركة   «AUTO FRERE EXPERT»

مقرها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
33 اجزئة احمداة،  : رقم  اال تماعي 

مكناس، واقرر ما الي :

فسخ الشركة.

تعيين السيد عمر الغول مصفي 

للشركة.
احداد مقر اصفية الشركة : رقم 

33، اجزئة احمداة، مكناس.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

ومسجل في  9ف15  احت رقم  23ف2 

سجل التجاري احت رقم 7ف446.
بمثابة بيان مقتطف
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PHARMA LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها اال تماعي : ففف.فف1 درهم
مقرها اال تماعي : محل رقم 6، 

إقامة ابن سينا، مكناس
تعدال

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في املسجل  23ف2  اناار   ف1 
الجمع  عقد  ام  23ف2  اناار   17  
 PHARMA» العام االستثنائي لشركة
املسؤولية  ذات  شركة   «LAND
محل   : اال تماعي  مقرها  املحدودة، 
مكناس،  سينا،  ابن  إقامة   ،6 رقم 

واقرر ما الي :
فسخ الشركة.

بالفقيه  هند  السيدة  تعيين 
كمكان  والشركة  للشركة،  مصفية 

اصفية.
رقم  : محل  الشركة  مقر  احداد 

6، إقامة ابن سينا، مكناس.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   19 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
ومسجل في  ف151  احت رقم  23ف2 

سجل التجاري احت رقم 697ف5.
بمثابة بيان مقتطف
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SOCIETE VNPA
اأسيس

 14 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 16 بتاريخ  املسجل  ف2ف2  أكتوبر 
أكتوبر ف2ف2 ام اأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املميزات  ذات  بمكناس  الوحيد 

التالية :
 SOCIETE»  : التسمية الجماعية 

.«VNPA
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف اال تماعي : بائع قطع غيار 

السيارات.
الطابق األر�سي   : املقر اال تماعي 
رقم 38، اإلسماعيلية، شارع املحطة، 

مكناس.

ففف.فف1   : اال تماعي  الرأسمال 
درهم.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
الترقيم بالسجل التجاري للشركات.

اتم تسيير الشركة من   : التسيير  
طرف السيد عماد فتحي كمسير.

بمحكمة  القانوني  اإلاداع  سيتم 
التجارية بمكناس  ومسجل في سجل 

التجاري احت رقم 989ف5.
بمثابة بيان مقتطف 
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ISMAILIA GAS
الشركة إسماعيلية غاز  ش.م.إ)
رأسمال : ففف.ففف.ف2 درهم

املقر اال تماعي : كلم 9 - ط.ر. 21 - 
طريق الحا 0 - مكناس

السجل التجاري : 21141
لقد ام اإلاداع القانوني باملحكمة 
 222  : التجارية بمكناس رقم امللف 

بتاريخ 17 اناار 23ف2.
اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ ف3 نوفم ر 22ف2 قرر ما الي :
استقالة املتصرف :

استقالة السيد طارق مفضال.
عبد  السيد  كمتصرف  تعيين 

السالم غنيمي.
الباقي بدون تغيير.

إسماعيلية  لشركة  املتصرفون 
غاز هم :

رئيس   : املذكوري  نبيل  السيد 
مدار عام لشركة إسماعيلية غاز.

شركة فيفو إانرجي ممثلتها السيدة 
هند أمزيان.

شركة بترول املغرب ممثلها السيد 
خليل حشالف.

طوطال إانيرجي مركواينك املغرب 
ممثلتها السيدة بشرى بلعباس.

السيد هشام منصف علوي.
السيد أحمد بوعيدة.
السيد سعد بوعيدة.

السيد عبد السالم غنيمي.
مدار عام   : السيد اوسف كرارة 

منتدب لشركة إسماعيلية غاز.
292 P



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2)الجريدة الرسمية   1874

OMCE
إعالن

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2  نوفم ر   15 بتاريخ  املنعقد 

امت  املاء  ألنابي0  املغاربية  للشركة 

إضافة  على  باإل ماع  املصادقة 

اختصار OMCE - sigle على تسمية 

 OMNIUM MAGHREBIN الشركة 

وبالتالي   DES CONDUITES D’EAU
القانون  من   2 الفصل  تغيير  ام 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 132145.
ملخص من أ ل النشر
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STE SEL DE MOHAMMEDIA
إعالن

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2  نوفم ر   16 بتاريخ  املنعقد 

لشركة ملح املحمداة امت املصادقة 

 SSM - باإل ماع على إضافة اختصار

 SOCIETE sigle على تسمية الشركة 

وبالتالي   SEL DE MOHAMMEDIA
القانون  من   3 الفصل  تغيير  ام 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم ف13232.
ملخص من أ ل النشر
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CHEY EVENT
SARL AU

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

امت صياغة  23ف2،  اناار   19 اوم 

التأسي�سي لشركة محدودة  القانون 

املسؤولية بشريك وحيد، الخصائص 

التالية :

.«CHEY EVENT» : التسمية

الهدف : انظيم الحفالت.

ابن  شارع   ،59  : املقر اال تماعي 

سينا، شقة رقم 11، أكدال الرباط.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

اأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ ففف.فف1 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

للسيدة شيماء الجياني.

من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

غااة 31 ديسم ر.

وتسجيل  القانوني  االاداع  ام 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

اناار   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 132382.
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MIMSEVENT
SARL

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

امت  23ف2،  اناار   12 اوم  بالرباط 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

لها الخصائص  محدودة املسؤولية، 

التالية :

.«MIMSEVENT» : التسمية

اقدام  انظيم الحفالت،   : الهدف 

الخدمات.

ابن  شارع   ،59  : املقر اال تماعي 

سينا، شقة رقم 11، أكدال الرباط.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

اأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ ففف.فف1 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيد امين األبيض ومروان لحموش.

من فاار اناار إلى   : السنة املالية 

غااة 31 ديسم ر.

وتسجيل  القانوني  االاداع  ام 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

اناار   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 132186.
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 SOCIETE SECURITE ET

PREVENTION DE RISQUE

SARL

مقرها اال تماعي : 28 شارع موالي 

اسماعيل، شقة رقم 19، حسان 

الرباط

رأسمالها : ففف.فف1 درهم

RC N° : 153723

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

سبتم ر   12 للشركة واملنعقد بتاريخ 

وام  للشركة،  النهائي  الحل  22ف2 

التجارية  باملحكمة  القانوني  اإلاداع 

23ف2 احت  18 اناار  بالرباط بتاريخ 

رقم 132334.
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SOCIETE REPRO MASTER

SARL

تغيير مقر الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

اقرر  9فف2،  اونيو   3 املنعقد بتاريخ 

ما الي :

تغيير املقر اال تماعي للشركة من 

 12 حسان  بالرباط،  الكائن  مقرها 

 13 حسان  زنقة اندوف إلى الرباط، 

زنقة وهران.

اوسيع النشاط التجاري للشركة 

ليشمل صيانة، إصالح، اركي0 وبيع 

 ميع آالت الطباعة ونسخ التصاميم 

و ميع األشغال املختلفة.

لدى  القانوني  اإلاداع  ام  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

احت  ف1ف2  مارس   9 بالرباط بتاريخ 

رقم 66.453.
للخالصة والبيان

مسير الشركة
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CLEAN STOP
SARL

رأسمالها : ففف.فف1 درهما
سجل اجاري : 138149

اأسيس شركة محدودة املسؤولية
بتاريخ 4 اناار 23ف2 امت صياغة 
 CLEAN لشركة  األسا�سي  النظام 
محدودة  شركة   ،STOP SARL
ففف.فف1  رأسمالها  املسؤولية، 
إقامة  اال تماعي،  مقرها  درهما، 
 ،4 2ة متجر رقم  عمارة   ،A مانيوليا 

أوالد امطاع، امارة.
مغربي  خويلدي،  فيصل  السيد 
الحامل للبطاقة الوطنية  الجنسية، 

رقم E123397، فف5 حصة.
مغربي  الدكالي،  اوسف  السيد 
الحامل للبطاقة الوطنية  الجنسية، 

رقم 75ففSH8، فف5 حصة.
النشاط التجاري : مصبنة، غسل 

وكي  ميع أنواع املالبس.
بصفة  الشركة  تسيير  فوض 

مزدو ة، ملدة غير محددة، للسادة :
مغربي  خويلدي،  فيصل  السيد 
الحامل للبطاقة الوطنية  الجنسية، 

.E123397 رقم
مغربي  الدكالي،  اوسف  السيد 
الحامل للبطاقة الوطنية  الجنسية، 

.SH8رقم 75فف
بالسجل  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
احت  23ف2  اناار   19 بتاريخ  بتمارة، 

رقم ف975.
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TAJINE WA TANJIA
SARL

سجل اجاري 55495 الرباط
بيع حصص وتغيير مسير الشركة

بتاريخ 18 أغسطس 22ف2 انعقد 
لشركة  العادي   غير  العام  الجمع 
TAJINE WA TANJIA SARL، شركة 
رأسمالها  املسؤولية،  محدودة 
مقرها اال تماعي،  درهما،  ففف.فف4 
حيث امت  الرباط،  زنقة بغداد،   ،9

املصادقة على ما الي :
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طرف  من  حصة  فف4  افويت 

السيد كريم  بور الحامل للبطاقة 

لفائدة   AB34945 رقم  الوطنية 

الحاملة  صوفي  ليلة  السيدة 

.BL45778 للبطاقة الوطنية رقم

طرف  من  حصة  ففف1  افويت 

السيد كريم  بور الحامل للبطاقة 

لفائدة   AB34945 رقم  الوطنية 

الحامل  برا�سي  هللا  عبد  السيد 

.A278141 للبطاقة الوطنية رقم

طرف  من  حصة  فف2  افويت 

الحامل  بوشعي0  بور  السيد 

 L15375 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لفائدة السيد عبد هللا برا�سي الحامل 

.A278141 للبطاقة الوطنية رقم

طرف  من  حصة  فف12  افويت 

الحاملة  كوروفا  فالنتينا  السيدة 

 AB377R رقم  الوطنية  للبطاقة 

لفائدة السيد عبد هللا برا�سي الحامل 

.A278141 للبطاقة الوطنية رقم

طرف  من  حصة  فف12  افويت 

السيدة غيثة  بور الحاملة للبطاقة 

لفائدة   A37534ف رقم  الوطنية 

الحامل  برا�سي  هللا  عبد  السيد 

.A278141 للبطاقة الوطنية رقم

السيدة  استقالة  على  املوافقة 

غيثة  والسيدة  كوروفا  فالنتينا 

القانوني  التسيير  منص0  من   بور 

ومنحهن اإلبراء التام والنهائي.

برا�سي  هللا  عبد  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

للشركة،  كمسير  داد   A278141

ملدة غير محددة.

احيين النظام األسا�سي للشركة.

ام اإلاداع القانوني لدى السجل 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  التجاري 

ديسم ر   29 التجارية بالرباط بتاريخ 

22ف2 احت رقم 131862.
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SAMSA CONSEIL
SARL

سجل اجاري 138151 بتمارة

افويت حصص، تغيير الشكل 
القانوني

ونقل املقر اال تماعي
انعقد  22ف2  نوفم ر   15 بتاريخ 

لشركة  العادي   غير  العام  الجمع 

شركة   ،SAMSA CONSEIL SARL

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها اال تماعي،  درهما،  ففف.فف1 
اوسوفية   ،13 رقم   ،7 بلوك  زنقة 

امت  حيث  الرباط،  الغربية، 

املصادقة على ما الي :

 334 افويت  على  املصادقة 

حصة من السيد محمد افالح ب.و 

ببي  احمد  السيد  لفائدة   D93526

.A221416 ب.و

املصادقة على افويت 333 حصة 

ب.و  العنتري  محمد  السيد  من 

ببي  احمد  السيد  لفائدة   D67472

.A221416 ب.و

 333 افويت  على  املصادقة 

حصة من السيد محمد فهمي ب.و 

لفائدة السيد احمد ببي   A145771

.A221416 ب.و

تغيير الشكل القانوني من شركة 

شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

محمد  السيد  املسيران  استقالة 

افالح، السيد محمد العنتري والسيد 

محمد فهمي.

السيد احمد  تعيين مسير  داد 

ببي ب.و A221416 ملدة غير محددة.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  احت  23ف2  اناار   19 بتاريخ 

.9751
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ائتمانية إني كاونساي ش. ذ م م 

شارع الحسن الثاني انجل 6 عمارة 1 شقة رقم3 

الطابق االول املركز امارة

Tél : 05-37-64-10-18

شركة فيتيان انترنسيونال
ش ذ م م

 Sté PHYTEANE
INTERNATIONALE SARL-AU
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى أنظمة الشركة املوقعة 
ام  23ف2  اناار   4 بتاريخ  امارة  في 
مسؤولية  ذات  الشركة  اأسيس 
والتي  وحيد  بشريك  محدودة 

خاصياتها كالتالي : 
فيتيان  شركة   : التسمية 
 PHYTEANE «انترنسيونال «ش ذ م م

.INTERNATIONALE
الهدف اال تماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أو خار ه هو :
واستيراد  وتسويق  وشراء  بيع 
التجميل  مستحضرات  واصدار 
واملكمالت الغذائية واأل هزة الطبية 

والكواشف التشخيصية. 
وعموما  ميع العمليات ت املا لية 
التجارية الصناعية املتعلقة با ملنقول 
مباشر  بشكل  املرابطة  بالعقار  أو 
اال تماعي  بالهدف  مباشر  غير  او 

لتطوير الشركة.
النصر   اجزئة   : املقر اال تماعي  

رقم 346 امارة.
اوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

مبلغ  في  ابث   : الشركة  رأسمال 
ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 
فف1 درهم    حصة ا تماعية من فئة 

للواحدة مقسمة كالتالي : 
ففف1  محمد  الشبيهي  السيد 

حصة ا تماعية.
السيد  تعيين  ام   : التسيير 
الشبيهي محمد مسير وحيد للشركة 

وذلك ملدة غير محدودة.
التوقيع اال تماعي : قبلت الشركة 
اوقيع املسير السيد الشبيهي محمد 

لجميع العقود التي اتعلق بها.

السنة اال تماعية : من فاار اناار 

إلى الحادي و الثالثين من ديسم ر.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القانوني 

رقم السجل  23ف2،  اناار   19 بتاريخ 

التجاري : 138139.
للنشر والبيان

302 P

إكسكوب ش.م.م

 UNIVERSAL FREIGHT

SERVICES

SARL

تغيير املقر اال تماعي
الجمع  محضر  بمقتضيات 

بتاريخ  املنعقد  العادي  غير  العام 

شركاء  قرر  22ف2،  نوفم ر   29

 UNIVERSAL FREIGHT شركة 

مسؤولية  ذات  شركة   ،SERVICES

ففف.ففف.1  رأسمالها  محدودة، 

بالدار  اال تماعي  ومقرها  درهم 

إميل  شارع  الربيع،  البيضاء،إقامة 

زوال، الطابق التاسع، شقة رقم 18، 

ما الي :

تغيير املقر اال تماعي :

إميل  شارع  الربيع،  إقامة   : من 

زوال، الطابق التاسع، شقة رقم 18، 

الدار البيضاء.

: عمارة الطوريت، زاوية شارع  إلى 

االزمي،  سليمان  وزنقة  الزرقطوني 

حي   ،15 رقم  شقة   ،5 الطابق 

املستشفيات، الدار البيضاء.

القانون  من   3 الفصل  تعدال 

األسا�سي للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ ف1 اناار 23ف2 احت 

رقم 853754.
ملخص قصد النشر

إكسكوب

303 P
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MRCDEV
اأسيس شركة

ام  22ف2  ديسم ر   12 بتاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  احرير 

محدودة املسؤولية مميزاتها كما الي 

.MRCDEV

الهدف اال تماعي :

االاصاالت واملعلوميات والتكوين.

مختلف املعامالت التجارية.

شارع   15  : اال تماعي  املقر 

االبطال رقم 4 أكدال الرباط.

درهم  ففف.فف1   : الرأسمال 

فف1  حصة من فئة  ففف1  مقسمة 

درهم موزعة كما الي :

السيد حماادي خالد ف75 حصة.

بويحيا  أوالد  اوسف  السيد 

االدري�سي ف25 حصة.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إنشائها.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

حماادي خالد ملدة غير محدودة.

رقم  بالرباط  التجاري  السجل 

1ف1655.

304 P

STE URBAN TRAG
SARL AU

رأسمالها : ففف.فف5 درهم

العنوان : الطابق السفلي رقم ف3 

اجزئة الفرح احداف ازرو

تغيير مقر الشركة
العادي  غير  العام  للجمع  طبقا 

املنعقد بتاريخ 11 نوفم ر 22ف2 لقد 

العنوان  من  الشركة  مقر  نقل  ام 

8ف3  رقم  السفلي  الطابق  السابق 

إلى  ازرو  احداف   4 النخيل  اجزئة 

الطابق السفلي رقم ف3 اجزئة الفرح 

احداف ازرو.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

القانوني في املحكمة االبتدائية أزرو 
ديسم ر   15 ااريخ   875 رقم اإلاداع 

22ف2 السجل التجاري 385.

305 P

STE SOMATRAZA
SARL AU

رأسمالها : ففف.ف2 درهم
العنوان : رقم 116 اجزئة النخيل 1 

احداف ازرو
حل الشركة

العادي  غير  العام  للجمع  طبقا 
املنعقد بتاريخ 5 أبريل 22ف2 لقد ام 
للشركة  مصفي  زاوكي  اامان  تعيين 
حل  على  باإل ماع  املصادقة  وامت 

الشركة.
اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
القانوني في املحكمة االبتدائية أزرو 
ديسم ر   15 ااريخ   675 رقم اإلاداع 

22ف2 السجل التجاري 386.
306 P

STE SYSDATA CONSEIL
SARL

RC : 140819 - Rabat
العادي  غير  العام  للجمع  ابعا 
22ف2 قرر  9 ديسم ر  املنعقد بتاريخ 
 STE SYSDATA لشركة  الشركاء 
CONSEIL ش.م.م رأسمالها ففف.ف1 

درهم ما الي :
بين  املوافقة على احويل األسهم 
السيد أوشدي حسان والسيد أعراب 
بتحويل  ميع  قاموا  الذي  لحسن 
 SYSDATA األسهم التي امتلكونها في 
CONSEIL SARL لصالح السيد آات 

بها سعيد ما مجموعه فف1 سهم.
فف4   : احويل املقر اال تماعي إلى 
بدر،  إقامة  الثاني  الحسن  شارع 

الشقة 5، الرباط.
للشركة  القانوني  الشكل  تعدال 

إلى ش.م.م بشريك وحيد.
حسن  أوشدي  السيد  استقالة 
من منصبه كمدار وتعيين السيدآات 

بها سعيد كمدار وحيد للشركة.
احداث النظام األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية بالرباط 4 اناار 23ف2 احت 

رقم 37ف132.
من أ ل االستخالص والبيان

307 P

DOMAINE BIOLABELDI
SARL AU

اأسيس شركة
 DOMAINE  : الشركة  اسم 

BIOLABELDI SARL AU
اوزيع   : اال تماعي  الهدف 

املنتجات الغذائية.
املسيرة   5 امال   : املقر اال تماعي 
يعقوب  األول  الطابق   669 رقم 

املنصور الرباط.
رأسمال الشركة : ففف.فف1 درهم 
مقسمة ل ففف1 حصة من فئة فف1 
درهم للحصة الواحدة لفائدة السيد 

محمد الفنيري.
التسيير : السيد محمد الفنيري.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
لدى كتابة الضبط املحكمة التجارية 

بالرباط : 162315.
308 P

DENPASSAR CARS
التصفية النهائية للشركة

العام  الجمع  ملحضر  ابعا 
فاار  اوم  بسال  املؤرخ  االستثنائي 
شركة  شركاء  قرر  22ف2  نوفم ر 
محدودة   DENPASSAR CARS

املسؤولية بشريك واحد ما الي :
املصادقة على حسابات التصفية 
 DENPASSAR لشركة  النهائية 

.CARS
النهائية  التصفية  أشغال  إامام 

وإعالن الشركة مصفاة نهائيا.
بالسجل  ام  القانوني  اإلاداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
بسال اوم 12 اناار 23ف2 احت الرقم 

357ف4.
309 P

PHOENIX INDUSTRIES
شركة مساهمة مبسطة

رأسمالها : ففف.ففف.1 درهم
املقر اال تماعي : الحي الصناعي

مقر  يندك الطابق الثاني امارة

حل شركة مساهمة مبسطة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 قرر شركاء  28 ديسم ر  بتاريخ 

شركة  ستري  أند  فونكس  شركة 

مساهمة مبسطة ما الي :

حل الشركة.
دحمان  بن  السيد  مال  تعيين 

كمصف للشركة.
بالحي  التصفية  مقر  احداد 
مقر  يندك   - عتيق  الصناعي عين 

- امارة.
ام إاداع وثائق حل الشركة لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
احت  23ف2  اناار   17 اوم  بتمارة 

الرقم 9725.
310 P

أك كوسبت
22ف2  ديسم ر  ف2  ااريخ  في  ام 
في  العادي  غير  العام  الجمع  عقد 

الرباط ام اقرير ما الي :
 4 نقل املقر الرئي�سي للشركة من 
أكدال الرباط   6 زنقة  بل ازكا رقم 
زنقة أنقرة حي   7 عمارة   7 إلى شقة 

املحيط الرباط.
امداد الغرض اال تماعي : مالبس 

 اهزة.
النظام  من   5  ،2 املادة  تعدال 

األسا�سي.
سجل  في  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 
19 اناار 23ف2 احت رقم 132353.

311 P

 TRAVAUX CONSTRUCTION
ET DIVERS ENGINEERING

SARL
افويت حصص

القرارات  محضر  بمقت�سى 
االستثنائية للجمع العام الغير عادي 
ام  22ف2،  ديسم ر   19 للشركة اوم 

إقرار ما الي :
ف4  املير  املهدي  السيد  افويت 
حصة للسيد  فف1  حصة من أصل 

اونس شوقي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
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من النظام  و7   6  ،1 تغيير املواد 
األسا�سي للشركة.

احيين النظام األسا�سي للشركة.
للشركة  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
احت  23ف2  اناار   18 اوم  بالرباط 
132346، رقم السجل التجاري  رقم 

57ف164.
312 P

RELATION SERVICE
SARL

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
مقرها اال تماعي : رقم 596 األرز 5
شارع الحسن الثاني أحداف أزرو

في مؤرخ  عرفي  لعقد   ابعا 
ام وضع محضر  22ف2،  ديسم ر   2

الجمع العام االستثنائي.
أشغال اليوم :

اصفية الشركة.
تسمية املصفي.

مختلفات.
الحل األول :

قرر الجمع العام اوقيف الشركة 
ابتداء من ااريخ 2 ديسم ر 22ف2.

الحل الثاني :
السيد  تسمية  العام  الجمع  قرر 
رزقي محمد مصفي الشركة، واحداد 
املقر  في  الشركة  اصفية  مكان 
 5 األرز   596 اال تماعي الكائن برقم 

شارع الحسن الثاني أحداف أزرو.
بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع 
بأزرو  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
احت رقم  22ف2  ديسم ر   29 بتاريخ 

.414
313 P

SOCIETE ACTIMOB
SARL AU

رأسمالها : ففف.ف1 درهم
مقرها اال تماعي : رقم 31 الطابق 

األول زنقة اونس أحداف أزرو
في مؤرخ  عرفي  لعقد   ابعا 
ام وضع محضر  22ف2،  نوفم ر   17

الجمع العام االستثنائي.

أشغال اليوم :
اصفية الشركة.
تسمية املصفي.

مختلفات.
الحل األول :

قرر الجمع العام اوقيف الشركة 
ابتداء من ااريخ 17 نوفم ر 22ف2.

الحل الثاني :
السيد  تسمية  العام  الجمع  قرر 
الشركة،  مصفي  وليد  العثماني 
في  الشركة  اصفية  مكان  واحداد 
 31 برقم  الكائن  اال تماعي  املقر 
أحداف  اونس  زنقة  األول  الطابق 

أزرو األرز.
بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
بتاريخ 3 اناار 23ف2 احت رقم 1399.
314 P

SOCIETE SALAMIA
SARL

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
مقرها اال تماعي : شقة 6 الطابق 
الثاني عارة ها ر وصفاء رقم 23 

شارع الناصر مكناس
في مؤرخ  عرفي  لعقد   ابعا 
ام وضع محضر  22ف2،  نوفم ر   29

الجمع العام االستثنائي.
أشغال اليوم :

اصفية الشركة.
تسمية املصفي.

مختلفات.
الحل األول :

قرر الجمع العام اوقيف الشركة 
ابتداء من ااريخ 29 نوفم ر 22ف2.

الحل الثاني :
السيد  تسمية  العام  الجمع  قرر 
الشركة،  مصفي  خليف  النهار 
في  الشركة  اصفية  مكان  واحداد 
 6 بشقة  الكائن  اال تماعي  املقر 
وصفاء  ها ر  عمارة  الثاني  الطابق 

رقم 23 شارع الناصر مكناس.
بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
بتاريخ 3 اناار 23ف2 احت رقم 1398.
315 P

BADIS SANTE
SARL

املقر اال تماعي 85 شارع باستور 
الجدادة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33ف14

اصفية شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ ف1 نوفم ر 

22ف2 اقرر ما الي :
املصادقة على حسابات التصفية 

والتشطي0 على الشركة.
اإلاداع  ام  القانوني  اإلاداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجدادة بتاريخ  

16 اناار 23ف2 احت رقم : ف2963.
316 P

STE SOGEFICOM

عقد التسيير الحر
السجل التجاري رقم 79436

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ  واملسجل  22ف2  ديسم ر   21

22 ديسم ر 22ف2.
قام السيد الصدراتي عبد املالك 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
LC18855 بمنر التسيير الحر لجميع 
رقم  احت  املسجل  التجاري  األصل 
بفاس  التجارية  باملحكمة   79436
اجزئة   GH6C12 بعمارة  والكائن 
ودغيري  السيد  إلى  فاس،  دليلة 
التعريف  لبطاقة  الحامل  رضوان 
وذلك   CD15575ف رقم  الوطنية 
4 سنوات ابتدئ من فاار اناار  ملدة 

23ف2 إلى فاار اناار 27ف2.
317 P

شركة سو يفيكوم

STE F.B.M ALLIANCE
SARL

العامة  الجمعية  قرار  بمقت�سى 
غير العاداة املنعقدة اوم 29 ديسم ر 
 STE F.B.M لشركة  22ف2 
ALLIANCE SARL ومقرها اال تماعي 
أ  عمارة  نبيل  اجزئة  سبتة  شارع 

الشقة أ2 املحمداة.

حل الشركة.

ابريشة  فؤاد  السيد  تعيين 

لتصفية الشركة.

احداد عنوان التصفية في شارع 

سبتة اجزئة نبيل عمارة أ الشقة أ2 

املحمداة.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

 132 االبتدائية باملحمداة احت رقم 

بتاريخ 19 اناار 23ف2.

318 P

MOONY DISCOM

SA

احويل املقر اال تماعي

االستثنائي. العام  الجمع  قرر 

شركة   MOONY DISCOM لشركة 

ففف.فف3  رأسمالها  مجهولة االسم، 

شارع  البيضاء  بالدار  مقرها  درهم، 

الرشيد  محمد  زنقة  امللكي  الجيش 

السابع،  الطابق  إامان  العمارة 

املسجلة بالسجل التجاري احت رقم 

22ف2  بتاريخ فاار نوفم ر   293273

ما الي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  احويل 

التالي بوزنيقة املجمع الصناعي رقم 

البنااة اإلدارية الطابق   31 ف3،   ،29

من ااريخ فاار نوفم ر  الثاني ابتداء 

22ف2.

وابعا للقرارات السابقة لذلك ام 

من القانون األسا�سي   4 تغيير للمادة 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

احت  23ف2  اناار   17 اوم  البيضاء 

رقم 854364.
بمقت�سى مقتطف

وبيان مجلس اإلدارة

319 P
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ROTAF
SARL

اصفية مسبقة
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

مسؤولية  ذات  شركة   ،ROTAF
محدودة ذات شريك وحيد، رأسمالها 

بالدار  مقرها  درهم  ففف.فف1 
شارع  اورير  اات  زنقة   3 البيضاء 

بالسجل  املسجلة  اوسف،  موالي 

بتاريخ  9ف4123  التجاري احت رقم 

ف3 سبتم ر 22ف2 ما الي :

اصفية مسبقة للشركة واصفيتها 

22ف2،  سبتم ر  ف3  من ااريخ  ابتداء 

املقر  في  املحدد  التصفية  ومقر 

اال تماعي للشركة.

طوال  كمصفي  احداد  ام 

السيد  للشركة  التصفية  مدة 

والحامل   RAMAZAN CAYHAN

 BE56172T رقم  الوطنية  للبطاقة 

واحداد صالحيااه.

 RAMAZAN السيد  مهام  انتهاء 

CAYHAN كمسير للشركة.

كاابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

احت  23ف2  اناار   17 اوم  البيضاء 
رقم 854366.

بمقت�سى مقتطف

وبيان مجلس اإلدارة

320 P

STE GRLC ASSURANCE
SARL

ام بتاريخ 5 سبتم ر 22ف2 ا تماع 

عام استثنائي حدد بمو به النقاط 

اآلاية :

أوال : قام السيد نبيل مر ان ببيع 

سكوري  مهدي  للسيد  حصة  فف5 

بقيمة ففف.1 درهم للحصة.

الحصص  اراي0  اصبر  وبالتالي 

على الشكل التالي :

مهدي  للسيد  حصة  ففف1 

سكوري.

القانوني  الشكل  تغيير   : ثانيا 

.SARL AU إلى SARL للشركة من

املحكمة  في  القانوني  اإلاداع  ام 

البيضاء الدار  في   التجارية 

رقم  احت  22ف2  ديسم ر   27

.851878

321 P

مكت0 االستاد نور الدان املكوري

إقامة  وهرة موكادور  

شارع العقبة  أمام املحافظة العقارية)

موثق بالصويرة

 BOUDAD FOREVER

 D’EXPLOITATION

TOURISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : ففف.فف1 درهم

مقرها اال تماعي، الصويرة، شارع 

عقبة ابن نافع

افويت حصص
بمقت�سى عقد اوثيقي ام احريره 

املكوري  الدان  نور  األستاذ  بداوان 

أغسطس   11 في  بالصويرة  موثق 

22ف2.

قام السيد محمد أاوب بوضاض 

بتفويت هبة لحق الرقبة للحصص 

له  اململوكة  سهم  ف25  وعددها 

 BOUDADشركة رأسمال  في 

 FOREVER D’EXPLOITATION

ذات  شركة   TOURISTIQUE

لفائدة  وذلك  محدودة،  مسؤولية 

مع  بوضاض  عالية  اآلنسة  ابنته 

للحصص  االنتفاع  بحق  احتفاضه 

املذكورة.

الجوهري  ابتسام  السيدة  قامت 

للحصص  االنتفاع  حق  بهبة 

لها  اململوكة  سهم  ف25  وعددها 

 BOUDAD شركة  رأسمال  في 

 FOREVER D’EXPLOITATION

ذات  شركة   TOURISTIQUE

لفائدة   وذلك  محدودة،  مسؤولية 

مع  بوضاض،  أاوب  محمد  السيد 

للحصص  الرقبة  بحق  احتفاضها 

املذكورة.

بوضاض  آاة  اآلنسة  قامت 

للحصص  االنتفاع  حق  بهبة 

لها  اململوكة  سهم  ف25  وعددها 

 BOUDAD شركة  رأسمال  في 

 FOREVER D’EXPLOITATION

ذات  شركة   TOURISTIQUE

لفائدة   وذلك  محدودة،  مسؤولية 

مع  بوضاض،  أاوب  محمد  السيد 

للحصص  الرقبة  بحق  احتفاضها 

املذكورة.

وقد امت املصادقة على التفويت 

الجمع  قرار  بمقت�سى  املذكور 

االستثنائي للشركاء الذي ام انعقاده 

بتاريخ 11 أغسطس 22ف2.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  وام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

22ف2  ديسم ر   23 بالصويرة بتاريخ 

احت رقم 531.
- الخالصة آل ل النشر -
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HARBOULE ABDELHAK

Cabinet de travaux de comptabilité

16Rue de Rabat TAZA

TEL : 0535281916

HAJRAT OUED AMLIL شركة
شركة محدودة املسؤولية

املقر اال تماعي : دوار عين سكاك

وادي امليل اازة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الشريك  قرر  22ف2،  ديسم ر   27

الوحيد للشركة املحدودة املسؤولية 

 HAJRAT OUED AMLIL املسماة 
ومقرها  درهم،  ففف.فف1  رأسمالها 

وادي  سكاك  عين  دوار   : اال تماعي 

امليل اازة ما الي :

لزعر  احمد  السيد  دخول 

كمساهم  داد بالشركة.

افويت فف5 حصة ا تماعية من 

لصالح  لزعر  الحسين  السيد  طرف 

السيد احمد لزعر.
تغيير الفصلين 6 و 7 من القانون 

لتصبر  للشركة  للشركة  األسا�سي 

حصة كل من السيدان الحسين لزعر 

احمد لزعر كالتالي :

السيد الحسين لزعر فف5 حصة 

ا تماعية.

حصة  فف5  لزعر  احمد  السيد 

ا تماعية.

املجموع ففف1 حصة ا تماعية.

تعيين السيد الحسين لزعر مسيرا 

غير  ملدة  أعاله  املذكورة  للشركة 

محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية ذات  من شركة محدودة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية 

بتاز بتاريخ 18 اناار 23ف2 احت رقم 

23/22ف2 سجل اجاري رقم 3937.
اإلمضاء : 

الحسين لزعر
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 FIDUCIAIRE ROCHDI «FIRCOFISC NEW

«SARL

B.P 66ف BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

STE ALGOPHARMA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

 MODIFICATION
للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

في  للمساهمين  العادي  الغير  العام 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بتاريخ 22 اوليو 22ف2 قرر ما الي :

بتسيير  اقوم   : التسيير  في  تغيير 

السيد  محدودة  غير  وملدة  الشركة 

حمدان الدكية.

تغيير في اإلمضاء : اكون اإلمضاءات 

البنكية واال تماعية للسيد حمدان 

الدكية.

احيين النظام األسا�سي.

ام اإلاداع   : اإلاداع القانوني   -  2

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بانزكان بتااخ 13 اناار 23ف2 

احت رقم 23/96ف2.

324 P
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 FIDUCIAIRE ROCHDI «FIRCOFISC NEW

«SARL

B.P 66ف BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

STE ALGOPHAMA

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

 MODIFICATION

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

في  للمساهمين  العادي  الغير  العام 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بتاريخ 22 اوليو 22ف2 قرر ما الي :

وفاة الشريك الوحيد في الشركة :

الدكية،  املرحوم  مال  وفاة 

الحامل  22ف2،  أبريل   29 بتاريخ 

 BK42811 رقم  الوطنية  للبطاقة 

زين0  السيدة  زو ته  بإرثه  فأحاط 

فاطمة  السيدة  وأمه  الخصا�سي 

بوكاوي وأخوااه السيد  مال الدكية 

ورشيد الدكية وخالد الدكية ووفاء 

الدكية وناداة الدكية.

املرحوم  مال  حصة  اوزيع 

الدكية كالتالي :

زو ته السيدة زين0 الخصا�سي 

ف25 حصة ؛

 167 أمه السيدة فاطمة بوكاوي 

حصة ؛

األخت وفاء الدكية 73 حصة ؛

األخت ناداة الدكية 73 حصة ؛

األخ  مال الدكية 146 حصة ؛

األخ رشيد الدكية 146 حصة ؛

األخ خالد الدكية 146 حصة ؛

املجموع ففف1 حصة.

ام اإلاداع   : اإلاداع القانوني   -  2

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بإنزكان بتاريخ 13 اناار 23ف2 

احت رقم 23/96ف2.
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 FIDUCIAIRE ROCHDI «FIRCOFISC NEW

«SARL

B.P 66ف BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

STE PUNTO NEGOCE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

 MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

الغير العادي للمساهمين في الشركة 

بتاريخ  املحدودة  املسؤولية   ذات 

7 ديسم ر 22ف2 قرر ما الي :

للشركة  اال تماعي  املقر  احويل 

املنطقة   735 رقم   : مقرها  من 

الصناعية اات ملول إلى املقر الجداد 

اات  اجزئة أركانة،   119 بلوك ا رقم 

ملول.

احيين القانون األسا�سي.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بإنزكان بتاريخ 13 اناار 23ف2 

احت رقم 23/94ف2.
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 FIDUCIAIRE ROCHDI «FIRCOFISC NEW

«SARL

B.P 66ف BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

STE BIOTECHNIQUE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

 MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

الغير العادي للمساهمين في الشركة 

بتاريخ  املحدودة  املسؤولية   ذات 

29 سبتم ر 21ف2 قرر ما الي :

للشركة  اال تماعي  املقر  احويل 

الكريم  عبد  شارع   : مقرها  من 

املقر  إلى  بيوكرى  الشالي  الخطابي 

الصفا  واد  همو  اين  دوار  الجداد 

بيوكرى، اشتوكة اات باها.

احيين القانون األسا�سي.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بإنزكان بتاريخ 5 اناار 23ف2 

احت رقم 23/39ف2.
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 FIDUCIAIRE ROCHDI «FIRCOFISC NEW
«SARL

B.P 66ف BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
TEL : 0528 81 96 40
FAX : 0528 81 96 41

STE EXOTICPLANT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
 MODIFICATION

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 
الغير العادي للمساهمين في الشركة 
بتاريخ  املحدودة  املسؤولية   ذات 

26 ديسم ر 22ف2 قرر ما الي :
للشركة  اال تماعي  املقر  احويل 
 SEMAPEX شركة  لدى  مقرها  من 
بيوكرى  ميلك  اات  سبت  طريق 
الجداد  املقر  إلى  باها  اات  اشتوكة 
اشتوكة  الصفاء،  الفوهارت  دوار 

اات باها.
احيين القانون األسا�سي.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بإنزكان بتاريخ 16 اناار 23ف2 

احت رقم ف11.
327P مكرر

STE IEPS
SARL AU

اأسيس شركة  
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاار 
22ف2 ام إنشاء شركة ذات  ديسم ر 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
.IEPS : التسمية

الشركة  هدف  اتعلق   : النشاط 
باملغرب وبالخارج ب :

إنشاء وكالة ارويج التجارة الدولية.
8ف4  الرقم   : اال تماعي  املقر 
عمارة سمية، شارع الوالء، الشقة 2، 

الداخلة.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

رأس املال : حدد في مبلغ ففف.فف1 
درهم مقسم إلى ففف1 حصة من فئة 

فف1 درهم للواحدة.
اوزيع رأس املال : 

 Fabien ROUSSEAU السيد 
ففف1 حصة.

 Fabien التسيير : ام تعيين السيد
ملدة  للشركة  كمسير   ROUSSEAU

غير محدودة.
من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاار اناار وانتهي في 31 ديسم ر.
باملحكمة  ام   : القانوني  االاداع 
بتاريخ  الذه0  بواد  االبتدائية 
رقم  احت  22ف2  ديسم ر   28
التجاري  وبالسجل  22/2254ف2 

احت رقم 23677.
328 P

STE M&M HORTICULTURE
SARL AU

اأسيس شركة  
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ف1 اناار 23ف2 ام إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
 M&M  : التسمية 

.HORTICULTURE
الشركة  هدف  اتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
استغالل املشاال الزراعية.

8ف4  الرقم   : اال تماعي  املقر 
عمارة سمية، شارع الوالء، الشقة 2، 

الداخلة.
من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ ففف.فف1 
درهم مقسم إلى ففف1 حصة من فئة 

فف1 درهم للواحدة.
اوزيع رأس املال : 

السيدة مريم برجي ففف1 حصة.
السيدة  تعيين  ام   : التسيير 
مريم برجي كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
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من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاار اناار وانتهي في 31 ديسم ر.

باملحكمة  ام   : القانوني  االاداع 

بتاريخ  الذه0  بواد   االبتدائية 

16 اناار 23ف2 احت رقم ف23/5ف2 

وبالسجل التجاري احت رقم 23719.
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 STE SAHARA SEA

PRODUCTS
SARL AU

اأسيس شركة  
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ام إنشاء شركة ذات  23ف2  اناار   2

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

 SAHARA SEA  : التسمية 

.PRODUCTS

الشركة  هدف  اتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

الصيد، اجارة السمك بالجملة.

8ف4  الرقم   : اال تماعي  املقر 

عمارة سمية، شارع الوالء، الشقة 2، 

الداخلة.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأس املال : حدد في مبلغ ففف.فف1 

درهم مقسم إلى ففف1 حصة من فئة 

فف1 درهم للواحدة.

اوزيع رأس املال : 

السيد سمير سواكي ففف1 حصة.

ام تعيين السيد سمير   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  سواكي 

محدودة.

من  ابتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاار اناار وانتهي في 31 ديسم ر.

باملحكمة  ام   : القانوني  االاداع 

بتاريخ  الذه0  بواد   االبتدائية 

12 اناار 23ف2 احت رقم 22/34ف2 

وبالسجل التجاري احت رقم 23697.
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ESAN ENGINEERING
SARL

تعداالت قانونية 
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
بتاريخ 6 نوفم ر 22ف2 ملساهم شركة 
ESAN ENGINEERING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة، البالغ رأسمالها 
ففف.فف1 درهم والكائن مقرها : زنقة 
 ،1 الرملة  حي خط   ،8 رقم  اكفول 

العيون، اقرر :
مجموع  وهي  حصة  فف5  افويت 
ااسين  انصاري  السيد  الحصص 

لفائدة السيدة حنان السالمي.
للشركة  القانوني  الشكل  احويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم واحد.
كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  احت  23ف2  اناار  ف1  بتاريخ 

23/3736ف2.
331 P

LE 68 SH.MA
SARL

تعداالت قانونية 
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
ملساهم شركة  23ف2  اناار   2 بتاريخ 
LE 68 SH.MA شركة ذات املسؤولية 
ففف.فف1  البالغ رأسمالها  املحدودة، 
شارع   : مقرها  والكائن  درهم 
سكيكيمة رقم 886، العيون، اقرر :

ف35 حصة من الحصص  افويت 
السيدة  لفائدة  بنعزيز  معاد  السيد 

سالكة داادا.
للشركة  القانوني  الشكل  احويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  واحد  بمساهم 

املسؤولية املحدودة.
كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  احت  23ف2  اناار   16 بتاريخ 

23/3783ف2.
332 P

BCL MOROCCO
SARL

ب.س.ل املغرب ش.م.م
I - ابعا للجمع العام الخارق للعادة 
أكتوبر   28 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 
املغرب»  «ب.س.ل  لشركة  22ف2، 
املسؤولية  محدودة  شركة  ش.م.م، 
رأسمالها اال تماعي ففف.فف5 درهم، 
البيضاء،  بالدار  اال تماعي   مقرها 
15 شارع الزرقطوني، إقامة بريستيج 
الشقة  الثالث  الطابق  الزرقطوني، 
للدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة   7
قرر   ،358275 رقم  احت  البيضاء 

شركاء الشركة ما الي :
فف15  افويت  على  املوافقة   -  1
السيد  طرف  من  ا تماعية  حصة 
الشركة  لفائدة  الشيخ  بن  أناس 

.BANSARD INTERNATIONAL SAS
من  و7   6 البنود  تعدال   -  2

القوانين األساسية للشركة.
الوحيد  املسير  والاة  مدة   -  3

والصالحيات املمنوحة.
4 - اإلمضاء اال تماعي للشركة.

األساسية  القوانين  اعتماد   -  5
مع  وانسجامها  للشركة  الجدادة 
القانون رقم 19-21 ل 26 أبريل 19ف2.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
21 ديسم ر  في بتاريخ  بالدار البيضاء 

22ف2 احت رقم 851215.
333 P

BANSARD MAROC
SARL

بونصار ماروك ش.م.م
افويت حصص ا تماعية للشركة

املنعقد  العام  للجمع  ابعا   -  I
للشركة  22ف2،  أكتوبر   28 بتاريخ 
شركة  ش.م.م،  ماروك»  «بونصار 
رأسمالها  املسؤولية  محدودة 
درهم،  ففف.ففف.2  اال تماعي 
البيضاء،  الدار  في   مقرها اال تماعي 
عين السبع عكاشة  بنااة ب،   6 رقم 
للدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة 
قرر   ،275749 رقم  احت  البيضاء 

شركاء الشركة ما الي :

 5995 افويت  على  املوافقة   -  1

حصة ا تماعية التي امتلكها الشركة 

«بونصار أنترناسيونال ش.م.م لفائدة 

السيد أناس بنشيخ.

2 - تعدال البندان 6 و7 للقوانين 

األساسية للشركة.

3 - تعدال فترة وصالحيات املسير 

الوحيد السيد أناس بنشيخ.

4 - إعطاء حص اإلمضاء اال تماعي 

لفائدة السيد أناس بنشيخ.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء في ااريخ 5 اناار 23ف2 

احت رقم 1ف8531.

334 P

 STATION SERVICE

TASSAOUT

SARL

سطاسيون سرفيس ااساوت ش.م.م

الزيادة في الرأسمال اال تماعي
الجماعي  القرار  طبقا ملحضر   -  I

نوفم ر   24 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

22ف2، لشركة «سطاسيون سرفيس 

محدودة  شركة  ش.م.م،  ااساوت» 

املسؤولية، رأسمالها ففف.فف6 درهم، 

البيضاء،  بالدار  اال تماعي   مقرها 

اجزئة  الوفاق،  الصناعية  املنطقة 

الولفة  الرحمة،  طريق   ،1 رقم 

للدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

قرر   ،351873 رقم  احت  البيضاء 

شركاء الشركة ما الي :

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

ففف.فف2.5  درهم إلى  ففف.فف6  من 

درهم.

للقوانين  و7   6 البنود  تعدال 

األساسية للشركة.

تعدال القوانين األساسية للشركة 

 19-21 القانون  وفق   واحداثها 

ل 26 أبريل 19ف2.
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بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

23ف2  اناار  ف1  ااريخ  في   البيضاء 

احت رقم 2ف8536.

335 P

MAROC CARBURANTS
SARL

ماروك كاربيرون ش.م.م

الجماعي  القرار  طبقا ملحضر   -  I

نوفم ر   24 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

كاربيرون»  «ماروك  لشركة  22ف2، 

شركة محدودة املسؤولية،  ش.م.م، 

درهم،  ففف.ففف.2  رأسمالها 

البيضاء،  بالدار  اال تماعي   مقرها 

شارع محمد السادس، كلم 5.7، عين 

التجاري  بالسجل  ومسجلة  الشق 

 ،27851 رقم  احت  البيضاء  للدار 

قرر شركاء الشركة ما الي :

ا تماعية  حصة  فف26  افويت 

امتلكها السيد احيى الخلوفي لصالح 

السيد محمد الخلوفي.

اأكيد التقسيم الجداد لرأسمال 

الشركة.

الزيادة في الرأسمال اال تماعي من 

ففف.ففف.3  إلى  درهم  ففف.ففف.2 

درهم.

استقال السيد احيى الخلوفي من 

وإبراء  للشركة  وحيد  كمسير  مهامه 

ذمته.

الخلوفي  محمد  السيد  تعيين 

غير  أل ل  للشركة  كمسير  داد 

محدودة وافويض املهام.

تعدال التوقيع اال تماعي.

و16   15.1  ،7  ،6 البنود  تعدال 

للقوانين األساسية للشركة.

تعدال القوانين األساسية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

23ف2  اناار   12 ااريخ  في   البيضاء 

احت رقم 853823.

336 P

ATALIAN MAROC

SARL AU

أطاليون مغرب ش.م.م

 ذات الشريكة الوحيدة

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.ف1 درهم إلى فف درهم

ام الزيادة فيه في نفس الوقت إلى 

ففف.ف112.62 درهم

ام اخفيض الرأسمال اال تماعي 

للمرة الثانية من ففف.ف112.62 

درهم إلى ففف.7.358ف1 درهم

العادي  الغير  للقرار  ابعا   -  I

للشريكة الوحيدة بتاريخ 22 ديسم ر 

مغرب»  «أطاليون  لشركة  22ف2، 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد، رأسمالها اال تماعي 

اال تماعي  مقرها  درهم،  ففف.ف1 

إقامة  بطنجة، شارع موالي اوسف، 

ااسين، الطابق األول، مكت0 رقم 13 

بالسجل  ومسجلة  طنجة  ففف.ف9 

9ف471،  التجاري لطنجة احت رقم 

قرر ما الي :

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.ف1 درهم إلى فف.فف درهم.

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

فف.فف درهم إلى  في نفس الوقت من 

ففف.ف112.62 درهم.

اال تماعي  الرأسمال  اخفيض 

ففف.ف112.62  من  الثانية  للمرة 

درهم إلى ففف.7.358ف1 درهم.

للقوانين  و9   8 البندان  تعدال 

األساسية للشركة.

تعدال القوانين األساسية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

23ف2  اناار   17 ااريخ  في   بطنجة 

احت رقم 5ف2617.

337 P

 CLEAN CO SERVICES

CENTURY

SARL AU

 كلينكو سيرفيس سنتري ش.م.م 

ذات شريكة وحيدة

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 
ففف.فف3.4 درهم إلى فف درهم

ام الزيادة فيه في نفس الوقت إلى 
ففف.ففف.47 درهم

ام اخفيض الرأسمال اال تماعي 
للمرة الثانية من ففف.ففف.47 درهم 

إلى ففف.ففف.6 درهم
العادي  الغير  للقرار  ابعا   -  I

ديسم ر   13 بتاريخ  للشريك الوحيد 

سيرفيس  «كلينكو  لشركة  22ف2، 

املسؤولية  محدودة  شركة  سنتري» 

رأسمالها  الوحيد،  الشريك  ذات 

ففف.فف3.4 درهم، مقرها  اال تماعي 

سيدي  شارع  بطنجة،  اال تماعي 

 4 4 رقم  42، الطابق  بوعبيد، إقامة 

لطنجة  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

قررت الشريكة   ،27495 احت رقم 

الوحيدة :

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.فف3.4 درهم إلى فف.فف درهم.

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

فف.فف درهم إلى  في نفس الوقت من 

ففف.ففف.47 درهم.

اال تماعي  الرأسمال  اخفيض 

للمرة الثانية من ففف.ففف.47 درهم 

إلى ففف.ففف.6 درهم.

للقوانين  و9   8 البندان  تعدال 

األساسية للشركة.

تعدال القوانين األساسية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة في ااريخ 17 اناار 23ف2 احت 

رقم 261682.

338 P

 EXPERTS

ENVIRONNEMENT

SARL AU

 إكسبير أونفيرونمون ش.م.م 

ذات شريك وحيد

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.فف5 درهم إلى فف درهم

ام الزيادة فيه في نفس الوقت إلى 

ففف.ففف.4 درهم

ام اخفيض الرأسمال اال تماعي 

للمرة الثانية من ففف.ففف.4 درهم 

إلى ففف.ففف.1 درهم

للعادة  الخارق  للقرار  ابعا   -  I

بتاريخ  املنعقد  الوحيد   للشريك 

22ف2، لشركة «إكسبير  13 ديسم ر 

شريك  ذات  ش.م.م  أونفيرونمون» 

درهم،  ففف.فف5  رأسمالها  وحيد، 

شارع  طنجة،  اال تماعي  مقرها 

الطابق   ،42 إقامة  بوعبيد،  سيدي 

بالسجل  ومسجلة   2 رقم  الثاني 

71ف55،  التجاري لطنجة احت رقم 

قرر الشركاء ما الي :

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.فف5 درهم إلى فف.فف درهم.

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

فف.فف درهم إلى  في نفس الوقت من 

ففف.ففف.4 درهم.

اال تماعي  الرأسمال  اخفيض 

درهم  ففف.ففف.4  الثانية من  للمرة 

إلى ففف.ففف.1 درهم.

تعدال البندان 8 و9 من القوانين 

األساسية للشركة.

تعدال القوانين األساسية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة في ااريخ 17 اناار 23ف2 احت 

رقم 261684.

339 P
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 ATALIAN ACADEMIE

PARIVE
SARL AU

 أطاليان أكادامي بريفي ش.م.م 

ذات شريكة وحيدة

للعادة  الخارق  للقرار  ابعا   -  I

اوم  املتخذ  الوحيدة   للشريكة 

13 ديسم ر 22ف2، لشركة «أطاليان 

محدودة  شركة  بريفي»  أكادامي 

وحيدة،  شريكة  ذات  املسؤولية 
رأسمالها اال تماعي ففف.فف1 درهم، 

ابن  شارع  اال تماعي طنجة،  مقرها 
حسن شادلي، عمارة بوغاز، رقم 12، 

لطنجة  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

قررت الشريكة   ،81415 احت رقم 

الوحيدة ما الي :

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.فف1 درهم إلى فف.فف درهم.

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

فف.فف درهم إلى  في نفس الوقت من 

ففف.ففف.1 درهم.

اال تماعي  الرأسمال  اخفيض 

درهم  ففف.ففف.1  الثانية من  للمرة 

إلى ففف.ف76 درهم.

للقوانين  و9   8 البندان  تعدال 

األساسية للشركة.

تعدال القوانين األساسية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة في ااريخ 17 اناار 23ف2 احت 
رقم 8ف2617.

340 P

OPUS RH
SARL

أوبيس رش ش.م.م 
الخارق  العام  للجمع  ابعا   -  I

املنعقد اوم الشركة   للعادة لشركاء 

22ف2، لشركة «أوبيس   13 ديسم ر 
املسؤولية،  محدودة  شركة  رش» 
ففف.ففف.2  اال تماعي  رأسمالها 

الدار  اال تماعي  مقرها  درهم، 
شارع بوعرفة،  زنقة   2 البيضاء، 

الثاني،  الطابق   ،4 شقة  بوردو، 
التجاري  بالسجل  بوركون ومسجلة 

 ،123595 احت رقم  البيضاء  للدار 

قرر شركاء الشريكة ما الي :

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.ففف.2 درهم إلى فف.فف درهم.

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

فف.فف درهم إلى  في نفس الوقت من 

ففف.ف9.85 درهم.

اال تماعي  الرأسمال  اخفيض 

درهم  ففف.ف9.85  الثانية من  للمرة 

إلى ففف.ف1.85 درهم.

للقوانين  و7   6 البندان  تعدال 

األساسية للشركة.

تعدال القوانين األساسية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة في ااريخ 18 اناار 23ف2 احت 
رقم 854565.

341 P

 CLEANCO SERVICES

ENVIRONNEMENT
SARL AU

كلينكو سيرفيس أنفرنمون ش.م.م 

ذات شريك وحيد 
الخارق  العام  للجمع  ابعا   -  I

 للعادة للشريكة الوحيدة املنعقد اوم 

«كلينكو  لشركة  22ف2،  ديسم ر   13

محدودة  شركة  أنفرنمو»  سيرفيس 

وحيدة،  شريكة  ذات  املسؤولية 
ففف.فف1.5  اال تماعي  رأسمالها 

طنجة،  اال تماعي  مقرها  درهم، 

 ،2 الخنساء  إقامة  مراكش،  شارع 
 5 مكت0   ،11 رقم   5 دملاس  اجزئة 

لطنجة  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

قررت الشريكة   ،46663 احت رقم 

الوحيدة للشركة ما الي :

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.فف1.5 درهم إلى فف.فف درهم.

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

فف.فف درهم إلى  في نفس الوقت من 

ففف.ففف.26 درهم.

اال تماعي  الرأسمال  اخفيض 
للمرة الثانية من ففف.ففف.26 درهم 

إلى ففف.ف1.75 درهم.
تعدال البندان 8 و9 من القوانين 

األساسية للشركة.
تعدال القوانين األساسية للشركة.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بطنجة في ااريخ 17 اناار 23ف2 احت 

رقم 7ف2617.
342 P

 CLEAN CO SERVICES
VIGILANCE

SARL AU
كلينكو سيرفيس فيجيلونس ش.م.م 

ذات شريكة وحيدة
اخفيص الرأسمال اال تماعي من 
ففف.ففف.5 درهم إلى فف.فف درهم
ثم الزيادة فيه في نفس الوقت إلى 

ففف.فف1.5 درهم 
العادي  الغير  للقرار  ابعا   -  I
للشريكة الوحيدة بتاريخ 13 ديسم ر 
سيرفيس  «كلينكو  لشركة  22ف2، 
محدودة  شركة  فيجيلونس» 
وحيدة،  شريكة  ذات  املسؤولية 
ففف.ففف.5  اال تماعي  رأسمالها 
بطنجة،  اال تماعي  مقرها  درهم، 
 ،42 إقامة  بوعبيد،  سيدي  شارع 
ومسجلة   ،3 رقم  الثالث  الطابق 
بالسجل التجاري لطنجة احت رقم 

38625، قررت الشريكة الوحيدة :
اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.ففف.5 درهم إلى فف.فف درهم.
اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 
فف.فف درهم إلى  في نفس الوقت من 

ففف.فف1.5 درهم.
تعدال البندان 8 و9 من القوانين 

األساسية للشركة.
تعدال القوانين األساسية للشركة.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بطنجة في ااريخ 17 اناار 23ف2 احت 

رقم 261683.
343 P

COFINKA
SARL

كوفينكا ش.م.م 
الجماعي  القرار  طبقا ملحضر   -  I
ديسم ر   26 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 
ش.م.م،  «كوفينكا»  لشركة  22ف2، 
شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 
ففف.ففف.1 درهم، مقرها اال تماعي 
أنفا  بسااين  إقامة  البيضاء،  بالدار 
الهادي  املحيط  شارع   ،36 الشقة 
للدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة 
قرر  1ف1659،  رقم  احت  البيضاء 

شركاء الشركة ما الي :
املصادقة على افويت ف25 حصة 
التي امتلكها السيدة سعاد حمزاوي 

إلى السيد محمد عزيز قداري.
املصادقة على افويت حصة واحدة 
للمتوفى السيد عمر قداري للسيدة 

حنان مشاط.
املصادقة على افويت ففف3 حصة 
 FINAPACK SA التي امتلكها الشركة

للسيد محمد عزيز قداري.
املصادقة على افويت 1375 حصة 
 COFIPAC SA التي امتلكها الشركة 

للسيد محمد عزيز قداري.
اقسيم  داد للرأسمال اال تماعي.

واحداثها  قوانين  دادة  اعتماد 
وفق القانون 19.21 ل 26 أبريل 19ف2.

ام اإلاداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
رقم  احت  23ف2  اناار   18 ااريخ  في 

.854572
344 P

 ATALIAN GLOBAL
SERVICES MOROCCO

SA
أطاليان  لوبال سيرفيس موروكو 

ش.م 
القرار  ملحضر  طبقا   -  I
ليوم  للشركاء  املختلط   الجماعي 
مساهموا  قرر  22ف2،  اوليو   28
سيرفيس  «أطاليان  لوبال  شركة 
رأسمالها  شركة مساهمة،  موروكو» 
درهم،  ففف.فف4.ف2  اال تماعي 
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شارع  بطنجة،  اال تماعي  مقرها 

اجزئة   ،2 الخنساء  إقامة  مراكش، 
الطابق   ،1 رقم   11 اجزئة   ،5 دملاس 
التجاري  بالسجل  مسجلة  السفلي، 

بطنجة احت رقم 353ف7، ما الي :

اخفيض الرأسمال اال تماعي من 

ففف.فف4.ف2 درهم إلى فف.فف درهم.

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

فف.فف درهم إلى  في نفس الوقت من 

الشركة  لفائدة  درهم  ففف.ف28.49 

.ATALIAN MAROC SARL AU

اال تماعي  الرأسمال  اخفيض 

للمرة الثانية من ففف.ف28.49 درهم 

إلى ففف.ففف.ف2 درهم.

الشركة بين  أسهم  احويل 

 ATALIAN MAROC SARL AU

فاراج  الحليم  عبد  رافاايل  والسيد 

هللا ؛

السيد صالح شكيري ؛

السيد ناصر بوزوبع ؛

.OPUS RH SARL الشركة

اقسيم  داد للرأسمال اال تماعي.

تعدال القوانين األساسية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بطنجة في ااريخ 17 اناار 23ف2 احت 
رقم 4ف2617.

345 P

CASAWIND SHOPS
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : الدار البيضاء، 

الحي الصناعي ابن مسيك سيدي 

عثمان، حي موالي رشيد، زنقة 1 

اجزئة 1 و2 الطابق الثاني

احويل املقر اال تماعي 
العام  الجمع  املحضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

املقر  احويل  ام  22ف2  ديسم ر   28

اال تماعي للشركة من الحي الصناعي

 ابن مسيك سيدي عثمان حي موالي 
الطابق  و2   1 اجزئة   1 زنقة  رشيد، 
العنوان  إلى  البيضاء،  بالدار  الثاني 
 1 البيضاء  بالدار  املو ود  الجداد 
رقم  اليسمين  إقامة  لكوطا،   شارع 

ب ف11، سيدي مومن.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

12 اناار 23ف2 احت رقم 853192.
346 P

 STE PRESTATION 
DU MOYEN ATALS

SARL AU
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

العنوان : رقم 348 اجزئة النخيل 4 
أحداف أزرو

تغيير النشاط التجاري 
لقد ام تغيير موضوع الشركة من :

التصدار واالستيراد ؛
غسيل السيارات ؛

قطر وإسعاف السيارات.
إلى :

أشغال مختلفة ؛
املفاوضات ؛

غسيل السيارات.
اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
القانوني في املحكمة االبتدائية بأزرو 
رقم اإلاداع 13 بتاريخ 16 اناار 23ف2.

السجل التجاري : 1431.
347 P

LE LIDO
شركة مجهولة

برأسمال قدره : ففف.ففف.213 
درهم

املقر الرئي�سي : مجمع ليدو، شارع 
كورنيش الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 5ف29
املصادقة على عقد اإلدماج 

22ف2 عقد أعضاء  28 أكتوبر  في 
 LE LIDO شركة  إدارة  مجلس 
بدعوة  عادي  غير  عاما  ا تماعا 
من مجلس اإلدارة للبث في مشروع 
اإلدماج عن طريق ضم شركة فنادق 
من قبل شركة   WAFA HOTEL وفا 
LE LIDO وااخذوا القرارات التالية :

اإلدماج  اافاقية  على  املصادقة 
 WAFA وفا  فنادق  شركة  بضم 
HOTEL  الشركة املضمونة) من قبل 
الضامة)  LE LIDO  الشركة  شركة 
على  أحكامها  في  ميع  واملوافقة 
بتاريخ  املوقعة  االندماج   اافاقية 
ذلك،  إلى  باإلضافة  22ف2  ماي   11
للمادة  وفقا  العام،  الجمع  االحظ 
لن  اإلدماج  أن  القانون،  من   224
وفا  فنادق  أسهم  ابادل  إلى  اؤدي 
.LIDO مقابل أسهم WAFA HOTEL

النهائي  اإلدماج  باكتمال  اإلقرار 
ل فنادق   LE LIDO عن طريق ضم 
انفيذ  وسيتم   WAFA HOTEL وفا 
اإلدماج بأثر ر عي اعتبارا من فاار 
نتيجة  ما سيؤدي  وهو  22ف2  اناار 
إلى حل مبكر لشركة فنادق  لذلك، 
النحو  على   WAFA HOTEL وفا 
الصحير والذي لن اتبعه أي عملية 

اصفية.
اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

ف1 اناار 23ف2 احت رقم 853729.
348 P

LE LIDO
شركة مجهولة

برأسمال قدره ففف.ففف.213 درهم
املقر الرئي�سي : مجمع ليدو شارع 

كورنيش، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 5ف29
املصادقة على عقد اإلدماج

في ف3 سبتم ر 22ف2، عقد أعضاء 
 ،«LE LIDO» شركة  إدارة  مجلس 
بدعوة  عادي  غير  عاما  ا تماعا 
من مجلس اإلدارة للبث في مشروع 
اإلدماج عن طريق ضم شركة فنادق 
 HOTELIERE DE TICHKA» ايشكا 

.«LE LIDO» من قبل شركة «SHT
وااخذوا القرارات التالية :

اإلدماج  اافاقية  على  املصادقة 
ايشكا  فنادق  شركة  بضم 
 «HOTELIERE DE TICHKA SHT»
من قبل شركة   الشركة املضمومة) 
الضامة)،  «LE LIDO»  الشركة 

على  أحكامها  في  ميع  واملوافقة 

بتاريخ  املوقعة  االندماج  اافاقية 

إلى ذلك،  باإلضافة  22ف2.  ماي   11

للمادة  وفقا  العام،  الجمع  االحظ 

لن  اإلدماج  أن  القانون،  من   224

اؤدي إلى ابادل أسهم فنادق ايشكا 

 «HOTELIERE DE TICHKA SHT»

.«LE LIDO» مقابل أسهم

النهائي  اإلدماج  باكتمال  اإلقرار 

 .«SHT» لـ «LE LIDO» عن طريق ضم

ر عي  بأثر  اإلدماج  انفيذ  وسيتم 

اعتبارا من فاار اناار 22ف2، وهو ما 

إلى حل مبكر  سيؤدي نتيجة لذلك، 

 HOTELIERE» لشركة فنادق ايشكا 

النحو  على   «DE TICHKA SHT

الصحير، والذي لن اتبعه أي عملية 

اصفية.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  احت  23ف2  اناار  ف1  بتاريخ 

.853728

349 P

NOXA PLAST
ALUMINIUM ET TRAVAUX

انحالل شركة ب ركان بصفة مسبقة 
ونهائية

بمقت�سى محضرين للجمع العام 

بالست  نوكسا  شركة  حل  اقرر 

شركة ذات مسؤولية محدودة بصفة 

مسبقة ونهائية.

حل الشركة بصفة مسبقة ابعا 

اوليو   15 ل  العام  الجمع  ملحضر 

21ف2.

بوارفاس  السيد  املصف  تعيين 

محمد.

الشركة  مقر  هو  التصفية  مقر 

مكرر زنقة يعقوب املنصور حي   39

الحسني بركان.

التسمية : نوكسا بالست.
رأس املال : ففف.فف1 درهم.

املدة : 99 سنة.
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ابعا  نهائية  بصفة  الشركة  حل 

اوليو   19 ل  العام  الجمع  ملحضر 

21ف2.

السيد  املصف  محضر  قراءة 

بوارفاس محمد وإعطاؤه الت رئة.

االبتدائية  باملحكمة  اإلاداع  ام 

بتاريخ   612 و   611 ب ركان احت رقم 

22 نوفم ر 22ف2.

ملخص قصد النشر

350 P

UNIVERS GUELI ORIENTAL

SARL

انحالل شركة ب ركان بصفة مسبقة 

ونهائية

للجمع  محضرين  بمقت�سى 

كلي  اانوفير  شركة  حل  اقرر  العام 

مسؤولية  ذات  شركة  اوريانطال 

محدودة بصفة مسبقة ونهائية.

حل الشركة بصفة مسبقة ابعا 

سبتم ر   21 ل  العام  الجمع  ملحضر 

22ف2.

الشركة  مقر  هو  التصفية  مقر 

زنقة ابن   14 حي واد املخازن الرقم 

اومرت بركان.

التسمية : اانوفير كلي اوريانطال.

رأس املال : ففف.ف9 درهم.

املدة : 99 سنة.

ابعا  نهائية  بصفة  الشركة  حل 

ديسم ر   12 العام ل  ملحضر الجمع 

22ف2.

قراءة محضر املصف السيد كلي 

عبد الصمد وإعطاؤه الت رئة.

االبتدائية  باملحكمة  اإلاداع  ام 

بتاريخ   679 و   678 ب ركان احت رقم 

14 ديسم ر 22ف2.
ملخص قصد النشر

351 P

KINANE CASH
SARL AU

CHANGEUR DE MONNAIE
انحالل شركة ب ركان بصفة مسبقة 

ونهائية
بمقت�سى محضرين للجمع العام 
اقرر حل شركة كينان كاش شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بصفة مسبقة ونهائية.
حل الشركة بصفة مسبقة ابعا 
أكتوبر   24 ل  العام  الجمع  ملحضر 

22ف2.
بنمالك  السيد  املصف  تعيين 

محمد.
الشركة  مقر  هو  التصفية  مقر 
42 زنقة البلداة حي الداخلة السفلي 

بركان.
التسمية : كينان كاش.

رأس املال : ففف.فف1 درهم.
املدة : 99 سنة.

ابعا  نهائية  بصفة  الشركة  حل 
ديسم ر   12 العام ل  ملحضر الجمع 

22ف2.
السيد  املصف  محضر  قراءة 

بنمالك محمد وإعطاؤه الت رئة.
االبتدائية  باملحكمة  اإلاداع  ام 
بتاريخ   675 و   674 ب ركان احت رقم 

14 ديسم ر 22ف2.
ملخص قصد النشر

352 P

JETNAUTICA
SARL

JET SKY
انحالل شركة ب ركان بصفة مسبقة 

ونهائية
بمقت�سى محضرين للجمع العام 
اقرر حل شركة  يت نوايكا شركة 
بصفة  محدودة  مسؤولية  ذات 

مسبقة ونهائية.
حل الشركة بصفة مسبقة ابعا 
نوفم ر   23 ل  العام  الجمع  ملحضر 

22ف2.
لروش  السيد  املصف  تعيين 

محمد.

الشركة  مقر  هو  التصفية  مقر 

قطعة 263 اجزئة اريفة 2 السعيداة.

التسمية :  يت نوايكا.

رأس املال : ففف.ف9 درهم.

املدة : 99 سنة.

ابعا  نهائية  بصفة  الشركة  حل 

ديسم ر   12 العام ل  ملحضر الجمع 

22ف2.

السيد  املصف  محضر  قراءة 

لروش محمد وإعطاؤه الت رئة.

االبتدائية  باملحكمة  اإلاداع  ام 

بتاريخ   677 و   676 ب ركان احت رقم 

14 ديسم ر 22ف2.

ملخص قصد النشر

353 P

 STE « DREAM ACADEMY

PRIVE » SARL AU

رأسمالها ففف.فف1 درهم 

إعالن بتأسيس شركة

بتاريخ 24 أكتوبر 22ف2 وبمو 0 

ذات  شركة  اأسست  عرفي  عقد 

إسم   احت  املحدودة  املسؤولية 

 STE« DREAM ACADEMY PRIVE»

SARL AU  هدفها :

 * التكوين املستمر في مجال تسيير 

الشركات. 

* انظيم الندوات و املؤامرات. 

 2 رقم  شقة  التجاري:  العنوان 

9ف حي  بلوك   135 عمارة   1 الطابق 

الداخلة أكادار.

درهم موزعة  ففف.فف1  رأسمالها 

إلى ففف1 حصة قيمة كل حصة فف1 

دراهم، موزعة كما الي :

ففف1   : السيدة عائشة وادريم   *

حصة.

ام تعيين السيدة  تسيير الشركة: 

ملدة  للشركة  مسيرة  وادريم  عائشة 

كامل  اخويلها  مع  محدودة  غير 

الصالحيات حس0 القانون األسا�سي 

للشركة.

املدة: 99 سنة من ااريخ اأسيسها.

بمكت0  ام  القانوني  اإلاداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   119972 رقم  احت  بأكادار 

23ف1/2ف/5ف.

 DREAM شركة  سجلت 

 ACADEMY PRIVE SARL AU

بأكادار احت رقم    التجاري  بالسجل 

53995 بتاريخ 23ف1/2ف/5ف.

354 P

  BRICOWORK شركة
SARL A.U

متجررقم 9ف1 عمارة 23 الشطر 6ف 

النهضة بنسركاو اكادار

إعالن عن اأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

22ف2/ف18/1 ام اأسيس ش٠م٠م 

 BRICOWORK-SARL  : التسمية 

 A.U

الشكل : شركة محدودة املسؤولية

 23 عمارة  9ف1  متجر رقم  املقر: 

الشطر 6ف النهضة بنسركاو اكادار

وأشغال  بيع مواد البناء  الغرض: 

البناء

الرأسمال: حدد في مبلغ ففف.فف1 

مئة ألف درهم أي ففف1 حصة.

درهم   فف1  أي   درهم  ففف.فف1 

للحصة

املسيرالسيد عبد العالي لحمودي

العالي  عبد  السيد  االمضاء 

لحمودي

وقد ام اإلاداع القانوني باملحكمة 

التجارية أكادار بتاريخ 22ف9/12/2ف 

احت رقم ف11962 

355 P
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MIXTE COMMERCE شركة
ش.م.م  .ش.و

راسمالها ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : زنقة 314 رقم 3 

حي موالي رشيد  اكادار

ICE 002570491000049

اأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة

التأسيس 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

خلق  ام  في23ف1/2ف/9ف  بأكادار 

نظام اأسيس الشركة ذات املميزات 

التالية:

مسؤولية  ذات  شركة    : الشكل 

محدودة

 MIXTE شركة     : التسمية 

COMMERCE

الهدف : تهدف الشركة إلى :

• مخ زة و الحلويات

رقم   314 زنقة    : املقر اال تماعي 

ن3 حي موالي رشيد  اكادار

مدة  حددت   : اال تماعية  املدة 

الشركة في 99 سنة

التسيير : 

إبراهيم،  بوشطون  تعيين   •

رقم  الوطنية  لبطاقة   الحامل 

ج 386832، كمسير الوحيد للشركة. 

التزم الشركة بالتوقيع الوحيد   •

للسيد بوشطون إبراهيم.

رأسمال  حدد  الشركة:   رأسمال 

مجزأ  درهم  ففف.فف1  في  الشركة 

على ففف1 حصة من فئة فف1 درهم 

للحصة الواحد موزعة على الشكل 

التالي:

 : ابراهيم  بوشطون  السيد:   -

ففف1  حصة ففف.فف1 درهم

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

بأكادار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  احت  23ف1/2ف/16  بتاريخ 

63فف12

356 P

 EWRIK SUD شركــــــــــــــــة
العنوان : شارع الحزام رقم 11823 

العيون.

اأسيــــــــــــــس شركــــــــــــــــة
احت  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ   مؤرخ  الشخ�سي  اإلمضاء 

املصادقة  امت  23ف2،  اناار   12

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

الخصائص التالية :

EWRIK SUD :التسمية القانونية

ذات  شركة  القانوني:    الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.  

شارع الحــــــــــــزام   : املقر اال تماعي   
رقم 11823 العيون.

أعمال  اال تماعي:  الغرض 

البناء  أشغال  مختلفة.  وأشغال 

البنااات وتسييرها.  إنشاء  والتشييد. 

التجارة في مواد البناء. التجارة العامة 

أعمال النظافة والبستنة.  والتوزيع. 

املعدات  اأ ير  البضائع.  نقل 

واآلليات االستيراد و التصدار.

وبصفة عامة  ميع املعامالت و 

من  التي  واملالية  التجارية  املبادالت 

شأنها أن انمي الشركة و اوسع من 

نشاطها.  

في  حدد  اال تماعـــــي:  الرأسمال 

ومدفوعة  محررة  درهم،  ألف  مائة 

حصة  ألف  إلى  مقسمة  بالكامل، 

ا تماعية بقيمة مائة درهم للحصة 

والشريك  للمساهم  كلها  و  الواحدة 

الوحيد السيد خالد أات حدو.

خالد  السيد  تعيين  ام  التسيير: 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  حدو  أات 

محدودة.

99 سنة ابتداء من ااريخ   : املــــــــــدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري. 

ابتدىء من فاار  السنة املاليــــــــة:  

كل  من  د ن ر   31 في  وانتهي  اناار 

سنة.

األربـــــــاح: اخصم خمسة باملائة من 

القانوني  االحتياط  لتأسيس  األرباح 

والباقي اوضع احت اصرف الجمعية 

العمومية للشركة أو قرارات الشريك.

بكتابة  ام    : القانونـــــــي  اإلاداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

23ف2،  اناار   13 بتاريخ  بالعيون 

احت الرقم 3767 ، حيث ام في اومه 

تسجيل الشركة في السجل التجاري 

التحليلي احت عدد 44291.

357 P

 ESPACE HORTICOLE  شركة

  ELOUALI

ش م م

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

التأسي�سي املؤرخ في 22ف14/12/2 ام 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

املواصفات  مسؤولية محدودة ذات 

التالية:

 ESPACE HORTICOLE : التسمية

ELOUALI ش م م؛

الهدف اال تماعي: اجارة منتجات 

بالتقسيط األسمدة  اجارة  النبااية، 

او املواد الزراعية؛

الحي  املحل  اال تماعي:  املقر 

7ف2 سيدي املختار  اإلداري الطريق 

شيشاوة.؛

سنة   99 اال تماعية:  املدة 

ابتداء من ااريخ تسجيلها في السجل 

التجاري عدا إذا ام الحل املسبق أو 

التمداد؛

من  اتكون  اال تماعي:  الرأسمال 

ففف.ف5 درهم؛

السيد  تعيين  الشركة:  تسيير 

اات  بو معة  والسيد  الوالي   مال 

غير  ملدة  للشركة  كمسيران  ازروال 

محدودة؛

السجل  في  التقيد  ام  التقييد: 

االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

23ف1/2ف/12  بتاريخ  بامنتانوت 

احت عدد 23/8ف2.

358 P

 STE  2KL   SARL

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادار 

ام اأسيس شركة  23ف1/2ف/2ف  في 

ذات مسؤولية محدودة خصائصها:

     2KL :  التسمية

واستغالل  كراء  النشاط: 

املمتلكات العقارية أو املكرية.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية وحيدة .

الرأسمال : ففف.ف1 درهم مقسمة 

الى فف1 حصة من فئة فف1 درهم  

  Mr. BRAHIM KHALI ......  

3400dhs ...... 34حصة

 Mr WILANE MAMADOU

 ..... حصة   33  ....  LAMINE BRA

3300dhs

 Mr. DOUMBIA KALIFA ....

3300dhs .... 33حصة

 املسير : براهيم خالي.

الشيكات  :  ميع  التوقيع 

بالتوقيع  سارية  اكون  والكمبياالت 

الفريد للسيد براهيم خالي.

املقر اال تماعي :عمارة الزرقطوني 

2ف بلوك فB1 N7 لخيام اكادار.

املدة: 99 سنة

السنة  ابدأ  أال تماعية:  السنة 

اال تماعية في األول من اناار وانتهي 

السنة  وستشمل  ديسم ر،   31 في 

النهائي  اأسيس  وقت  األولى  املالية 

للشركة حتى 31 ديسم ر 23ف2

بمصلحة  ام  القانوني  اإلاداع 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

باكادار في 23ف1/2ف/16 رقم اإلاداع 

57فف12 .

359 P
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 STE JAUNE SERVICES

S.A.R.LAU
شركة ذات مسؤولية محدودة

 دات شريك واحد  
رأسمالها ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي: محل 4 بلوك ا3 
رقم 58 حي القدس اكادار

اأسيس شركة
4ف  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اناار 23ف2، ام وضع قوانين الشركة 

ذات امليزات التالية:

 STE JAUNE SERVICES :التسمية

SARLAU

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

شريك  دات  محدودة   مسؤولية 

» SARLAU«واحد

الهدف: - أعمال التنظيف العامة

املقر اال تماعي  : محل 4 بلوك ا3 
رقم 58 حي القدس اكادار

سنة ابتدءا من ااريخ   99 املدة:  

التأسيس .
ففف.فف1  رأسمال: حدد في مبلغ  

درهم مقسم الى ففف1 حصة من فئة 

فف1 درهم.

التسيير أسند إلى السيد  التسيير: 
الرايس طارق 

بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ  69فف12  رقم  احت  ألكادار 

16  اناار 23ف2

360 P

 STE ZERBAOUI TRANS

 SARL AU
اأسيس شركة

مسجل  عرفي،  عقد  على  بناءا 

ام  23ف1/2ف/9ف،  بتاريخ  بكلميم 

لشركة  األساسية  القوانين  وضع 

شريك  من  املسؤولية  محدودة 

ذات   ZERBAOUI TRANS وحيد  

الخصائص التالية : 

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخارج هو: 

- نقل املستخدمين لحساب الغير.
رقم  الفتر  حي   : اال تماعي  املقر 

483 كلميم.
املدة :  99 سنة

ففف.فف1  في  حدد   : الرأسمال 
حصة  ففف1  على  مقسم  درهم 
ا تماعية بقيمة فف1 درهم للواحدة 
وهي في نصي0:    السيد عزيز الزرباوي  

ففف1 حصة ا تماعية.
وملدة  الشركة  تسير   : التسيير 
غير محدودة من طرف السيد عزيز 

الزرباوي.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

23ف1/2ف/13 احت رقم 496.   
361 P

 STE AMK PROMOTEUR
SARL A.U

ICE  00304540000069
اأسيس شركة مسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ العيون  
وضع  ام  22ف2  ابريل  ف2  بتاريخ  

قانون أسا�سي 
لشركة محدودة املسؤولية والتي 

احمل الخصائص التالية:
 STE AMK  : التسمية 

   PROMOTEUR SARL A.U
االنعاش  اال تماعي:  الهدف 

العقاري  
محدد في     : رأس املال اال تماعي 
ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 
للواحدة  درهم  فف1  حصة من فئة 

موزعة كالتالي:
ففف1  بولخرس  مال  السيد   -

حصة.
سنة ابتدءا من ااريخ   99  : املدة 

اأسيسها.
االر�سي  الطابق  اال تماعي:  املقر 
 1324 مشروع املدانة الوفاق عمارة 

الطابق الثاني  شقة 3ف العيون. 
التسيير: السيدة امخلوف فاطمة 
غير  وملدة  للشركة  مسيرا  الزهراء 

محدودة.

بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدئية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ  22/1573ف2  احت  بالعيون 

22ف6/2ف/1ف  رقم السجل التجاري 

(41891

362 P

STE DULCE BUILDING
SARL A.U 

ICE  003045204000087

اأسيس شركة مسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ العيون  

وضع  ام  22ف2  ابريل  ف2  بتاريخ  

قانون أسا�سي 

لشركة محدودة املسؤولية والتي 

احمل الخصائص التالية:

 STE DULCE  : التسمية 

   BUILDING SARL A.U

االنعاش  اال تماعي:  الهدف 

العقاري. 

في   محدد   : املال اال تماعي  رأس 

ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 

للواحدة  درهم  فف1  حصة من فئة 

موزعة كالتالي:

ففف1  بولخرس  مال  السيد   -

حصة.

سنة ابتدءا من ااريخ   99  : املدة 

اأسيسها.

االر�سي  الطابق  اال تماعي:  املقر 

  435 العمارة  الجناح1ف   الوكالة 

الطابق االول شقة 3ف العيون. 

التسيير: السيدة امخلوف فاطمة 

غير  وملدة  للشركة  مسيرا  الزهراء 

محدودة.

بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدئية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ  22/1571ف2  احت  بالعيون 

22ف6/2ف/1ف  رقم السجل التجاري 

(41887

363 P

 STE AMARAK PROMO
SARL A.U

ICE  003073191000068

اأسيس شركة مسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ العيون  

وضع  ام  22ف2  اونيو   14 بتاريخ  

قانون أسا�سي 

لشركة محدودة املسؤولية والتي 

احمل الخصائص التالية:

 STE AMARAK  : التسمية 

   PROMO SARL A.U

االنعاش   : اال تماعي  الهدف 
العقاري  

في   محدد   : املال اال تماعي  رأس 

ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 

للواحدة  درهم  فف1  حصة من فئة 

موزعة كالتالي:

ففف1  بولخرس  مال  السيد   -

حصة.

سنة ابتدءا من ااريخ   99  : املدة 

اأسيسها.

الجناح  الوكالة  اال تماعي:  املقر 

شقة  الطابق االول    435 عمارة  1ف 

3ف العيون. 

كريمة  وقاس  السيدة  التسيير: 

مسيرة للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدئية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ  22/1724ف2  احت  بالعيون 
22ف6/2ف/14  رقم السجل التجاري 

75ف42)

364 P

 STE ATLANTIQUE

 PRIMEURS SARL
شركة أطلنتيك بريمور ش.م.م

اأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  اأسيس  ام  22ف22/12/2 

ذات املميزات التالية:
التسمية :   شركة أطلنتيك بريمور 

ش.م.م.
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استيراد  اال تماعي:  الهدف 

واصدار-خدمات الفيف الخضر

اكادار  شركة  عند  العنوان: 

1ف  زنقة  2ف  برقم  دوميسيلياسيون 

اات  الثاني  الحسن  شارع  ب  الوك 

ملول.

املدة:    99 سنة

درهم  ففف.فف1  الرأسمال:    

فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم.

من فاار  السنة اال تماعية:     

اناار إلى 31 د ن ر من كل سنة.

يسير الشركة السيد  التسيير:    

اات املقدم محمد ملدة غير محدودة. 

اإلاداع  ام  التجاري:   السجل 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

23ف1/2ف/5ف احت عدد 23ف34/2  

365 P

 CULTURA FOUNTY
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ 

اأسيس  ام  22ف27/12/2  بتاريخ 

 . CULTURA FOUNTY الشركة

الكائن مقرها اال تماعي باملكت0 

الرابع شارع حسن  الطابق   53 رقم 

بونعماني  فف5 حي الداخلة اكادار. 

النشاط :  مكتبة ووراقة. 

مبلغ  قي  الشركة  مال  رأس  حدد 

ففف1  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 

درهم  فف1  بقيمة  ا تماعية  حصة 

للحصة.

طرف  من  الشركة  هذه  تسير 

السيد الحسن بوحسين.

مدة الشركة 99 سنة 

و قد ام اإلاداع القانوني باملحكمة 

التجارية باكادار احت رقم  28فف12 

بتاريخ 23ف1/2ف/ف1.

366 P

  STE  ALL MENUISERIE
 SARL AU

ICE : 003208018000052
رأسمالها  100.000Dhs درهم 

إعالن بتأسيس شركة
وبمو 0  23ف1/2ف/3ف  بتاريخ 
دات  شركة  اأسست  عرفي  عقد 
 ALL   املسؤولية املحدودة احت إسم

MENUISERIE  SARL AU
النجــــارة،       اشغـــــــال   : هدفها 
اشغـــــــال مختلفــة، الداكـــور الداخلــــي

: منطقة إكـــدار  العنوان التجاري 
دراركـة أكادار.   

رأسمالها ففف.فف1  درهم موزعة 
إلى ففف1 حصة قيمة كل حصة فف1  
مسجلة باسم السيد سالب  دراهم، 

 مال
السيد  تعيين  ام  الشركة  تسيير 
للشركة  وحيدا  مسيرا  اقوار  محمد 
كامل  اخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 
الصالحيات حس0 القانون األسا�سي 

للشركة.
املدة: 99 سنة من ااريخ اأسيسها.
بمكت0  ام  القانوني  اإلاداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  58فف12  رقم  احت  بأكادار 

23ف1/2ف/16.
 ALL الشركة   سجلت 
MENUISERIE  SARL AU   بالسجل 
43ف54   رقم  احت  بإكادار  التجاري 

بتاريخ 23ف1/2ف/16.
367 P

  STE  ABOULKA TRANS
SARL AU

رأسمالها 100.000Dhs درهم 
إعالن بتأسيس شركة

22ف2  ديسم ر   17 بتاريخ 
وبمو 0 عقد عرفي اأسست شركة 
ذات املسؤولية املحدودة احت اسم 
STE ABOULKA TRANS  SARL AU

هدفها:
النقل الوطني والدولي للبضائع   *

لحساب الغير.

* اثبيت و التجارة في أ هزة التتبع 

عن بعد.

رقم  بلوك س  التجاري:  العنوان 

176 حي املسيرة أات ملول.     

درهم موزعة  ففف.فف1  رأسمالها 

إلىففف1 حصة قيمة كل حصة  فف1 

دراهم، موزعة كما الي:

ففف1  الجولة:   ربيع  *السيد 

حصة

السيد  تعيين  ام  الشركة:  تسيير 

ملدة  للشركة  كمسير  الجولة  ربيع 

كامل  اخويلهما  مع  محدودة  غير 

الصالحيات حس0 القانون االسا�سي 

للشركة.

املدة: 99 سنة من ااريخ اأسيسها.

بمكت0  ام  القانوني  اإلاداع 

االبتدائية  باملحكمــة  لدى  الضبط 

بتاريخ   27 رقم  احت  بانزكان 

23ف1/2ف/5ف.

 ABOULKA شركة  سجلت   -

التجاري  بالسجل   TRANS SARL

بتاريخ   27669 رقم  احت  بانزكان 

23ف1/2ف/5ف.

368 P

STE SAMIFISC

STE AJBATI CARS

بمقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ 

شركة  اأسيس  ام   ، 22ف2/ف27/1 

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

 :
ُ
التالية

AJBATI CARS التسمية : شركة

STE AJBATI CARS

بدون  السيارات  كراء    : الهدف 

سائق .

الزعفران   زنقة   : اال تماعي  املقر 

الخامس  محمد  شارع   1 رقم  شقة 

االوين اارودانت.

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأسمالها :  ففف.فف1 درهم.

التسيير : للسيدة خداجة بنكرير.

محمد  للسيد   : اإلمضاء 

العجباطي.

باملحكمة  ام  القانوني  اإلاداع 

بتاريخ  لتارودانت  االبتدائية 

رقم  ف3،  رقم  احت  23ف1/2ف/12 

السجل التجاري 9299.  

369 P

PHARMACIE DU SOMMET
شركة محدودة املسؤولية من شريك 

واحد

التأسيس
 11 بمو 0 عقد عرفي مؤرخ في 

انجاز  ام   ، باكادار  22ف2   أكتوبر 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

ذات  واحد  شريك  من  املسؤولية 

الخاصيات التالية :

التسمية : اأخذ الشركة التسمية 

 PHARMACIE DU  : التالية 

SOMMET  ش.م.م.ش.و 

الغرض : -  صيدلية

املقر اال تماعي: رقم 422 الوحدة 

أنزا اكادار 

 املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من اوم اأسيسها النهائي 

األوان     قبل  الحل  حالة  باستثناء 

 : مبلغ  في  الشركة  مال  رأس  •حدد 

درهم)  ألف  درهم  مائة  ففف.فف1 

مقسم إلىففف1 حصة من فئة  فف1  

درهم محررة بكاملها عند االكتتاب 

وموزعة كما الي:

ففف1  سمية:   متقي  السيدة   -

حصة من فئة فف1 درهم 

متقي  السيدة  عينت  التسيير: 

سمية مسيرة ملدة غير محدودة.                                           

االاداع  ام   : القانوني  االاداع 

بأكادار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

 : رقم  احت  23ف1/2ف/17  اوم  

82فف12   

370 P
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مكت0 اوداكونطا ش.م.م

CABINET AUDICOMPTA

 SOCIETE AFRI

 CORPORATION

S.A.R.L

اـــأسـيــس شركة 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

ام اأسيس شركة  22ف2  9ف د ن ر   

محدودة املسؤولية صفاتها كما الي: 

 SOCIETE AFRI التسمية: 

  .CORPORATION S.A.R.L

 CORPORATION : شعار الشركة

 LUXURY SERVICES

الهدف: أن الشركة تهدف أساسا 

إلى:

الثقافية  التظاهرات  انظيم   •

والعروض  والرياضية  والفنية 

واألعمال             واملعارض،  واملؤامرات 

واملؤامرات  الحوافز  «ا تماعات 

 » MICE» «والفعاليات

واالستشارات  املشورة  اقدام   •

العملية  واملساعدة  والدراسة 

فيما  األخرى  واملنظمات  للشركات 

والتواصل  العامة  بالعالقات  اتعلق 

اإلعالم،  وسائل  طريق  ميع  عن 

والشبكات  اإلنترنت  وخاصة 

الوسائط  و ميع  اال تماعية 

التفاعلية األخرى.

والتأ ير  والبيع  األفالم  إنتاج   •

والتوزيع لكل ما هو سمعي بصري.

املواد  واصدار  ميع  استيراد   •

واأل هزة ذات الصلة بهدف الشركة.

إنشاء منصات االاصال املرئي،   •

وال سيما إنشاء عناصر رسومية ملواقع 

«الوي0» واطبيقات الهااف املحمول 

وإنتاج الفيداو الكالسيكي وبواسطة 

الكاميرات املحلقة، والوسائط ثالثية 

األبعاد وأي وسائط إعالنية أخرى.

إعالنية،  لوكالة  نشاط  أي   •

الحمالت  وإنتاج  اصميم  سيما  وال 

اإلعالنية الرقمية والوسائط وارويج 

املبيعات واإلعالن في نقاط البيع.

• أخذ أو حيازة أو تشغيل أو نقل 

االختراع  وبراءات  العمليات   ميع 

واالمتيازات املتعلقة بهذه األنشطة.

• امثيل  ميع املاركات واملنتجات 

الوطنية واأل نبية.

األشكال  بجميع  املشاركة   •

أو  التجارية  الشركات  في  ميع 

الصناعية أو الخدمية.

نشاط  ألي  التقنية  املساعدة   •

اقع في نطاق األنشطة املذكورة أعاله.

التدريبية لكافة  وضع الخطط   •

القطاعات مجتمعة.

ذلك  في  بما  املنهي  التدري0   •

املتعلقة  التنشيطية  الدورات 

باألنشطة املذكورة أعاله.

وعموما  ميع العمليات التجارية 

الصناعية املالية والعقارية املتعلقة 

األنشطة  وكل  املذكورة  باألنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  او  املشابهة 

اوسيع وانمية الهدف اال تماعي. 

فيال  رزق  حي  اال تماعي:  املقر 

3ف1 اغرود أكادار.

حدد رأسمال الشركة  الرأسمال: 

في ففف.فف1 درهم مقسمة كالتالي:

درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف5   -

حرش  السيدة  حوزة  في  للواحدة 

 ليلة : ففف.ف5 درهم خمسون الف 

درهم

درهم  فف1  حصة بقيمة  فف5    -

للواحدة في حوزة السيدة أبو أسماء: 

ففف.ف5 درهم خمسون الف درهم

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمداد أو الفسخ املسبق

إلى  اناار  فاار  من  املالية:  السنة 

31 د ن ر من كل سنة. 

ام تعيين السيدة حرش  التسيير: 

 ليلة والسيدة أسماء أبو كمسيراين 

للشركة  وذلك ملدة غير محددة،  مع 

اال تماعي  التوقيع  كون  إلى  اإلشارة 

اختيار  إمكانية  ومع  بينهما  مشترك 

بمهام  للقيام  شريك  غير  وكيل 

التسيير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية الكادار بتاريخ 23ف1/2ف/ف1 

احت رقم 18فف12

371 P

شــركة إر كليم ش.م.م ش.و
SOCIETE RCLIM. Sarl AU 

رأس مالها ففف.فف1 درهم

ڭراج رقم 1 بلوك س حي اساكا 

ايكوين اكادار

 إعالن عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

إحداث  ام  م،  23ف2  اناار   4ف 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد  شريك  املحدودة  املسؤولية 

خصائصها  من طرف املوقع للعقد، 

كالتالي:

 STE كليم  إر  شركة  التسمية: 

         RCLIM

 1 رقم  ڭراج  اإل تماعي:.  املقر 

بلوك س حي اساكا ايكوين اكادار

التجارة.     * اإل تماعي:  الهدف 

 .NEGOCIANT//COMMERCE

في:  حدد  الشركة  مال  رأس 

ألف  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 

للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 

الواحدة املكها كل من:

الحسن   موالي  تغوال  السيد   -

ففف1 حصة.

التسيير: عين السيد تغوال موالي 

غير  ملدة  للشركة  مسير  الحسن 

محدودة.

إلى  اناار  فاار  من  املالية:  السنة 

31 د ن ر.

لدى  القانوني  اإلاداع  ام  لقد 

بتاريخ  بأكادار  التجارية  املحكمة 

67فف12  16-1ف-23ف2 م احت رقم 

- السجل التجاري: 55ف54.

372 P

شــركة بروتراڨ سوس ش.م.م
 SOCIETE PROTRAV SOUSS sarl

رأس مالها ففف.فف1 درهم

 رقم55 بلوك س  حي أساكا ايكوين 

أكادار

إعالن عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

4ف اناار 23ف2 م، ام إحداث القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة من طرف املوقعين للعقد، 

خصائصها كالتالي:

 STE سوس  برواراڨ  التسمية: 

PROTRAV SOUSS

املقر اإل تماعي: رقم55  بلوك س 

حي أساكا ايكوين أكادار.

مقاولة  اإل تماعي:  الهدف 

 TRAVAUX DIVERS االشغال والبناء

OU CONSTRUCTION

في:  حدد  الشركة  مال  رأس 

ألف  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 

للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 

الواحدة املكها كل من:

- السيد أمزال كمال فف5 حصة.

فف5  محمد  بنمو�سى  السيد   -

حصة 

التسيير: عين السيد أمزال كمال 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

إلى  اناار  فاار  من  املالية:  السنة 

31 د ن ر.

لدى  القانوني  اإلاداع  ام  لقد 

بتاريخ  بأكادار  التجارية  املحكمة 

65فف12  16-1ف-23ف2 م احت رقم 

- السجل التجاري: 53ف54.
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شــركة طوب بلومبي سوس 

ش.م.م

SOCIETE TOP PLOMBIE  

 SOUSS sarl 

رأس مالها ففف.فف1 درهم

شقة بالطابق الثاني دار بوبكر حي  

الدرارڭة اكادار

إعالن عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

4ف اناار 23ف2 م، ام إحداث القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة من طرف املوقعين للعقد، 

خصائصها كالتالي:

بلومبي  طوب  شركة  التسمية: 

 TOP PLOMBIE SOUSS سوس

بالطابق  شقة  اإل تماعي:  املقر 

الثاني دار بوبكر حي  الدرارڭة اكادار.

أعمال   * اإل تماعي:  الهدف 

 TRAVAUX والسباكة.    الكهرباء 

ELECTRICITE ET PLOMBERIE

في:  حدد  الشركة  مال  رأس 

ألف  إلى  مقسمة  درهم  ففف.فف1 

للحصة  درهم  فف1  فئة  من  حصة 

الواحدة املكها كل من:

فف5  الحسين    اامس  السيد   -

حصة.

- السيد أكرام خالد فف5 حصة 

اامس  السيدان  عين  التسيير: 

مسيران  خالد  أكرام  و  الحسين  

للشركة ملدة غير محدودة.

إلى  اناار  فاار  من  املالية:  السنة 

31 د ن ر.

لدى  القانوني  اإلاداع  ام  لقد 

بتاريخ  بأكادار  التجارية  املحكمة 

ف3فف12  12-1ف-23ف2 م احت رقم 

- السجل التجاري: 27ف54.
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 STE WMIF FRUITS SARL
شركة ويميف فروي ش.م.م

اأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  اأسيس  ام  23ف1/2ف/5ف 

ذات املميزات التالية:
:   شركة ويميف فروي  التسمية 

ش.م.م
استيراد  اال تماعي:  الهدف 

واصدار الخضر و الفواكه.
اكادار  شركة  عند  العنوان: 
1ف  زنقة  2ف  برقم  دوميسيلياسيون 
اات  الثاني  الحسن  شارع  ب  الوك 

ملول.
املدة:    99 سنة

درهم  ففف.فف1  الرأسمال:    
فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم.
من فاار  السنة اال تماعية:     

اناار إلى 31 د ن ر من كل سنة.
يسير الشركة السيد  التسيير:    

حميدات فؤاد ملدة غير محدودة. 
اإلاداع  ام  التجاري:  السجل 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

23ف1/2ف/17 احت عدد 117   
375 P

TOP MATOS
اأسيس شركة

على عقد عرفي حرر بتزنيت  بناء 
وضع  ام  23ف2،  اناار  1ف  بتاريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية  ذات الخصائص التالية:
  TOP MATOS :التسمية

الهدف: بائع مواد البناء والعقاقير.
 48 و   47 رقم  اال تماعي:  املقر 

اجزئة ال ركة أفراك ايزنيت.
ففف.فف1   اال تماعي:  الرأسمال 

درهم، موزع على النحو التالي : 
- أهداوي هشام : فف5 حصة.

- أهداوي علي : فف5 حصة.
التسيير: ام تعيين السيد أهداوي 

هشام مسيرا ملدة غير محدودة.

باملحكمة   القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ايزنيت اوم 12 اناار 23ف2 

احت عدد 23ف16/2. 

376 P

سمارت انسبيكسيون سرفيس
ش.ذ.م.م

األسا�سي  القانون  بمقت�سى 

23ف1/2ف/5ف   بتاريخ  التأسي�سي 

لشركة.ذ.م.م  امت املصادقة على ما 

الي:

سمارت انسبيكسيون   : التسمية 

سرفيس  * ش.ذ.م.م.

1ف  رقم  مكت0   : الشركة  مقر 

شارع  محمد الخامس اجزئة بيزناس 

الدشيرة إنزكان .

احداد  ام  الشركة:   رأسمال 

درهم  ففف.فف1  رأسمال الشركة في 

فف1  حصة   إلى  ففف1)  مقسمة 

درهم للحصة وموزعة كاآلتي :

حصة             ففف1  إسماعيل  ازاض   -

ففف.ففDHS 1 درهم.

 أهداف الشركة:

واملراقبة  الدراسات  مكت0   -

واألعمال  البناء  ألعمال  التقنية 

الصناعية

والرقابة  التقنية  املراقبة   -

أ هيزات  على  ميع  التنظيمية 

على  ميع  و  الرفع  ومعدات 

التجهيزات واآلليات املختلفة

ازاض إسماعيل    :السيد   التسير 

مسير  لشركة* سمارت انسبيكسيون 

سرفيس  *  ش.ذ.م.م.

 ملدة غير محدودة

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

23ف1/2ف/1ف

االاداع القانوني : لقد ام اإلاداع 

بانزكان   االبتدائية  املحكمة  لدى 

بتاريخ 23ف1/2ف/17  احت  رقم 114 

والسجل التجاري احت رقم 27731    
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  CAFÉ DE FLORES 
 .S.A.R.L D’A.U

   اأسيس شرکة
اأسيس  ام  عرفي  عقد  بمو 0 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد ومميزاتها كالتالي :

  CAFÉ DE FLORES التسمية 

ش.م.م.م.و.

الهدف : مقهى ومطعم

الحاج  حي   : اال تماعي  املقر 

الطي0 الشارع الرئي�سي القليعة

درهم  ففف.فف1  الرأسمال:   

فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة. 

تسير الشركة حاليا من  التسيير: 

طرف السيدة الشرقاوي سعيدة ملدة 

غير محددة.

من  ابتدئ  اال تماعية:  السنة 

من  د ن ر   31 في  وانتهي  اناار  فاار 

كل سنة.

سنة من ااريخ اقيدها   99 املدة: 

بالسجل التجاري. 

اإلاداع  ام  القانوني:  اإلاداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

بإنزكان احت رقم 4ف23/1ف2 بتاريخ   

1/16ف/23ف2.
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 SOCIETE MARIPOSA

THERAPY SARL AU
CONSTITUTION

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

بشريك وحيد

 رأسمالها ففف.فف1 درهم 

 املقر اال تماعي : فيال رقم 391 

بلوك د3  الداخلة أكادار

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

القانون  انجاز  ام  22ف2  د ن ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  محدودة 

املواصفات التالية :
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 SOCIÉTÉ MARIPOSA التسمية 

 THERAPY  SARL AU

واركي0  بيع  الشركة:  غرض 

بيع   / الطبية  األ هزة الطبية وشبه 

واركي0 األ هزة التعليمية والعال ية.

التي  العمليات  انجاز كل  وعموما 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة والتي من شانها 

أن تساهم في انمية الشركة .

 99 ملدة  الشركة  اأسست  املدة: 

في  اقييدها  اوم  من  ابتداء  سنة 
السجل التجاري 

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ ففف.فف1  درهم

حصة من فئة  ففف1  مقسم إلى 

فف1 درهم لفائدة:

ففف1  أمكاس  خداجة  السيد 

حصة

ام تعيين السيدة خداجة أمكاس 

كامل  احملها  مع  للشركة  كمسيرة 

الصالحيات حس0 القانون األسا�سي 

للشركة.

ام انجاز اإلاداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  22ف26/12/2  بأكاداربتاريخ  
رقم 119258

379 P

  TEIMA ART  SARL 
RC : 9303

اـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   
القانون  وضع  ام  23ف1/2ف/3ف  

الـتأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

احمل الخصائص التالية:

 TEIMA ART SARL : الـتـسـميـــــــــــــــة

:   شركة ذات املسؤولية  الشكل 

املحدودة.    

السمعي  اإلنتاج    : الـمـوضـــــوع 

سينمائي/  اإلنتاج  البصري/ 

االعالنات.

الطابق   : اال ـتـماعــي  الـمـقر 

النهضة  اجزئة  ف48  رقم  السفلي 

الك رى أوالد ااامة.

مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

ففف.فف1   : الشركـــة  رأسمـــال 

درهم، ففف1 حصة ب فف1 درهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد: ااسين ازدوح.

لقد ام اإلاداع القانوني للسجل 

االبتدائية  املحكة  لدى  التجاري 

 33 بتارودانت احت الرقم الترايبي  

رقم سجلها  23ف1/2ف/17     : بتاريخ 

التجاري هو: 3ف93 .
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  STE MARINA BROTHERS

SARL

ICE: 003218048000066

إعالن عن اأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ   

شركة  اأسيس  ام  23ف1/2ف/3ف 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE MARINA التسمية: 

  BROTHERS Sarl

االسرة  اقامة  اال تماعي:  املقر 

الدشيرة   242 الشقة   11 عمارة 

انزكان .

املعدات  بيع  و  كراء  الهدف: 

البحرية   .

ففف.فف1   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم.

بوسنان  محمد  التسيير:السيد 

والسيد فاطمة بوسنان.

املدة: 99 سنة.

السنة املالية :  فاار اناار حتى31 

د ن ر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  ام 

  86 رقم   احت  بانزكان  التجاري 

السجل  رقم  بتاريخ22ف1/2ف/13 

التجاري 27719.
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 STE HASSAN MESSAGERIE

SARL AU

ICE : 003213658000062

إعالن عن اأسيس شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

شركة  اأسيس  ام  5ف/1ف/23ف2 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

ذات الخصائص التالية : 

 STE HASSAN  : التسمية 

   MESSAGERIE Sarl.AU

املقر اال تماعي: رقم 87 شارع ف2 

غشت اكفاي اارودانت.

لحساب  البضائع  نقل  الهدف: 

الغير.

ففف.فف1   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم.

التسيير :حسن كنترو.

املدة: 99 سنة.

السنة املالية :  فاار اناار حتى31 

د ن ر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  ام 

 29 رقم  احت  بتارودانت  التجاري 

السجل  رقم  23ف1/2ف/16   بتاريخ 

التجاري 9295.

382 P

 JOLIRITA SARL

اعالن اأسيس
ف1  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

23ف2، ام اأسيس شركة ذات  اناار 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

 JOLIRITA: تسمية الشركة

مبلغ راس املال : ففف.فف1 درهم 

الشركاء:

من  بداوي،  إبراهيم  السيد   -

ببويزكارن   1972 نون ر  ف3  مواليد 

2ف  كلميم، مقيم بإقامة الخير عمارة 

الشقة 12 الدشيرة إنزكان.

اقدام،  حسناء  السيدة   -

 1988 اوليوز   19 مواليد  من 

بإقامة الخير  بالدارالبيضاء، مقيمة  

عمارة 2ف الشقة 12 الدشيرة إنزكان  

من  بداوي،  األنسة  مانة   -

بأكادار،  7فف2  نون ر  9ف  مواليد 

مقيمة بإقامة الخير عمارة 2ف الشقة 

امثلها  قاصر  إنزكان  الدشيرة   12
والدها السيد إبراهيم بداوي

- األنسة لينة بداوي، من مواليد 

مقيمة  ف1ف2بأكادار،  غشت   12

 12 الشقة  2ف  عمارة  الخير  بإقامة 

الدشيرة  إنزكان قاصر امثلها والدها 
السيد إبراهيم بداوي

- األنسة ريتاج بداوي، من مواليد 

مقيمة  14ف2بأكادار،  مارس   27

 12 الشقة  2ف  عمارة  الخير  بإقامة 

والدها  قاصريمثلها  إنزكان  الدشيرة 
السيد إبراهيم بداوي

من  السيد طه لحسن بداوي،   -

مواليد 14 اناار 22ف2 باكادار، مقيم 

 12 الشقة  2ف  عمارة  الخير  بإقامة 

والده  امثله  قاصر  إنزكان  الدشيرة 
السيد إبراهيم بداوي

املقر اال تماعي  : الرقم 55 بلوك أ 

شارع أكدال حي الهدى أكادار

غرض الشركة : احويل األموال

99 سنة من ااريخ   : مدة الشركة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

التسيير: تسير الشركة من طرف:

اقدام،  حسناء  السيدة   -

 1988 اوليوز   19 مواليد  من 

مقيمة بإقامة الخير  بالدارالبيضاء، 

عمارة 2ف الشقة 12 الدشيرة إنزكان 

السنة اال تماعية: من فاار اناار 

الى 31 د ن ر.

ذات  الشركة  تسجيل  ام 

احت  بأكادار  املحدودة  املسؤولية 
رقم 65ف54

املحكمة  في  القانوني  اإلاداع  ام 

23ف2  اناار   17 في  بأكادار  التجارية 

احت رقم ف8فف12

383 P
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FIBER DEV IT  SARLAU 
اأسيس شركة

بتاريــخ عرفي  عـقــد   بمقتــ�سى 
ف2 /12/ 22ف2اأسســت شــــركــة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :
FIBER DEV IT:التسمية

الهـدف: -هدف الشركة في املغرب 
كما هو في الخارج هو:

االستشارة  التطبيقات،  برمجة   •
والتكوين في مجال االعالميات 

حي   2 اال تماعي:بلوك  املقر 
القصبة طاطا

درهــم  ففف.فف1  الرأسمال: 
فف1  بمبلغ  حصة  ففف1  مقسمة 

درهم للحصة موزعة كالتالي:
ففف1  الحاج  هللا  عبد  السيد 

حصة.
طرف  من  الشركة  تسيير 

السيد:عبد هللا الحاج
التجاري  بالسجــــل  التسجيل  اــــم 
 : باملحكمة االبتدائية بــطاطا بتاريــــخ 

2ف/1ف/23ف2 احت عدد:9/23ف2
384 P

 GUADAZ SERVICE ET FILS
شركة ذات مسؤولية محدودة

  في طور التصفية) 
وعنوان مقرها اال تماعي بويفرنة 

املحااطة اارودانت.
السجل التجاري رقم :7383

ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية العامة غير العاداة لشركة 
GUADAZ SERVICE ET FILS شركة 
ذات مسؤولية محدودة دات الشريك 
23ف2  اناار  من  6ف  بتاريخ  الوحيد 
17اناار  بتاريخ  بتارودانت  مسجل 
555ف،  كناش املداخيل عدد  23ف2 
أمر باستخالص عدد 485 ام االافاق 

والترا�سي على ما الي:
- إ نهـاء عمليات التصفية 

- إ براء ذمة املصفي.
في  الشركة  علـــى  التشطي0   -

السجل التجاري والضريبة املهنية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 17 اناار 

23ف2 احت رقم 35.

385 P

 أمباال طرونس  ش.م.م.ش.و
 IMPALA TRANS 

SARL AU

رقم 73، بلوك أ ، حي السالم اات 

ايعزة ، اارودانت

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر الشريك الوحيد  22ف15/12/2 

ماالي :

اصفية  اقرير  على  املوافقة   -  

الشركة و اعطاء ابراء ملصفي الشركة

  - االنتهاء من التصفية اعتبارا من 

هذا التاريخ    

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام  وقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   858 رقم  احت  باارودانت 

22ف27/12/2.

386 P

شركـة فاستر تروك ترونسبور
رأس مـالـهــا ففف.فف1 درهــم

مـقـرهــا اال تمـــاعــي : بلوك أ1 شقة 

رقم 7ف4 اليال امداد ، اليال  أكادار

فسخ وحل الشركة
العام  الجمع  محضر  اثر  على 

22ف2،  14أكتوبر  بتاريخ  االستثنائي 

الشركة  فسخ  الشركة  شركاء  قرر 

لعدم  نظرا  ملمارستها  حد  ووضع 

القيام بالهدف املطلوب.

وقد اقرر تعيين السيد :العرو�سي 

وفسخ  اصفية  على  مسؤوال  هشام 

الشركة بما فيها مقرها اال تماعي.

لـدى كتـابة  القـانـونـــي  اـم اإلاداع 

الضبـط باملحكمـــة التجــارية بأكادار 

رقــم  احث  22ف15/12/2.  بـتاريــخ  

119696:

387 P

 STE ACAMEDIA

CONSULTING SARL

املقر اال تماعي : رقم 44 زنقة اليش 

حي السالم اكادار

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مساهمو  قرر  ثم  22ف9/2ف/15 

الشركة ما الي:

1 - التصفية النهائية للشركة.

السجل  على  التشطي0   -  2

التجاري رقم :39465  

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ  51فف12  رقم   احت  باكادار 

23ف1/2ف/13

388 P

 STE  MYCO IMPORT شركة

EXPORT

إغالق و اصفية و إلغاء الشركة
بتاريخ  مداوالتها  إثر  على   : أوال 

العامة  الجمعية  22ف28/11/2 

 MYCO لشركة  العاداة  غير 

شركة    IMPORT EXPORT  SARL

برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها  املو ود  درهم,  ففف.فف1 

حي   72 رقم   4 ببلوك  اال تماعي 

مسجلة  أكادار.  محمد  سيدي 

املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 

447ف4  رقم  احت  بأكادار  التجارية 

قررت ما الي : 

- إبراء ذمة اإلدارة واملصادقة على 

اقرير املصفى 

- إ ازة اإلدارة إلى املدار

- إغالق و اصفية و إلغاء الشركة 

القانوني  اإلاداع  إنجاز  ام  ثانيا: 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بتاريخ   119822 رقم  احت  بأكادار 

22ف27/12/2.

389 P

STE SAMIFISC

STE JOUDIA HEALTH
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

22ف14/12/2، ام إقرار ما الي :
- التصفية املسبقة للشركة.

ليلى  التون�سي  السيدة  تعيين   -
كمصفية للشركة.

اختيار املقر اال تماعي للشركة   -
كمقر للتصفية.

باملحكمة  ام  القانوني  اإلاداع 
التجاريةألكادار بتاريخ 22ف21/12/2 
احت رقم 119772 السجل التجاري 

رقم 317ف5.
390 P

شركة كلوب اينڤيست اي 
كونساي

شركة محدودة املسؤولية 
عام  محضر  مع  بمو 0 
22ف8/12/2ف  بتاريخ  استثنائي 
لشركة كلوب اانڤيست اي كونساي  
شركة محدوداة املسؤولية، اقرر ما 

الي:
• حل الشركة؛

السيد سو�سي  املسير  استقالة   •
مصطفى؛

تعيين السيد سو�سي مصطفى   •
كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  76فف12  رقم  احت  ألكادار 

23ف1/2ف/17.
391 P

STE  SAMA EL MEKNASI
شركة ذات مسؤولية محدودة   في 

طور التصفية)
حل شركة

العام  الجمع  ملحضر  طبقا 
22ف12/2/ف3  في  املؤرخ  االستثنائي 
ذات  شركة  حل  اقرر  ملول  باات 
 SAMA EL املحدودة  املسؤولية   
MEKNASI   مبلغ رأسمالها ففف.فف1 
درهم و عنوان مقرها اال تماعي بلوك  

س رقم116   ممر5 حي النهضة .
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وحدد مقر الشركة كمقر للتصفية
حميش  هشام  السيد  عينت  و 

كمصفي للشركة.
للمجموعة  القانوني  اإلاداع  ام 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
   116 رقم   احت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 23ف1/2ف/17
392 P

STE ORIGANIMAR SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة   في 

طور التصفية)
حل شركة

العام  الجمع  ملحضر  طبقا 
23ف1/2ف/5ف  في  املؤرخ  االستثنائي 
ذات  شركة  حل  اقرر  ملول  باات 
   ORIGANIMAR املسؤولية   املحدودة
درهم ففففف1  رأسمالها   مبلغ 
ممر   اال تماعي   مقرها  عنوان  و   
شارع سيدي الحاج الحبي0 حي   12
اات  اشتوكة  بيوكرى     1 الشاليت 

باها.
كمقر  الشركة  مقر  وحدد 

للتصفية
الوهبي  إلهام  السيدة   عينت  و 

كمصفي للشركة.
للمجموعة  القانوني  اإلاداع  ام 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
   115 االبتدائية بانزكان احت رقم   

بتاريخ 17 اناار 23ف2.
393 P

شركة اطالنتيكا فيجيتال
شــركة ذات املسؤولية املحدودة، 

رأس مالها ففف.فف1 درهم
املقر اال تماعي: رقم 78 بلوك ف1 

حي اات بادي املزار اات ملول 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
فيجيتال  اطالنتيكا  شركة  لشركاء 
اقرر  23ف2،  اناار  9ف  املؤرخ بتاريخ 

ما الي:
تسييرمصف  على  املصادقة   •
ابراء  و  ناجي فضيل  السيد  الشركة 

ذمته.
• اغالق و اصفية شركة اطالنتيكا 

فيجيتال

لدى  القانوني  اإلاداع  ام  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
احت  23ف2  اناار   16 بانزكان بتاريخ 

رقم: ف11.
394 P

 ROSE MOROCCO شركـــــــــة
السجل التجاري : 34759

اجارية اكادار
إعالن عن تعـــــــــــــــــــــدال

بتاريخ محرر  محضر   بمقت�سى 
الشريك  قرر   ، 22ف2  د ن ر   31   
  ROSE MOROCCO  الوحيد لشركة

ما الـــــــــــــــــــــــي :
- التصفية املؤقتة وحل الشركة.

السيد   الوحيد  الشريك  تعيين   -
كمصفي  مبارك  محمد  الصياري 

للشركة.
 6 رقم  العنوان  اخصيص  ام   - 

حي فونتي أكادار كمكان للتصفية.  
مدة عمر الشركة اتوقف عند   -

ااريخ 31 د ن ر 22ف2.  
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
احت  23ف2  اناار   13 باكادار بتاريخ 

الرقم 46فف12. 
395 P

فروزن فيش 
» FROZEN FISH »

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشركاء  قرر  21ف2   ديسم ر   15  

ماالي :
- التصفية املسبقة للشركة

تعيين السيد الطاهرية هشام   -  
مصفيا للشركة

بزنقة  املتوا د  املحل  احداد   -  
سال رقم C43، الحي الصناعي ااسيال 

الدشيرة الجهاداة مقرالتصفية
وقد ام اإلاداع القانوني بكتابة   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ     2591 رقم  احت  بانزكان 

22/12/29ف2 
396 P

 MASTER LANGUAGE

PRIVATE SARL
اإلشهار القانوني

املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى  

شركاء  قرر  22ف2   /12/27 بتاريخ  

 MASTER LANGUAGE الشركة  

ذات  شركة   PRIVATE SARL

رأسمالها  محدودة  مسؤولية 

مقرها  الكائن   و  درهم  ففف.فف1 

 128 اال تماعي:  الطابق الثالث رقم 

شارع بئرانزران حي السعادة بيركوال 

الدشيرة انزكان :

-  الحل املبكر  للشركة و ذلك من 

ااريخه و بالتالي اصفيتها وداا.

عماد  السيد  تعيين  ام  كما   -

الشويخي  مصفي للشركة .

بالعنوان  التصفية  مقر  حدد 

 128 رقم  الثالث  الطابق  التالي: 

شارع بئرانزران حي السعادة بيركوال 

العنوان  هذا  إلى  و  انزكان  الدشيرة 

الكتابات  و  الوثائق  ارسل  ميع 

املتعلقة بالتصفية

كتابة   لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان  

بتاريخ  23ف1/2ف/5ف احت رقم 31

397 P

OMIM NEGOCE SARL
اإلشهار القانوني

املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى  

شركاء  قرر  22ف2   /12/19 بتاريخ 

 OMIM NEGOCE SARL الشركة  

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

فف,ففففف1درهم و الكائن   رأسمالها 

7ف  رقم  شقة  اال تماعي:   مقرها 

الدشيرة    1 عمارة س إقامة استيليا 

انزكان:

- الحل املبكر  للشركة و ذلك من 

ااريخه و بالتالي اصفيتها وداا.

- كما ام تعيين السيدة حمو إامان  

مصفي للشركة .

بالعنوان  التصفية  مقر  حدد 

7ف عمارة س إقامة  التالي: شقة رقم 

إلى  و  انزكان  الدشيرة    1 استيليا 

الوثائق ارسل  ميع  العنوان   هذا 

 و الكتابات املتعلقة بالتصفية

كتابة   لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان  

بتاريخ  23ف1/2ف/5ف احت رقم ف3.

398 P

 STE SAMI SECURITE

S.A.R.L AU

التصفية النهائية للشركة
الغير  العام  الجمع  بمقتضـى 

22ف19/12/2،  في  املؤرخ  العادي 

 STE SAMI SECURITE لشركة« 

S.A.R.L AU. »  السجل التجاري رقم 

17327 انزكان  اقرر ماالي: 

1 - اقرير التصفية 

2 - التصفيةالنهائية للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بانزكان،  في22ف1/2ف/13 

احت رقم23ف91/2  

399 P

STE INGETIS SARL AU

العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 18  د ن ر 

 STE INGETIS SARL 22ف2 لشركة  

AU

درهم،  ففف.فف1  رأسمالها  والتي 

 24 والكائن مقرها بزنقة اليوين رقم 

اصفية  اقرر  اافني،  سيدي  مكرر 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتيزنيت بتاريخ 17  اناار 23ف2 احت 

رقم :23ف24/2.

400 P
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 STE YOUB INFO SARL AU
العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ  17 د ن ر 

 STE YOUB INFO  » لشركة:  22ف2 

 « SARL AU

درهم،  ففف.فف1  رأسمالها  والتي 

رقم  املسيرة  بتجزئة  مقرها  والكائن 

مكرر حي لالمريم سيدي افني،   467

اقرر حل قبل االوان للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  23ف2  اناار   13 بتزنيت بتاريخ 

رقم :23ف17/2.

401 P

 TERRASSEMENT شركة

 TRAVAUX ET

 AMENAGEMENT SARL AU
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

5 ديسم ر  االستثنائي املنعقـد بتاريخ 

22ف2  اقرر ما الي  :                                                 

- حل مسبق للشركة                        

- تعييـن مصفي للشركة                    

-  عل مقر التصفية مقر الشركة

باملحكمة  القانوني  إلاداع  ام 

التجارية باكادار احت رقم  52فف12 

بتاريخ 23ف1/2ف/13.

402 P

ADEUNIS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها ففف.فف1 درهم

شقة في الطابق األر�سي مركز 

ميراللفت  ماعة ميراللفت

- سيدي اافني -

2ف  بمو 0 عقد عرفي مؤرخ في 

قرر  اافني  سيدي  ب  22ف2  نون ر 

 ADEUNIS الشريك الوحيد لشركة 

افويت  عقد  على  التوقيع   TRANS

حصص كل من :

فف5    : بلمهول  التاقي  السيد   -

حصة إلى السيد بوهادي لحسين.

من  القانوني  الشكل  احويل   -

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد إلى شركة  محدودة 

املسؤولية 

- احيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر   14 اوم:  بتيزنيت  االبتدائية 

22ف2 احت رقم  22ف348/2.    

403 P

 شركة VANS CAR  ش.م.م

افويت حصص وتعدال قوانين 
الشركة

العام  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

اال تماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

قرر  ف2ف8/2ف/18  بتاريخ  للشركة 

شركاء شركة   VANS CAR  رأسمالها 

ففف.فف1 درهم  ما الي: 

فئة  من  حصة  فف2   افويت    -

مجموع  من  للواحدة   درهم   فف1 

الحصص  التي امتلكها السيد رغي0 

زهير  لفائدة السيدة املعلم صوفيا.                            

الشركة   رأسمال  أصبر  وبذالك 

درهم  ففف.فف1   في  حدد  الذي 

مقسمة إلى  ففف1 حصة كاألتي:

ففف1  صوفيا  املعلم  السيدة 

حصة   بقيمة     ففف.فف1 درهم.

حي   : الى  الشركة  مقر  احويل   -

الهدى اجزئة د 218 زنقة 6ف1 اكادار.

تغيير الصفة القانونية للشركة   -

شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية بشريك وحيد .

- التوقيع  لدى املؤسسات البنكية 

من طرف السيدة املعلم صوفيا.

وقد ام اإلاداع باملحكمة التجارية 

ف2ف2/ف22/1  بتاريخ  اكادار  بمدانة 

9ف968, السجل التجاري  احت عدد 

رقم 79فف4.

404 P

   STE  MHDAWYA   شركة
SARL 

السجل التجاري 4975
تعدال 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
6/13ف/22ف2 قرر ماالي: 

26 حصة من طرف السيد  بيع   -
محمد نقاز وبيع 27  حصة من طرف 
السيد  الى  قداد   بن  ااسين  السيد 

عبدالفتاح أزوض.
نقاز من  السيد محمد  -استقالة 
الفتاح  عبد  السيد  تعيين  و  االدارة 

ازوض مسير و حيد للشركة.
االسا�سي  القانون  احيين   -

للشركة.
بكتابة  القانوني  االاداع  ام 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   28 رقم  احت  بتارودانت 

23ف1/2ف/16.
405 P

    TAJAJT NEGOCE شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد 
رأس مال الشركة :  ففف.فف1 درهم 
حي السالم بلوك ب رقم 199 دراركة 

اكادار
الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 
د ن ر  5ف  بتاريخ  املؤرخ  الوحيد 

22ف2،اقرر ما الي:
• قبول الهبة :بمو 0 عقد هبة ل 
6ف/22/12ف2،  حصة بتاريخ  ففف1 
وافقت السيدة رقية أات واكريم على 
هبة هذه الحصص، املمنوحة لها من 
 ، طرف زو ها السيد عمر إدبوقري 
سبق  ما  إثر  على  األخير  هذا  وأعلن 
الشركة  رأسمال  من  خرو ه  عن 
مهامه  من  وإستقالته  التصرير  مع 

كمسير للشركة.
تعيين   :ام  تعيين مسير  داد    •
التي  واكريم  أات  رقية  السيدة 
لرأسمال  وحيدة  شريكة  أصبحت 
غير  لفترة  لها  ومسيرة  الشركة، 

محدودة.

امت صياغة القانون األسا�سي   •

التعداالت  مراعاة  مع  للشركة 

املذكورة أعاله

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ    بأكادار  التجارية 

23ف2احت رقم 34فف12.

406 P

شركة    CASSEDAL     ش.م.م

رأسمالها ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : اكادار باي 2 بلوك 

8ف حي صونابا  اكادار

افويت الحصص

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

الغير العادي املحرر بتاريخ ف3 د ن ر 

اقرر ما الي :

املصادقة على التفويت اآلتي.

طرف  من  حصة  فف1  افويت   -

التعريف  لبطاقة  الحامل  عمر  فافي 

لفائدة  15ف69   الوطنية رقم ب ج 

الحامل  محمد  ادبكاس  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف   لبطاقة 

 ج ب 151667.

الجداد  التقسيم  ليصبر 

للرأسمال الشركة كالتالي.

ففف1  محمد  ادبكاس  السيد   -

حصة أي ففف.فف1  درهم.

من  عمر  فافي  السيد  استقالة   -

مهامه وتعيين السيد ادبكاس محمد 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

- الشركة ستكون ملزمة باإلمضاء 

الوحيد للسيد ادبكاس محمد.

اإلاداع القانوني:

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  بأكادار  التجارية 

22ف1/2ف/13 احت رقم 214

407 P
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 IMMOFOLKI  شركة
 السجل التجاري: 9ف143 

 م ت اكادار

العنوان : رقم 1556 زنقة رسموكة 

حي السالم اكادار

إعالن عن تعداــــــــــــــــــــــل
بتاريخ   محرر  محضر  بمقت�سى 

العام  الجمع  قرر  22ف27/12/2، 

  IMMOFOLKI لشركة  االستثنائي 

ذات مسؤولية محدودة ما الــــــــــــــــــــــــــي  

- فوت السيد الحسان اات وسع 

التي  اال تماعية  الحصص   ميع 

مجموعها  التي  و  الشركة  في  املكها 

لفائدة   ، حصة  خمسمائة  فف5) 

الشريك اآلخر السيد حليم وراني.  

رأسمال  التفويت  هذا  وبمو 0 

ألف  ففف1)  من  املكون  الشركة 

ومحررة  مدفوعة  ا تماعية  حصة 

للشريك  كلها  أصبحت  بالكامل 

الوحيد السيد حليم وراني. 

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.  

- تعـدال واحييـن القانون األسا�سي 

للشركة.  

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

23ف2  احت  اناار   13 باكادار بتاريخ 

الرقم 55فف12 . 

408 P

 STE INTER VNESHTORG

SARL
افويت حصص وتعيين املسير

 بمو 0 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

4 اناار 23ف2 ام اقريرماالي:

طريقي  حميد  السيد  باع    /1

سا يث  كاندي  برامباث  للسيدة 

رأسمال  من  من حصته  سهم  فف5 

الشركة.

طريقي  حميد  السيد  اقدم   /2

باستقالته من منصبه كمسيرشريك 

للشركة.

برامباث  السيد  تعيين  ام   /3

بونجداع  والسيد  سا يث  كاندي 

غير  ملدة  للشركة  كمسيران  حسن 

محدودة

ام اإلاداع القانوني لدى مصلحة 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

رقم  23ف1/2ف/16  بــتاريخ:  بالعيون 

3784

409 P

 JME PRODUCTION

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE 100.000,00 

 DIRHAMS

  : SIEGE SOCIAL         

 C/O BUREAU N° 842 ETAGE

 4 IMM 8 RESIDENCE KHALIJ

ANNAKHIL FOUNTY, AGADIR

الت رع باألنصبة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

22ف2  د ن ر   26 بتاريخ  االستثنائي 

بأكادار،اقرر ما الي:

- ا رع السيد  وليان ااريك انتول 

برنويل بحصته للسيد ميشيل رو ر 

إدموند برنويل؛ 

استقالة السيد  وليان ااريك   -

كمسير  منصبه  من  برنويل  انتول 

ليصبر السيد ميشيل رو ر إدموند 

برنويل مسير وحيد لشركة؛

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

بأكادار،بتاريخ 5ف اناار  23ف2 احت 

الرقم119965. 

410 P

     FRIO HERMANOS SARL AU 
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضـى 

 FRIO  » لشركة  23ف1/2ف/9ف 

اقرر   «  HERMANOS SARL AU

ماالي:

1– بيع الحصص اال تماعي 

ملكية  في  كانت  حصة  ففف1 

بوصالح  لصالح   ااسين  سعيدي 

سعيد.

2–تسير الشركة ام تعيين السيد  

بوصالح سعيد كمسير للشركة 

باملحكمــة  القانوني  اإلاداع  ام 

23ف1/2ف/16  في  باكادار  التجارية 

احت رقم ف7فف12.

411 P

C.A CONSEIL

 SOCIETE TRAMEPOLINA

 SARL
MODIFICATION

الجمع  محضر  بمقت�سى 

22ف29/12/2  في  املنعقد  العام 

تغييرات  احدات  بمو به  ثم 

شركة   TRAMEPOLINA بشركة  

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

ففف.فف6 درهم 

حيت قرر مااالي :

حصة من طرف  فف45  افويت   •

السيد عن0 الحسين السيد شكري 

بوحسن  والسيد  الرحمن   عبد 

منهما  لكل  حصة  فف15  اوسف 

لفائدة السيد بولهي الحسين.

استقالة السيد عن0 الحسين   •

من منصبه كمسير.

الحسين  بولهي  السيد  تعيين   •

مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة.

األسا�سي  القانون  احيين   •

للشركة.

باملحكمة  القانوني  االاداع   ام  

23ف1/2ف/16   في  بانزكان  االبتدائية 

احث   رقم  8ف1.  

412 P

SOCIETE LEASE CARS  SARL
العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى  
د ن ر   16 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 
رأسمالها  والتي  للشركة  22ف2 
ففف.فف1 درهم الكائنة بلوك F2 رقم 

48 حي الداخلة اكادار.
اقرر ماالي : 

خالد  السيد  افويت حصص    -
بينهم اإلى السيد نور الدان بينهم و 

عبد العزيز لعداوي.   
  - افويت حصص كريم مربانا إلى 

السيد عبد العزيز لعداوي.  
من  الشركة  رأسمال  من  الزيادة 

ففف.فف1 درهم إلى  ففف.ففف.1   
- ام انجاز اإلاداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
احت  23ف1/2ف/ف1  بتاريخ  بأكادار 

رقم 9ففف12 
413 P

GB ASCENSEUR شركة
العنوان:  حي اات القا�سي بلوك 7 

زنقة 42 رقم 3 ايكوين أكادار
السجل التجاري: 36457 / م ت 

اكادار
إعالن عن تعداــــــــــــــــــــــل

مصادق  محرر  محضر  بمقت�سى 
قرر  23ف1/2ف/12،  بتاريخ   عليه 
الجمع العام االستثنائي لشركة ذات 
 GB ASCENSEUR مسؤولية محدودة

ماالــــــــــــي:   
بوبكر  نسرين  السيدة  وهبت   -
اال تماعية  فف5  الحصص   ميع 
حصة) التي املكها في الشركة لزو ها 
وهبت  كما  كدوار  سفيان  السيد 
كذلك السيدة امينة الغزييل  ميع 
حصة)  الحصص اال تماعية  فف5 
التي املكها في الشركة لزو ها السيد 

عبد هللا بوزكا.  
أصبر  الهبة  هذه  وبمو 0 
ألف  من  املكون  الشركة،  رأسمال 
ومحررة  مدفوعة  ا تماعية  حصة 
بين  بالتساوي  مقسم  بالكامل، 
الشركاء الجدد السيد سفيان كدوار 

و السيد عبد هللا بوزكا.
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استقالة السيدة نسرين بوبكر   -
و السيدة امينة الغزييل من التسيير 
تعيين  ام  و  للشركة  ومغادرتهما 
السادة سفيان كدوار و عبد هللا بوزكا 
ملدة غير  مسيران  دادان للشركة  

محدودة. 
- تعدال واحيين القانون األسا�سي 

للشركة.  
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
23ف2  احت  اناار   17 باكادار بتاريخ 

الرقم 77فف12 . 
414 P

   TATA IMMOBILIER شركة
 S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية
املقر الرئي�سي :  رقم 3 ساحة املسيرة 

الخضراء - اكادار
تعدال

 19 بمو 0 عقد عرفي مؤرخ ب 
القرارات  ااخاذ  ام  21ف2  اونيو 

التالية :
افويت حصص الشركة على   -  1

الشكل التالي :
- افويت السيد كورياني محمد ف1 
حصص لفائدة السيد اساكتي علي  
السيد شجيري  لفائدة  حصة   25 و 

عدي .
- افويت السيد رشدي عادل علي  
35  حصة لفائدة السيد اساكتي علي.
الشركة  رأسمال  من  الرفع   -  2
ليبلغ  درهم  ففف.1.185  بقيمة 
و  مائة  و  درهم  مليون  ففف.فف1.2 
و ذلك  خمسة و ثمانون ألف درهم) 
الجاري  الحساب  ادماج  طريق  عن 
للشركاء ليصبر اوزيع الرأسمال على 

الشكل التالي :
- السيد شجيري عدي     ففف.فف6 

درهم  ما يعادل ففف6 حصة
- السيد أساكتي علي    ففف.ف36 

درهم ما يعادل فف36 حصة
- السيد رشدي عادل    ففف.ف12 

درهم ما يعادل فف12 حصة
- السيد كورياني محمد    ففف.ف12 

درهم ما يعادل فف12 حصة

3 - استقالة السيد كورياني محمد 
السيد  تعيين  و  كمسير  منصبه  من 
ملدة  مسيرا  دادا  عدي  شجيري 
صالحيات  منحه  مع  محدودة  غير 

التوقيعات العاداة و البنكية.
القانون  احيين  و  تعدال   -  4
األساس للشركة و احدادا الفصلين 

6 و 7.
بكتابة  القانوني  االاداع  ام 
باملحكمة االبتدائية بطاطا  الضبط  
نون ر  8ف  بتاريخ   114/21 احت رقم 

21ف2.
415 P

 STE TRANS BRONWAY
 SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد 

مقرها اإل تماعي  :  دوار الكاللشة 
سيدي بمو�سى اوالد ااامة. 

السجل التجاري رقم7ف62   
اارودانت.

ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة   العاداة  الغير  العامة  الجمع 
  BRONWAY TRANS SARL AU
االافاق  ام  22ف2/12/2ف  بتاريخ 

والترا�سي على ماالي :
دادي    حسن  السيد  افويت    -
فف5 حصة ا تماعية من أصل فف5 

حصة لفائدة السيد كمال اسقارو.
اسقارو  كمال  السيد   تعيين   -
غير  ملدة  لشركة  كمسير  داد 

محدودة.
حسن  استقالة مسير الشركة    -

دادي . 
من  القانوني  الشكل  تغيير   -  
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
التوقيع االحتماعي لسيد كمال   -

اسقارو.
- اوسيع نشاط الشركة.

زنقة  من  الشركة  مقر  تغيير   -
ااامة  اوالد  بوخريس  حي  داود  بن 
الكاللشة  دوار  الجداد  العنوان  الى 

سيدي بمو�سى اوالد ااامة.

-  احيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

احت 1ف/4ف/23ف2   لتارودانت 
 رقم 8.

416 P

شركة أكموتراف  ش.م.م.
رأس مالها ففف.فف1 درهم 

رقم 92حي سيدي سعيد الدراركة 
اكادار

رفع قيمة الرأسمال اال تماعي.
انعقد  عرفي  محضر  بمقت�سى 
لشركة  العادي  غير  العام  الجمع 
املسؤولية  ذات  شركة  أكمواراف 
6ف شتن ر  املحدودة و املؤرخ بتاريخ  

22ف2 حيث ام اقرير ماالي:
الرأسمال  قيمة  في  الزيادة   -
درهم  ففف.فف5  بمبلغ  اال تماعي 
ودلك برفعه من مبلغ ففف.فف1درهم 
وامثل  درهم  ففف.فف6  مبلغ  إلى 
القيمة املضافة ففف5 حصة إضافية 
السيد  ملك  في  درهم  فف1  فئة  من 
أكبول سعيد و مولد املهدي مسيران  

للشركة ملدة غير محدودة.
القانوني  األاداع  ام  لقد 
احت  باكادار  التجارية  باملحكمة 
بتاريخ  22ف118536/2  رقم 

22ف9/2ف/23
417 P

 THE TRANSPORT
COMPANY SARL

 D52, RESIDENCES TALBORJT
 – – BD CHEIKH SAADI

TALBORJT – AGADIR
الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  اكادار  في  أالستثنائي  العام 

22ف15/11/2 اقرر ما الي  :
بما  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
قدره ففف.فف1.7 درهم من ففف.فف1 
درهم عن  ففف.فف1.8  درهم ليصبر 

طريق املساهمة نقدا من الشركاء.
ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية اكادار بتاريخ 23ف1/2ف/ف1 

احت رقم ف2فف12 

418 P

 C’SOUL - SARL AU
Au capital de 100.000,00 DHS
إعالن عن  تغيير املقر اال تماعي

للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

22ف19/12/2 قرر الشركاء ما الي :
تغيير املقر اال تماعي الى املحل   -
اكادار   A بلوك   AM3ف التجاري رقم 
فونتي    I18 التجزئة رقم   1 اكنوبول 

اكادار.
ام االاداع القانوني لدى املحكمة 
62فف12  التجارية ألكادار احت رقم 

بتاريخ 23ف1/2ف/16.
419 P

 Sté AVENIR SYSTEME SARL
AU

 ICE : 001466580000068
الغير  العام  الجمع  بمقتضـى 
22ف24/12/2،  في  املؤرخ  العادي 
 AVENIR SYSTEME SARL    لشركة

AU  اقرر ماالي:
الى:  اال تماعي  املقر  احويل   -
أات   - الحي الصناعي   68 اجزئة رقم 

ملول.
األسا�سي  القانون  احيين   -

للشركة.
باملحكمــة  القانوني  اإلاداع  ام   -
23ف1/2ف/12  االبتدائية بانزكان، في 

احت رقم 78.
420 P

 STE CASOPE SARL
RC N°743ف

16- بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي  
الجمع  محضر  وضع  22ف2-12ام 

العام احمل الخصائص التالية:
• احويل مقر  الشركة الى العنوان 
  2 الشطر  الوحدة  مدانة   : التالي 

بلوك ج رقم ف7 العيون.
لدى  القانوني  اإلاداع  ام  لقد 
اـوم   االبتدائية بتارودانت   املحكمة  

23ف1/2ف/2ف  احت رقم 5 .
421 P
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STE CLEAN CAREER
السجل التجاري 46821  

تعدال
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

22/12/27ف2 قرر ما الي:    
رقم  من  الشركة  مقر  -احويل 
شارع  ابر بن حيان حي الهدى   46
 16 رقم  3الشقة  الطابق  الى  اكادار 
عمارة رقم ف6  يت سكن حي السالم 

أكادار.
فف5 حصة من طرف السيد  بيع 
السيد  الى  الحسن  موالي  شهيبات 

احمد بنحدة .
-احيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  ام 
التجارية بأكادار  احت رقم 37فف12 

بتاريخ 1/12ف/23ف2.
422 P

شركة نيو كول
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأسمالها ففف.فف1  درهم 

املقر اال تماعي : بلوك 2 رقم 82 حي 
القدس اكادار       

بمقت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 
باكادار  املسجل  22ف6/2ف/7ف 

والذي ارا0 عنه ما الي :
الى  اال تماعي  املقر  احويل 

العنوان التالي :
 E أ الصنف  الطابق السفلي ف. 

حي الداخلة اكادار 
باملحكمة   : القانوني  اإلاداع   
 119616 التجارية باكادار احت رقم 

بتاريخ 22ف9/12/2ف .
423 P

شركة نيو كول
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأسمالها ففف.فف1  درهم 

املقر اال تماعي : رقم 54 اجزئة 
املسعودي الدراركة اكادار        

بمقت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 
باكادار  املسجل  22ف6/2ف/7ف 

والذي ارا0 عنه ما الي :

الى  اال تماعي  املقر  احويل 
العنوان التالي :

بلوك 2 رقم 82 حي القدس اكادار
باملحكمة   : القانوني  اإلاداع   
9459ف1  التجارية باكادار احت رقم 

بتاريخ 22ف4/2ف/ف2 .
424 P

 « STE « LE VIEUX ROCHER
  S.A.R.L

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ENCEINTE
 DU PDA D’IMOURANE C.R

AOURIR - AGADIR
 IF : 45909583 – TP : 48767377

– RC : 43763/Agadir
استثنائي  عرفي   عقد  بمقت�سى 
اقرر  23ف1/2ف/6ف،  بتاريخ  للشركاء 

ماالي :
ليلى،  باحمان  السيدة  تعيين   -
السيد  نعيمة،  باحمان  السيدة 
باحمان رشيد والسيد باحمان كريم 
مع  للشركة  قانونيين  كمسيران 
القانوني  التسيير  صالحيات  منحهم 

واإلمضاء كل على حدى .
- احيين القانون األسا�سي للشركة 

بعد عدة تعداالت قانونية.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
بتاريخ    88فف12   بأكادار احت رقم   

23ف1/2ف/17
425 P

SOROOR EVENTS SARL
إعالن قانوني

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ22ف19/12/2  العادي  الغير 
   SOROOR EVENTS SARL    لشركة
 شركة ذات الرأس املال املحدود, 
مقرها  درهم  ففف.فف1  مالها  رأس 
اال تماعي  زنقة ملوك رقم 45 مكرر 

اراست انزكان.
ولقد ام اقرير ماالي :

• تغيير مسير الشركة وتعيين مسير 
 داد: السيدة ضحى الراقي.

ا تماعية  حصة  فف5  افويت   •

فاطمة اوالد   : التي في حوزة السيدة 

البعاو لفائدة السيدة : ضحى الراقي.

األسا�سي  القانون  تعدال   •

للشركة.

العام  الجمع  املحضر  إاداع  ام 

الضبط   كتابة  لدى  العادي   الغير 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية   باملحكمة 

22ف28/12/2 احت رقم 2581.

426 P

STE SAMIFISC

STE OUBELLA OPTIQUE
عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ22ف2/ف19/1، ام إقرار ما الي:

في  للشركة  فرع  داد  انشاء    -

الجداد  درب  حي  التالي:  العنوان 

العلوي بلداة اولوز اارودانت. 

اكليف السيدة سميرة الهياق    -

بتسيير الفرع. 

- التوقيع للسيدة زهرة اوبال.

باملحكمة  ام  القانوني  اإلاداع 

بتاريخ  لتارودانت  االبتدائية 

رقم   31 رقم  احت  23ف1/2ف/16 
السجل التجاري9297.    

427 P

  STE « NIYA BEACH » S.A.R.L
AU CAPITAL DE 1.095.200 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR IMI

MIKI C.R AOURIR AGADIR

ICE : 001736335000025

عرفي   عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  الوحيد  للشريك  استثنائي 

22ف2/ف11/1، اقرر ماالي :

- اأكيد افتتاح فرع  داد للشركة 

بالعنوان األتي : شاطيء إاموران كلم 

14 حي امراغت  ماعة أورير أكادار 

واأكيد السيد ابراهيم اات �سي علي 

كمسير وحيد لها وللشركة مع منحه 

 ميع صالحيات التسيير واإلمضاء .

- احيين القانون األسا�سي للشركة 

بعد عدة تعداالت قانونية.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ثم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

87فف12  بتاريخ    بأكادار ، احث رقم 

23ف1/2ف/17

428 P

 شتوكة ديبرودوي ش.م.م
 SARL  CHTOUKA DES 

 PRODUITS

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

انعقد الجمع العام   ، 23ف1/2ف/6ف 

االستثنائي و اقرر ما الي :

بالعنوان  للشركة  فرع  إنشاء   -

املنطقة الصناعية   ، ف4  رقم  التالي: 

سيدي بيبي ، اشتوكة اات باها

 - تعيين السيد ليفصال الطي0 و 

السيد بوستة ابراهيم مسيران للفرع 

ملدة غير محددة 

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام  وقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   118 رقم  احت  بانزكان 

التجاري  والسجل  23ف1/2ف/17 

للفرع رقم 27735
للخالصة و البيان

عن املسير

429 P

 STE COMPTOIRE شركة

 D’EQUIPEMENT AUTO ET

 POIDS LOURD SARL AU
بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 

الجمع  قرر  22ف2   د ن ر  5ف 

ذات   لشركة  االستثنائي  العام 

 COMPTOIRE محدودة  مسؤولية 

 D’EQUIPEMENT AUTO ET

POIDS LOURD ما الي : 

- اوسيع غرض الشركة : 

* إصالح السيارات الثقيلة.

باملحكمة  ام  القانوني:  اإلاداع 

بتاريخ  انزكان  االبتدائية 

1/12ف/23ف2, احت رقمف8 

430 P
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عقد تسيير حر 
ام  19ف2  نوفم ر   29 بتاريخ  إنه 

إلى غااة  امتد  احرير عقد تسير حر 

ف3 نوفم ر 29ف2 بين :

محمد  السيد   : األول  الطرف 

للبطاقة  الحامل  املغربي،  الحنان، 

الساكن برقم   J98633 الوطنية رقم

24 بلوط 13 حي النهضة أكادار.

حسن  السيد   : الثاني  الطرف 

للبطاقة  الحامل  العضيمات، 

والسيد ربيع   J413070 الوطنية رقم

الوطنية  للبطاقة  الحامل  بليش، 

.P2رقم 6343ف

األول  الطرف  خالله  من  اافق 

للمحل  الحر  التسيير  مهام  إسناد 

البحر  شاطئ  على  الواقع  التجاري 

بتاغازوت املسجل بالسجل التجاري 

شهري  بمو 0  رقم 77664  احت 

ألف  درهم  عشرة  ففف.ف1  قدره 

درهم  ألف  ففف1  وبزيادة  درهم) 

درهم) بدااة من فاار اناار 25ف2.

431 P

عقد تسيير حر
TROIS CHOCCO

ام  21ف2   ف7/1ف/  بتاريخ  إنه 

احريرعقد تسيير حربين :

حفيض  :السيد  األول   الطرف 

شداد  , الحامل للبطاقة الوطنية رقم    

الساكن بتجزئة  و         JC173609

املحااطة  التصريف  بوهدود  نان 

اارودانت.

الحامل  شداد,  حسن  السيد  و 

 BH539643 للبطاقة الوطنية رقم  

و الساكن برقم 82 زنقة حطين بلوك 

6ف حي القرية س مومن البيضاء.

 TROIS شركة»  الثاني:  الطرف 

CHOCCO» الكائن مقرها اال تماعي 

اولوز  مركز  الثاني  الحسن  بشارع 

اارودانت. في شخص ممثلها القانوني 

الحامل  اكرض,  اات  ااوب  السيد 

.JC555923للبطاقة الوطنية رقم

األول  الطرف  خالله  من  اافق 
التسييرالحرللمحل  مهام  إسناد 
التجاري  الكائن بباب الخميس شارع 
,املسجل  ابراهيم الروداني اارودانت 
بالسجل التجاري احت رقم 24718 و 
ف2472, الى الطرف الثاني , ملدة ست 

سنوات ابتداءا من 21ف2/ف7/1ف .
432 P

 LOVELINESS
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها ففف.ف2 درهم

عمارة امسرنات , رقم 14 ,حي 
امسرنات 

اكادار
فسخ عقد التسيير الحر ألصل 

اجاري
ام فسخ  18ف2  نون ر   13 بتاريخ 
اام لعقد التسيير الحر امل رم سابقا 
شركة   بين  17ف2  مااو  ف3  بتاريخ 
LOVELINESS S.A.R.L. A.U. بصفتها 
 AIM  مكرية األصل التجاري و شركة
 ESTHETIC by M and N - S.A.R.L.

A.U. بصفتها مسيرة حرة. 
433 P

FIDUSCAF

  STE CLEANLIYA  شركة
ش.م.م.ش.و 

رأسمالها  : ففف.فف1  درهم
املقر اإل تماعي : رقم 132 اجزئة 

الهناء 1اسفي.
بمقت�سى عقد عرفي لقرار الشريك 
22ف8/2ف/4ف   بتاريخ  حرر  الوحيد 

قرر ما الي :
* تغيير إسم الشركة الى التسمية 

CLEANLIYA :التالية
إلغاء الهدف اال تماعي القدام   *

للشركة.
إلى  أنشطة  دادة  إضافة   *
الهدف اال تماعي للشركة وبالتالي ام 

تعدال املادة 2 من النظام األسا�سي.
النظام  *إعادة صياغة قوانين    

االسا�سي. 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  باسفي  االبتدائية 

ف8/222ف/23 ، احت رقم 7ف12.
434 P

 STE  GROUP DOS
HERMANOS ADRA SARL

الشركاء  قرار  محضر  بـمقت�سى 
ام  23ف1/2ف/2ف  بـتـاريـخ  املنعقد 

االافاق على ما الي :
احويل املقر اال تماعي للشركة   -
حي النسيم   2 الطابق   117 رقم  إلى: 

الدراركه اكادار.
- ابني القوانين األساسية الجدادة  

للشركة.
- وقد ام اإلاداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
باكاداراحت رقم     38فف12       وذلك 

بتاريخ 23ف1/2ف/12.
435 P

 STE INSTITUT
 ALPHAMATH DES COURS

 ET FORMATION PRIVE
ش.م.م  ش.و

الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ   املنعقـد  االستثنائي  العام 

1/12ف/22ف2 اقرر ماالي
- حل مسبق للشركة

- تعييـن مصفي للشركة
-  عل مقر التصفية مقر الشركة
باملحكمة  القانوني  إلاداع  ام 
رقم   احت  ألنزكان  اإلبتدائة 

23ف121/2 بتاريخ 1/18ف/23ف2
436 P

YOUSS BETON
 SARL AU

رأسمالها: فف,ففف.فف1 درهم

مقرها اال تماعي:ف1، زنقة الحرية، 

الطابق الثالث، شقة رقم 5 الدار 

البيضاء

إعالن التأسيس

بمو 0 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  اأسيس  ام  22ف2/ف1/ف2 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية:

 YOUSS BETON   : التسمية 
.SARL AU

داخل  الشركة  تعنى   : الغرض 
املغرب وخار ه، لفائدتها أو للغير ب:

- مقاولة األشغال للبناء.
- نقل البضائع.
املدة : 99 سنة.

السنة اال تماعية : من فاار اناار 
إلى 31 د ن ر من كل سنة.

زنقة  ف1،   : اال تماعي  املقر 
الحرية، الطابق الثالث، شقة رقم 5.  

الدار البيضاء.
رأسمال  احداد  ام   : املال  رأس 
درهم  فف.ففف.فف1  في  الشركة 
ا تماعية  حصة  ففف1  ل  مقسمة 
مكتتبة  للحصة،  درهم  فف1  بقيمة 
ومحررة بالكامل كلها باسم الشريك 

الوحيد السيد بياض اوسف.
ام تعيين السيد بياض  التسيير: 
ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا  اوسف 

غير محددة
األرباح  اتم وضع صافي   : األرباح 
بعد  ذلك  و  الشركاء  إشارة  رهن 
اقتطاع اإلحتياطيات القانونية والك 

املنصوص عليها بالنظام األسا�سي.
والتسجيل  القانوني  اإلاداع  ام 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
22ف24/11/2  بتاريخ  بالدار البيضاء 
السجل   ،847438 رقم  احت 

التجاري: 563375.
لإلشارة والبيان

437 P

 EL ALAMI PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
الرأسمال ففف.ففف.فف1 درهم

املقر اإل تماعي:
اجزئة والد حدو رقم171 الطابق 
األر�سي سيدي حجاج وآد حصار 

ايط مليل
 الدار البيضاء

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد 

I - بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ 
البيضاء،  بالدار  22ف25/11/2  ب 
امت صياغة النظام األسا�سي لشركة
 ذات املسؤولية املحدودة بشريك 

وحيد باملميزات التالية :
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.EL ALAMI PLASTIC : االسم

تهدف الشركة في املغرب   : الغااة 

وبخار ه، لحسابها ونيابة عن غيرها، 

إلى احقيق ما الي: 

اصدار،  استيراد،  بيع،  شراء،   •

اوزيع واجارة والتجارة بصفة عامة 

املواد  أو  السلع  املنتجات،  لجميع 

الخام لكل من التجارة والصناعة؛

وحقنه  البالستيك  معالجة   •

ونفخه؛

السلع  تسجيل  ميع  امثيل   •

الصناعية واللوازم   واملعدات 

 أو املعدات أو اآلالت االزمة ألي اجارة 

أو صناعة؛

واصميم  ميع  بيع  شراء،   •

و ميع  املواد  في  ميع  العبوات 

األشكال؛ 

وبيع  واستغالل  وشراء  دراسة   •

التطوير،  االختراع،  براءات   ميع 

الترخيص وعالمات املصانع   

غير  أو  مباشر  بشكل  املتصلة 

مباشر بالتغليف؛

• املشاركة بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة، في  ميع العمليات التجارية 

بهدف  صلة  لها  التي  الصناعية  أو 

اأسيس  خالل  من  وذلك  الشركة، 

شركات  دادة برأسمال، بمساهمة، 

حقوق  أو  أسهم  بشراء  باشتراك، 

بااحاد  بتحالف،  بدمج،  ا تماعية، 

في املشاركة أو بشكل أخر؛

املعامالت  كل  عام،  وبشكل   •

الصناعية،  التجارية،  املالية، 

العقارية  غير  أو  العقارية  املدنية، 

املرابطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بهدف الشركة بطريقة مماثلة أو ذات 

صلة.

من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري

املقر اال تماعي : اجزئة والد حدو 

سيدي  األر�سي  الطابق  رقم171 

الدار  حجاج وآد حصار ايط مليل، 

البيضاء.

درهم  فف,ففف.فف1   : الرأسمال 

حصة إ تماعية  ففف1  مقسمة إلى 

درهم للواحدة مدفوعة  فف1  بقيمة 

الوحيد  الشريك  من طرف  بالكامل 

السيدة القرا�سي إامان.

السيدة  تعيين  ام   : التسيير 

القرا�سي إامان كمسيرة للشركة لفترة 

غير محدودة.

من  ابتدئ   : اإل تماعية  السنة 

فاار اناار إلى 31 ديسم ر.

بتاريخ القانوني  اإلاداع  ام   -  II 

 15 ديسم ر 22ف2 باملحكمة التجارية 

بالبيضاء احت رقم 274ف85فف.
لإلاداع والنشر

438 P

STE PROMVIAS
SARL

اأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ   -  I   
في  23ف1/2ف/5ف، ام إاداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة في أمانة السجل للمحكمة 

وذات  البيضاء  بالدار  التجارية 

املميزات التالية :

 STE PROMVIAS»  : التسمية 

.«SARL

الهدف : إنعاش البناء العقاري.

مفاوض.

أعمال مختلفة.

شارع مرس   26  : املقر اال تماعي 

الدار   1 الطابق   3 رقم  سلطان 

البيضاء

من ااريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

اأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

اال تماعي محدد  في  مئة ألف درهم 

مقسم إلى ففف1 حصة ا تماعية من 

مكتتبة  درهم للواحدة،  ففف1  فئة  

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة :

السيد محمد زيداني : فف5 حصة

السيد نور الدان بن ااغلي : فف5 

حصة.

املجموع :  ففف1 حصة.

السنة اال تماعية : ابتدئ السنة 
اال تماعية من فاار اناار وانتهي في 

31 ديسم ر.
ام تعيين السيد مدار   : التسيير 

املشترك لفترة غير محدودة.
في  ولد  زيداني  محمد  السيد 
الجنسية  من  9/1977ف/2ف، 
البطاقة   رقم  حامل  املغربية، 
في  مقيم    I369576 رقم  الوطنية 
 668 كاليفورنيا  ولف منتجع فيال 
املدانة الخضراء بوسكورة البيضاء.                                                                 
ولد  السيد نور الدان بن ااغلي  
الجنسية  من  3/1981ف/3ف،  في 
املغربية، حامل رقم البطاقة  الوطنية 
رقم IB 114494 مقيم في حي القدس 
 44 رقم  اقامة  وهرة  االمل  اجزئة 

شقة 8 ال رنو�سي البيضاء.
ام اإلاداع القانوني بالسجل   -  II
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء، بتاريخ  23ف1/2ف/5ف احت 

رقم 567439.
ملخص قصد النشر
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2SB INVEST
SARL

املقر اال تماعي : شارع لال اسماء 
مجموعة 6 الرقم 353 الطابق الثاني 
سيدي مومن الجداد الدار البيضاء

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22ف2،  نوفم ر   14 بتاريخ  البيضاء 
لشركة  النظامية  القوانين  أنشأت 
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :
انفيست  سبي   2  : التسمية 

.2SB INVEST SARL ش.ذ.م.م
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الغرض : 

اا ر.
منعش عقاري.

االستيراد والتصدار.
اوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
الفسخ  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

املسبق أو التمداد.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم  ففف.فف1  بقيمة  الشركة 
فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسم 
فف1 درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

وحررت بالكامل ووزعت كما الي :
فف5   : سليم  مصطفى  السيد 

حصة ففف.ف5 درهم.
فف5   : بلماعز  سفيان  السيد 

حصة ففف.ف5 درهم.
ففف.فف1  ففف1 حصة   : املجموع 

درهم.
من  الشركة  تسيير   : التسيير 
طرف السيد مصطفى سليم والسيد 

سفيان بلماعز ملدة غير محدودة.
رهن  شراء  بيع   : حق  لهم  كما 
 ميع العقارات أو املمتلكات املنقولة 
وفرضها  بها  والتعهد  املنقولة  وغير 
واخصيصها لجميع اإلدارات العامة 
املنظمات  وكذلك  الخاصة،  أو 

املصرفية التي لها اوقيعهما الوحيد.
السنة اال تماعية : من فاار اناار 

إلى 31 ديسم ر من كل سنة.
بمصلحة  القانوني  اإلاداع  ام 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
ديسم ر   13 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
849851 وبالسجل  22ف2 احت رقم 

التجاري احت 565289.
440 P

NEW BADAD
ش. م. م لشريك واحد رأسمالها 

ففف.فف1 درهم.
 املقر اال تماعيLot: رقم 26  شارع
 باحماد,  بلفيدار,الدار البيضاء. 

سجل اجاري عدد  567 715
بمقت�سى عقد عرفي  منجز بتاريخ 
اأسيس  ام  22ف22/12/2  بتاريخ 
املسؤولية  محدودة  شركة  أنظمة 

لشريك واحد و التي اتميز بما الي :
 » اأخذ الشركة اسم   : التسمية 
لشريك  ش.م.م.   »  NEW BADAD

واحد
-تهدف الشركة لصنع   : الهدف   •
املالبس الجاهزة واإلكسسوارات من 

أي نوع.
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• -صنع املالبس أو الشراء أو البيع 

في املتجر أو ع ر اإلنترنت ؛

• -االستيراد والتصدار.

الجاهزة  املالبس  -بيع   •

والسلع  املوضة  وإكسسوارات 

واملنسو ات  الخام  واملواد  الجلداة 

والجلود وإكسسوارات التجميع وأي 

لصنع  مفيدة وضرورية  أخرى  مواد 

اإلبداعات ؛

• -بيع منتجات املصممين ،

اطوير  ميع  للشركة  -امكن   •

األنشطة التي تشكل غرض الشركة ،

املعامالت  عام،  ميع  بشكل   •

واملدنية  والصناعية  التجارية 

اتعلق  واملالية  العقارية  أو  واملنقولة 

بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

آخر  �سيء  بأي  أو  املحددة  األشياء 

مشابه أو مرابط.

اكون  التي  األنشطة  •  ميع 

امكن  التي  و  اال تماعي  الهدف 

اطويرها, 

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

اال تماعي ام احداده بمبلغ مائة ألف 

 فف.ففففف1) درهم مقسم إلى ألف 

مائة  فف1)  بقيمة  حصة   ففف1) 

للشريك  و  ميعها  للواحدة  درهم 

الوحيد السيدة ر اء الساهلي.

املقر اال تماعيLot: رقم 26  شارع 

با حماد,  بلفيدار,الدار البيضاء.

املدة 99 : سنة.

الساهلي.  ر اء  السيدة  التسيير: 

ملدة غير  املسير ة الوحيد ة للشركة  

محدودة

السنة اال تماعية : من 1 اناار إلى 

31 د ن ر.

كتابة  لدى  ام  القانوني  اإلاداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

احت  23ف1/2ف/ف1  بتاريخ  البيضاء 

رقم 853611.
مقتطف من أ ل اإلشهار

441 P

AT2L Invest Group
اأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  I

القانون  وضع  ام  22ف27/12/2  في 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات 

التالية :

 AT2L Invest Group : التسمية *

تهدف الشركة في كل   : الهدف   *

من املغرب والخارج إلى :  

واالحتفاظ  واالكتتاب  شراء   *

واإلدارة والبيع بجميع أشكاله لجميع 

األسهم و ميع األوراق املالية في  ميع 

الشركات أو الكيانات القانونية، التي 

ام إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها في 

 ميع قطاعات النشاط التي امارسها 

ا صناعًيا أو اجارًيا 
ً
هذا القطاع نشاط

أو مالًيا أو خدماايا؛ 

وفي  املغرب  في  حصص  شراء   *

الخارج، في كيانات هدفها الخاص هو 

اؤدي  التي  األنشطة  وانشيط  إدارة 

األ ر  مدفوعة  أحداث  انظيم  إلى 

القدم  كرة  مجال  في  مكافآت  ودفع 

للمحترفين أو الهواة؛ 

* شراء حصص في املغرب وخار ه 

اكوين  الخاص  هدفها  كيانات  في 

الشباب والرياضيين رفيعي املستوى 

ومدرسة  ادري0  مركز  خالل  من 

لحرف كرة القدم

ساحة   17   : اال تماعي  املقر   *

الطابق   2 الشقة  نيكول  شارل 

السابع, الدار البيضاء

* املدة : 99 سنة ابتداء من ااريخ 

اأسيسها النهائي.

* الرأسمال اال تماعي : الرأسمال 

فيفف,ففف.فف1   محدد  اال تماعي 

حصة  ففف.1  إلى  مقسم  درهم 

درهم  فف1  فئة  من  ا تماعية 

بالكامل  و محررة  مكتتبة  للواحدة، 

و مخصصة للشريك الوحيد السيد 

عباس العراقي.

ابتدئ   : اال تماعية  السنة   *
اناار  فاار  من  اال تماعية  السنة 

وانتهي في 31 د ن ر.
* التسيير : ام تعيين السيد عباس 
العراقي الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
للشركة  وحيدا  مسيرا   D853695

ملدة غير محدودة.
ام التقييد بالسجل التجاري   -  II
بالدار  التجارية  املحكمة  لدى 
23ف1/2ف/16،  بتاريخ  البيضاء، 

احت رقم 95ف568.
ملخص قصد النشر

442 P

OSOAD
اأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  I
القانون  وضع  ام  23ف1/2ف/2ف  في 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات 

التالية :
 OSOAD : التسمية *

تهدف الشركة في كل   : الهدف   *
من املغرب والخارج إلى :  

واالحتفاظ  واالكتتاب  شراء   *
واإلدارة والبيع بجميع أشكاله لجميع 
األسهم و ميع األوراق املالية في  ميع 
الشركات أو الكيانات القانونية، التي 
ام إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها في 
 ميع قطاعات النشاط التي امارسها 
ا صناعًيا أو اجارًيا 

ً
هذا القطاع نشاط

أو مالًيا أو خدماايا؛ 
وفي  املغرب  في  حصص  شراء   *
الخارج، في كيانات هدفها الخاص هو 
اؤدي  التي  األنشطة  وانشيط  إدارة 
األ ر  مدفوعة  أحداث  انظيم  إلى 
القدم  كرة  مجال  في  مكافآت  ودفع 

للمحترفين أو الهواة؛ 
* شراء حصص في املغرب وخار ه 
اكوين  الخاص  هدفها  كيانات  في 
الشباب والرياضيين رفيعي املستوى 
ومدرسة  ادري0  مركز  خالل  من 

لحرف كرة القدم
ساحة   17   : اال تماعي  املقر   *
الطابق   2 الشقة  نيكول  شارل 

السابع, الدار البيضاء

* املدة : 99 سنة ابتداء من ااريخ 

اأسيسها النهائي.

* الرأسمال اال تماعي : الرأسمال 

فيفف,ففف.فف1   محدد  اال تماعي 

حصة  ففف.1  إلى  مقسم  درهم 

درهم  فف1  فئة  من  ا تماعية 

بالكامل  و محررة  مكتتبة  للواحدة، 

و مخصصة للشريك الوحيد السيد 

زهير برادة.

ابتدئ   : اال تماعية  السنة   *

اناار  فاار  من  اال تماعية  السنة 

وانتهي في 31 د ن ر.

: ام تعيين السيد زهير  * التسيير 

برادة الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

مسيرا وحيدا للشركة ملدة   B94381

غير محدودة.

ام التقييد بالسجل التجاري   -  II

بالدار  التجارية  املحكمة  لدى 

23ف1/2ف/16،  بتاريخ  البيضاء، 

احت رقم 97ف568.
ملخص قصد النشر

443 P

BIO BODY BIO

اأسيس شركة

- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I

القانون  إاداع  ام  22ف19/12/2 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة   ذات املميزات التالية:

BIO BODY BIO التسمية *

واجار  الجملة  اجارة   : الهدف   *

املواد الغذائية  ؛

 rue de  14  : اال تماعي  املقر   *

 berne, quartier des hôpitaux –

 CASABLANCA

* املدة : 99 سنة ابتداء من ااريخ 

اأسيسها النهائي.
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* الرأسمال اال تماعي : الرأسمال 

اال تماعي محدد في  ففف.فف1 درهم 

من  ا تماعية  حصة  ففف1  مقسم 

مكتتبة  للواحدة،  درهم  فف1   فئة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

 Mr. YASSIR BEQQALI

Mr. LAHFID BEQQALI

Mr. FADIL SI MOHAMED

املجموع : ففف1 حصة.  .

ابتدئ   : اال تماعية  السنة   *

اناار  فاار  من  اال تماعية  السنة 

وانتهي في 31 د ن ر.

 Mr. السيد  تعيين  ام   : التسيير 

 YASSIR BEQQALI

SI MOHAMED FADIL

القانوني  اإلاداع  ام   -  II

املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 

بتاريخ  البيضاء،  بالدار  التجارية 

23ف1/2ف/16، احت رقم 568165.
ملخص قصد النشر
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 MOROCCO BEN YAAKOUB

MINING

ش.م.م ذات الشریك الوحید

اقامة السیاخ، الطابق الخامس 

رقم 12 مكررزنقة واد املخازن، الحي 

الشتوي  ليز مراكش

اأسیس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاریخ 

ام  بمراكش،  22ف2  سبتم ر   11

وإقامة شركة ذات املسؤولیة  إنشاء 

الوحید،  الشریك  ذات  املحدودة 

والتي اتضمن املميزات التالیة :

 MOROCCO  : الشركة  تسمیة 

 BEN YAAKOUB MINING

.SARLAU

غرض الشركة : استغالل املنا م 

وانجاز  میع األشغال املتعلقة بھا.

التصدیر واالستيراد.

السیاخ  اقامة   : الشركة  مقر 

مكررزنقة   12 الطابق الخامس رقم 

الشتوي  ليز،  الحي  املخازن  واد 

مراكش.

أالف  عشرة   : الشركة  رأسمال 

درھم  ففف.ف1) من فف1 حصة بثمن 

فف1 درھم للحصة مقسم كما یلي :

فف1   : حمید  العصري  السید 

سھم.

وتسعون  تسعة   : الشركة  مدة 

سنة   99 سنة).

تسیير  یتولى   : الشركة  تسیير 

الشركة السیدالعصري حمید.

من  ابتدئ   : اال تماعیة  السنة 

فاار ینایر إلى نھایة ديسم ر.

اإلیداع  ام   : القانوني  اإلیداع 

القانوني باملحكمة التجاریة بمراكش، 

رقم  احت  22ف2  أكتوبر   12 بتاریخ 

252ف14.

445 P

MJA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد

برأسمال ففف.فف1 درهم

السجل التجاري رقم/ 1ف1323

مقرها اال تماعي : 345 املسار طريق 

اسفي -مراكش

إعالن التأسيس

املؤرخ  اأسي�سي  عقد  بمقت�سى 

املسجل  22ف2  ديسم ر   6 بتاريخ 

ام اأسيس  22ف2  ديسم ر   7 بتاريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص  ذات  وحيد  بمساهم 

التالية :

«MJA»  :التسمية اال تماعية

انظيم   : اال تماعي  املوضوع 

االحداث واملهر انات الفنية.

الفاخرة  الكونسيرج  خدمة 

لألشخاص والشركات.

التجارة.

املسار   345  : اال تماعي  املقر 

طريق اسفي -مراكش.

مال  رأس  احدد   : املال  رأس 

الشركة في ففف.فف1 درهم مقسم الى 

فف1درهم للحصة  حصة ب  ففف.1 

الواحدة محررة كاملة.

التسيير : اقوم بتسيير الشركة كل 

 MATHILDE MARIE  - السيد  من 

املقيمة   OCEANE RICHARDOT

ااركة   19 في إقامة الليمون فيال رقم 

مراكش الحاملة لبطاقة االقامة رقم 

.E21692فC :

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من ااريخ اأسيسها.

ام القيام باإلاداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

23ف1/2ف/12  ااريخ  ب  بمراكش 

احت رقم/ 143584.

446 P

BITMAR
S.A.R.L.A.U

RC : 131663 Casablanca

IF : 1921430

رأس مال 8،600،000.00 درهم

املقر الرئي�سي: - اجزئة خالداة 

4 - زنقة -5 الطابق2  رقم ف1 

الحي الصناعي موالي رشيد - 

الدار البيضاء

بمو 0 شروط عقد خاص بتاريخ 

املساهم  اقرر  22ف2،  ديسم ر   23

الوحيد :

املال  رأس  اخفيض   -

بإلغاء  درهم،  فف.ففف.فف8.5 

المتصاص  سهم،  ففف.85 

املال  رأس  بتخفيض  الخسائر، 

إلى  درهم  فف.ففف.فف86  من 

فف.ففف.فف1 درهم ؛

بمبلغ  املال  رأس  زيادة   -

ليصبر  درهم   7،803،100.00

إلى  درهم   100،000.00 من 

بتأسيس  درهم   7،903،100.00

بمقاصة  مدفوعة  سهم،   78،031

واملستحقة،  السائلة  املدانة  الذمم 

من  بالكامل  واحريرها  بها  املكتت0 

قبل الشريك الوحيد

 7.6 للماداين  النسبي  التعدال   -

و26 من النظام األسا�سي ؛

- اعتماد األنظمة املحدثة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

23ف1/2ف/13 احت رقم 1فف854.

447 P

WINGREEN

SARL

RC (Casablanca  : 405889

IF : 25296965

رأس مال 1،000،000.00 درهم

املقر الرئي�سي: 8 شارع نيو شاايل - 

بلفيدار - الدار البيضاء

بيع األسهم

بمو 0 شروط عقد خاص بتاريخ 

املساهم  اقر  22ف2،  ديسم ر   29

الوحيد باإلنجاز :

ففف5 سهم تعود ملكيتها  بيع   -  1

السيد  لصالح  الشاوي  نبيل  للسيد 

مالك أنور الدان.

 13 و   7 و   6 التعدال املاداين   2-

من النظام األسا�سي واعتماد األنظمة 

األساسية املحدثة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

6ف/1ف/23ف2 احت رقم 853444.

448 P
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 ALOMRA GROUP

INTERNATIONAL
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأس مال قدره ففف.ففف.15 درهم

املقر الرئي�سي: اجزئة فاطمة ، اجزئة 

96 زاوية زنقة  بل اد ين وشارع 

خرزوزاهي ، السالم - الدار البيضاء

RC 133337 رقم

بتاريخ  االستثنائي  القرار  بعد 

22ف23/12/2 اقرر :

• زيادة رأس مال الشركة بتأسيس 

ليصل إلى  الحساب الجاري للشركاء 

بإنشاء  وذلك  درهم  ففف.ففف.17 

االكتتاب  اتم  سهم  داد  ففف.ف2 

فيه ودفعه بالكامل من خالل اأسيس 

الحساب الجاري لشركاء الشركة.

• التعدال النسبي لعقد التأسيس.

املحكمة  في  القانوني  اإلاداع  ام 

رقم  احت  البيضاء  الدار  التجارية 

.853299

449 P

 IN FINE MAISON

GOURMET
SARL

RC 536797

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 100،000 درهم

املقر الرئي�سي: 39 شارع 

الفرات معاريف الطابق الثاني 

الدار البيضاء

بتاريخ  االستثنائي  القرار  إثر 

22ف14/11/2 ، اقرر :

لعنوان  اال تماعي  التحويل 

الشركة من 39 شارع الفرات املعارف 

إلى  البيضاء  بالدار  الثاني  الطابق 

املنطقة الصناعية

النواصر،  والاة  صالح،  أوالد 

اجزئة رقم 4 الدار البيضاء.

وفًقا  األسا�سي  النظام  تعدال 

لذلك.

املحكمة  في  القانوني  اإلاداع  ام 

برقم  البيضاء  الدار  في  التجارية 

4ف8475.
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 SEAF MOROCCO CAPITAL

 PARTNERS

RC N° 393179

شركة عامة محدودة برأسمال 

1،000،000 درهم

املكت0 املسجل: 39 شارع 

نورماندي، الطابق الثالث، مكت0 6 

الدار البيضاء ، املغرب

فاار  اال تماع  محضر  حس0 

نوفم ر 22ف2 اقرر :

مجلس  أعضاء  استقالة  -اقتراح 

اإلدارة

- استبدال ممثل دائم.

مساهم  على  باملوافقة  اقتراح   -

 داد.

الشركة  اسم  بتغيير  إقرار   -

بانعقاد الجمع العام العادي املنعقد 

في دورة استثنائية.

 -11- 21 حس0 محضر اال تماع 

22ف2 اقرر :

مجلس  أعضاء  استقالة  إقرار   -

اإلدارة.

- استبدال ممثل دائم.

- اذكير بتشكيل مجلس اإلدارة.

- موافقة مساهم  داد.

بتاريخ  القانوني  اإلاداع  ام 

الدار  محكمة  في  22ف27/12/2 

البيضاء احت رقم 851879.
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 SEAF MOROCCO CAPITAL
PARTNERS

RC N° 393179
شركة املساهمة برأسمال 

ففف.ففف.1 درهم
املكت0 املسجل: 39 شارع 

نورماندي، الطابق الثالث، مكت0 6 
الدار البيضاء، املغرب

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي اوم 7ف/ف1/ 22ف2، اقرر:

 SEAF» الشركة  اسم  تغيير 
 MOROCCO CAPITAL
 EmergingTech إلى   «PARTNERS

Ventures ؛
تغيير أعضاء لجنة االستثمار.

على  للموافقة  املطلوبة  األغلبية 
نقل األسهم ؛

احداث النظام األسا�سي.
بتاريخ  القانوني  اإلاداع  ام 
الدار  محكمة  في  22ف21/21/2 

البيضاء احت رقم 851158.
452 P

تكنيك بلونج برو
شركة ذات مسؤولية محدودة مع 

مساهم وحد
برأسمال ففف.فف9 درهم

 ROCHES  14 شارع  ول سيزار
NOIRES R.C - الدار البيضاء

االف) سهم  تسعة  ففف9  أي 
للقسيمة  فف1)  درهم  مئة  بقيمة 
امثل رأس مال شركة اكنيك بلونج 
في  املسجل  مكتبها  عيق  التي  برو، 
شارع  ول   14  - البيضاء  الدار 
شريك  في  اد  نوار)،  سيزار  روش 
السيد  الحالة  هذه  في  فقط  واحد 
لذلك  ونتيجة  بنشقرون،  كريم 
العاداة  غير  العامة  الجمعية  قررت 
مرا عة مواد  معية شركة اكنيك 
وفقا لألحكام التشريعية  بلونج برو، 
والتنظيمية واحاط الجمعية العامة 
غير العاداة علما بتعيين السيد كريم 
بنشقرون بصفته مدارا منفردا لفترة 

غير محددة.

ام حفظ امللف القانوني املتعلق 

فخور  الكاا0  مع  التغيير  بهذا 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  احت  16ف2  مارس   28 بتاريخ 

12ففف6فف.

453 P

Sté SOUTACONBUSS

S.A.R.L

.RC : 394 125

اإلشهار القانوني

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالدار 

22ف2  د ن ر   29 بتاريخ  البيضاء 

  Sté SOUTACONBUSS لشركة 

ص ري  زنقة   12 ب  الكائنة   SARL

الدار   6 شقة   1 الطابق  بو معة 

البيضاء. قرر الشريك ما الي :

اوطروشت  السيد  استقالة   *

للشركة  كمسير  مهامه  من  حميد 

مسير  سعيد  وعيد  السيد  وتعيين 

 دادا للشركة.

قام  حميد  اوطروشت  السيد   *

بتفويت ف85 حصة بقيمة فف1درهم 

بنفس  امتلكها  التي  حصة  لكل 

الشركة للسيد وعيد سعيد.

قام  أشرف  اوطروشت  السيد   *

بتفويت ف15 حصة بقيمة فف1درهم 

بنفس  امتلكها  التي  حصة  لكل 

الشركة للسيد وعيد سعيد.

الرأسمال  اوزيع  أصبر  وبذلك 

اال تماعي كما الي :

* السيد وعيد سعيد ففف1 حصة 

بقيمة فف1درهم لكل حصة 

باملحكمة  ام  القانوني  اإلاداع 

بالسجل  البيضاء  بالدار  التجارية 

بتاريخ   852298 التجاري احت رقم 

4ف اناار 23ف2

454 P
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LO.J.TE.CH
بمو 0 عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء اوم 5 د ن ر 22ف2 ومسجل 
LO.J.TE. بنفس املدانة قررت شركة
و  أملحدودة  املهام  ذات  شركة   CH
ذات  درهم,  فف,ففف.فف5   رأسمالها 
محج السفير   465 في  املقر الرئي�سي 
كونتينونطال  عمارة  عائشة  بن 
ما  الدار البيضاء    32 رقم   3 الطابق 

الي :
 SERGE السيد  وفاة  معاانة   •

.CHOUCHANA
املتوفي  حصص  اخصيص   •

حس0 نقل امللكية  لصالح :
TARA CHOUCHANA

834 حصة
JEANNE CHOUCHANA

833 حصة
PAUL CHOUCHANA

833 حصة
• عزله من منصبه كمسير للشركة 
السيد: SERGE CHOUCHANA بعد 

وفااه. 
• اأكيد تعيين مسير للشركة :

TARA CHOUCHANA السيدة
 6  فرنسية الجنسية، من مواليد 
ف199، الحاملة لجواز السفر  اوليوز 

.18HC22161الفرن�سي  رقم
األسا�سي  النظام  صياغة  •إعادة 

للشركة.
اإلاداع : ثم اإلاداع القانوني لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
واحت  23ف1/2ف/6ف  اوم  بالبيضاء 

رقم 853412.
للنشر والبيان.

455 P

بروديس
شركـة محدودة املسؤولية رأسمالها 

ففف.ففف.1 درهم 
مقرها اال تماعي : 122-124 باحماد 

بيلڤدار الدار البيضاء
الجمعية  مداولة  بمقت�سى   - أ 
العامة الغير العاداة املنعقدة بتاريخ   
شركـة  قرر شركاء  22ف2  د ن ر   19

بروديس ما الي:

االستيراد  التالية:  األهداف  الغاء 

والتصدار وبيع املعدات الزراعية.

تغيير الهدف كي يشمل:

• بائع معدات صناعية

3 من القانون  و بهذا يغير الفصل 

األسا�سي للشركة.

بقية الفصل ابقى دون تغيير.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   - ب 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   853712 احت رقم  البيضاء 

23ف1/2ف/ف1.
من أ ل التخليص و اإلشهار 

456 P

WIDE DISTRIBUTION

SARL-AU

برأسمال فف.ففف.فف23 درهم

املكت0 الرئي�سي: 24 زنقة عمر 

السالوي الطابق الثاني رقم 11 

الدار البيضاء

خاص  عقد  شروط  بمو 0 

قرر   ، 22ف2  أغسطس   19 بتاريخ 

 WIDE للشركة،  الوحيد  املساهم 

برأس   DISTRIBUTION SARL-AU

مال  فف,ففف.فف2.3) درهم :

بمقدار  املال  رأس  زيادة   •

ليصبر  درهم  فف.ففف.فف3 

إلى  درهم  فف.ففف.فف2.3  من 

الزيادة  امت  درهم  فف.ففف.فف2.6 

في  املحتجزة  األرباح  دمج  من خالل 

حساب رأس املال ،

زيادة  من  النهائي  باالنتهاء  إقرار 

رأس املال

• التغييرات القانونية.

التجارية  املحكمة  في  اإلاداع  ام 

22ف2  نوفم ر   3 في   ، بالدار البيضاء 

36346السجل التجاري  ، احت رقم 

الدار البيضاء 141165.

457 P

اوبجكتيف كلين ش .ذ.م .م
«OBJECTIF CLEAN  S.A.R.L»

شــــركــة ذات املـسؤولـيـة املـحدودة

الرأسمال اإل تماعي : 

ففف.فف1 درهم
املقر اإل تماعي  : رقم 398 مكرر 

اجزئة املنار 3 الشرف مراكش  
رقم السجل التجاري 8291ف1  

بمراكش

I / بمقت�سى محضر الجمع العام 

بمراكش  اإلستثنائي الذي ام عقده  

صادق شركاء  22ف9/2ف/28  بتاريخ 

ش.ذ.م.م.  كلين  اوبجكتيف  شركة 

على التعداالت التالية :

الى  اال تماعي  املقر  احويل   *
اجزئة املسار طريق آسفي   212 رقم 

مراكش.

عبد  سبابو  السيد  استقالة   *

العزيز الحامل للبطاقة الوطنية رقم

X163998 كمسير مشترك في التسير.

محمد  اخراز  السيد  تعيين   *

رقم الوطنية  للبطاقة  الحامل 

EE72377  مسير وحيد للشركة ملدة 

غيرمحدودة.  

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   /  II

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

احت  وذلك  22ف29/12/2.  بتاريخ 
رقم 143166.

458 P

 AUXILIAIRE

 D’ENGINEERING ET

CONSTRUCTION
SARL

 Par abréviation AUXENCO

SARL

 Km 44 Route d’El Jadida BIR

JDID

استقالة مساعد مسير الشركة
تعيين مسير وحيد للشركة

تعيين مدارة إدارية ومالية للشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

25 نوفم ر 22ف2 ام اقرير ما الي :

لوغ  أن  السيدة  استقالة  قبول 

ملسير  كمساعدة  منصبها  من  كري 

الشركة وإعطائها اإلبراء التام.

تعيين السيد لوغ كربوناغو مسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

تعيين السيدة أن لوغ كري مدارة 

إدارية ومالية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

الضبط باملحكمة التجارية بالجدادة 

احت رقم  22ف2  ديسم ر   27 بتاريخ 

.29562
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SOCIETE DJ BATIMENT
SARL AU

نقل املقر اال تماعي
بمقت�سى مداوالت الجمع املنعقد 

سبتم ر  ف2  بتاريخ  في الدار البيضاء 

19ف2 قرر ما الي :

من  للشركة  األسا�سي  املقر  نقل 
األلفة   WF مجموعة   22 زنقة   ،47

الدار البيضاء.

رقم  السفلي  بالطابق  محل  إلى 

ابلوك  الرحمة  مدانة  اجزئة   178

U18 الدار البيضاء.

من   4 الفصل  تعدال  ام  بذلك 

القانون األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

احت  23ف2  اناار   2 بتاريخ  البيضاء 
رقم 852517.
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 SOCIETE DE SERVICE ET

FORMATION
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املنعقد  العادي   الغير 
  29  اونيو 22ف2 بالدار البيضاء اقرر

 ما الي :

حصة طرف السيد  فف8  افويت 

أسماء  السيدة  لفائدة  املر�سي  مراد 

الفاهمي.
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املر�سي  مراد  السيد  استقالة 

السيدة  وتعيين  للشركة  كمسير 

الفاهمي مسيرة للشركة ملدة  أسماء 

غير محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  للمحكمة 

عدد  احت  22ف2  اوليو   19 بتاريخ 

.831678

461 P

SOCIÉTÉ OCTAV TOUR

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها ففف.فف4 درهم

املقر اال تماعي : 87 اجزئة وئام 

الطابق األر�سي عمارة ليلى 2 األلفة 

الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 299289

احداث النظام الداخلي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ  24 أكتوبر  

23ف2 ام :

- احداث النظام الداخلي للشركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التعداالت  كل  مع  بالتوافق  واحد 

األخيرة 

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء بتاريخ 14 نون ر 23ف2 

احث رقم 845657.

462 P

OUAKIF EVENT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها ففف.فف1 درهم

افويت حصص ا تماعية
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

22ف2  نوفم ر   14 بتاريخ  املنعقد 

 OUAKIF EVENT SARL» للشركة 

AU»  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ففف.فف1  رأسمالها  وحيد،  بشريك 

درهم، ما الي :

ا تماعية  حصة  ففف1  افويت 

مملوكة للسيد هشام الوقيف لفائدة 

السيد عبد الرحمان سمياء.

وهكذا أصبر الرأسمال اال تماعي 

على الشكل التالي :

 : سمياء  الرحمان  عبد  السيد 

ففف1 حصة.

الوقيف  هشام  السيد  استقالة 

للشركة  وحيد  كمسير  مهامه  من 

.«OUAKIF EVENT»

تعيين السيد عبد الرحمان سمياء 

 OUAKIF» للشركة  وحيد  مسير 

EVENT» ش.م.م بشريك وحيد ملدة 

غير محددة.

الضبط  كتابة  القانوني  اإلاداع 

البيضاء  بالدار  التجارية  للمحكمة 

22ف2 احت عدد  29 ديسم ر  بتاريخ 

.852431

463 P

LA CENTRALE DES SOINS
شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر مساهمو شركة 23ف2  3ف/1ف/ 

LA CENTRALE DES SOINS  شركة 

رأسمالها    البالغ  املسؤولية  محدودة 

مقرها  والكائن  ففف.ففف.2درهم 

شارع  البيضاء  بالدار  اال تماعي  

حي   ABR 1 B عمارة  الدرة   مال 

بوسيت الطابق 2 ما الي :

 «LA التجاري من  تغيير اإلسم   *

إلى   CENTRALE DES SOINS»

.«URBA PERFECT»

* تغيير الغرض اال تماعي للشركة 

من مصحة إلى أإلنعاش العقاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

5ف/1ف/ 23ف2 احت  البيضاء بتاريخ 

رقم 853116.

464 P

ABEN MANAGEMENT
ش.م.م

رأسمالها ففف.فف1 درهم 

زنقة قا�سي بكار رقم 62 الطابق 1 

املعاريف الدار البيضاء

الجمعية  مداولة  بمقت�سى   -  I

العامة الغير العاداة املنعقدة بتاريخ 

ف2ف2-9ف-17  قرر الشركاء باإل ماع 

العنوان  إلى  اال تماعي  املقر  احويل 
بكار  قا�سي  زنقة   56 رقم  الجداد: 

لذلك  وطبقا  البيضاء.  املعاريف 
القانون  من   4 الفصل  تعدال  ام 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

احت  23ف2-1ف-4ف  بتاريخ  بالبيضاء 

رقم 19ف853.
من أ ل التخليص و اإلشهار

465 P

RESTO & CO
ش.م.م

رأسمالها ففف.فف6  درهم 

املجمع الصناعي CFCIM أوالد صالح 

بوسكورة

الجمعية  مداولة  بمقت�سى   -  1

العامة الغير العاداة املنعقدة بتاريخ 

على  الشركاء  صادق  22ف2-ف27-1 

الفكيكي  اوسف  السيد  افويت 

لففف.3 حصة  لفائدة السيدة لورا 

6 و7  بودون و بالتالي تعدال الفصل 

كما  للشركة  األسا�سي  القانون  من 

قبل الشركاء استقالة السيد اوسف 

من  بودون  لورا  السيدة  و  الفكيكي 

انصي0  قررو  و  كمسيران  مهامها 

السيد حكيم الساهل كمسير وحيد 

للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  2

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

23ف2 احت  اناار   6 بتاريخ   البيضاء 

رقم 853417
من أ ل التخليص و اإلشهار

466 P

 MEDITERRANEAN

FINANCE

رأسمالها فف1.666.7 درهم 

زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 

املشرق طابق 1 شقة 3 بوركون 

الدار البيضاء

الجماعي  القرار  بمقت�سى   -  I

22ف2-2ف-22  بتاريخ  االستثنائي 

صادق الشركاء على التوزيع الجداد 

شريكة  وفاة  إثر  الشركة  لرأسمال 

واوزيع الحصص التي كانت امتلكها 

على ورثتها.

الجماعي  القرار  وبمقت�سى 

22ف2-7ف-4ف  بتاريخ  االستثنائي 

على هبة أسهم من  صادق الشركاء 

لفائدة  بنصالح  كنزة  السيدة  طرف 

ابنها السيد إدريس السالوي وبالتالي 

لرأسمال  الجداد  التوزيع  على 

الشركة. 

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  II

الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء  

رقم   احت  23ف2-1ف-9ف  بتاريخ  

3ف8535
 من أ ل التخليص واإلشهار

467 P
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SAKANI II
SARL

زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة املشرق 

بوركون الدار البيضاء

افويت الحصص :

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

22ف2 فوت السيد  واد   12 د ن ر 

عبد هللا السالوي ف1 حصص  لفائدة 

وقد  اقبلها.  التي   JASCOM شركة 

التفويت  هذا  على  الشركاء  صادق 

من    6 الفصل  تعدال  وبالتالي 

قرر  كما  للشركة  األسا�سي  القانون 

عبد  السيد  واد  مواصلة  الشركاء 

وحيد  كمسير  ملهامه  السالوي  هللا 

كامل  للشركة ملدة غير محدودة مع 

الصالحيات.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  احت  23ف2-1ف-2ف  بتاريخ 

.852649
من أ ل التخليص و اإلشهار 

468 P

الشركــــــــــة العقـــــــــــــاريـــة أســــــــــــــــطــــــــــــــــــــا 
STE IMMOBILIERE ASTA

شركــة ذات مسؤولـــــــــيــــة محــدودة

رأسمالـهـــــا فف,ففف.فف331.5 درهــــــــم

 مقــرها اال ـتمـاعي :  مركز االعمال 

إشراق طريق الجدادة ، عمارة 16 

الطابق2 مكت0 رقم ف2 

لساسفة - الدار اللبضاء 

الزيــــــادة فــــــي رأســــــمال الشــــــركـــــة

الجمــع  محضر  بمقتضـــى   -  1

بالدار  املنعقـــــد  العادي  الغير  العــام 

قـــرر  22ف2  5 د ن ر  بتاريخ  البيضــاء 

العــقاريــــة  الشــركـــة  باإل ماع شركـــاء 

أســـــــطا ما الي :

الشركــــــة  رأســـمال   في  الزيــــــادة   •

وذلـــك  رهم  فف,ففف.ففف.75  بمـــبلـــغ 

فف,ففف.فف331.5  مـــن   لـرفــعـه 

درهم  فف,ففف.فف6.5ف4  الـى  درهــم 

حـصة  ففف.ف75  باصدار  وذلــك 

 ــداـدة  من فئــة فف1 درهم للحصـة 

بالكامــل  ومحــررة  مكتــتـــبـة  الواحــــدة 

طريق  عن  من  هة  االكتتاب  عنـد 

مبلغ  حدود  في  من  داد   املرحل 

و من  هة  درهم   فف,ففف.ففف.ف1 

مؤكــدة,  داــون  مـع   مقـاصة  ثانية 

الشركـة  علــى  األداء  ووا بــة  سائلــة 

فف,ففف.ففف.65  مبــــلغ  حـــدود  في 

درهم وبالتالي تعــــدال البنــــد 6 و 7 من 

القانون األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانــون  احيـــيـــن   •

للشــــركة.

2 - وقــد اــم اإلاـــداع القانوني لــدى 

التــجاري باملحكمــة  مصلحة السجل  

بتاريخ  البيــضاء  بالدار   التجاريــة 

23 د ن ر 22ف2 احت عدد 851738  
نسخـــة قصـد البيــــان

469 P

الشركة العقـــــارية بـــــيـــــركـــــــا
BIRKA

شركــة محـدودة  املســؤولية 

رأسمالهــا فف,ففف.فف36.5 درهـــــــم

مقــرها اال ـتمـاعي : 28 زنقة ابن 

غزالة , الفيليت، الحي املحمدي

الدار البيضـــــاء

الزيــادة فــي رأســمال الشــركــة

العـام  الجمع  بمقت�سى محضر   -

البيــضاء  بالدار  املنعـــقد  االستثنـائـي 

بتاريخ 5 د ــن ر 22ف2 قــــرر باإل ماع 

 STE» شركـاء الشـركـة  العقارية بيـــركا

Immobilière BIRKA» ما الــي :

الشركة  رأسمال  في  الزيــادة   •

درهم  فف,ففف.فف21.9  بمبلـغ 

درهم. فف,ففف.فف36.5  مــن  لـرفعه 

وذلــك  درهم  فف,ففف.فف58.4  الى 

حصة  داــدة   ففف.219  باصدار 

فف1 درهم للحصة الواحـدة  من فئة 

عنـد  بالكامل  ومحـررة  مكتتــبـة 
داــون  مـع   مقـاصة  وذلك  االكتتاب 

علــى  سائلــة ووا بــة األداء   , مؤكــدة 

الشركـة  وبالتالــي تعدال البند 6 و 7 

من القانون األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانــون  احيـــيـــن   •

للشـــــركة.

لــدى  القــانـونــي  االاــداع  اـــم   -  2

باملحكمــة  التجاري  السجل  مصلحة 

بتاريـخ بالــدارالبيضـاء   التجاريــة 

 23 د ن ر 22ف2 احت رقــم 851739.
نسخـــــة قصـد البيــــان

470 P

 STE ETABLISSEMENTS

 BENLAFKIH ET FILS
شركــة محــدودة املسؤولــية 

رأسمــالهــــــا : فف,ففف.ففف.38

مقرها اال تماعي : 74 زاوية 

زنقة رشيد ر�سى وزنقة الكاا0 , 

الطابق السفلي الصخور السوداء 

الدار البيضـــــاء

الزيادة في رأسمال الشركـــة 

بمقتضـى محضرالجمع العام   -  1

لفــقيه  بن  ملؤسسة  العـادي  الغيـر 

 ETS BENLAFKIH & FILS وأبنائه 

قرر  د ـــن ر22ف2    6 املنعقـد بتاريـخ 

باإل ماع شركاء الشركـــة مااــلـــي :

الشركة  رأسمال  فـي  الزيادة   •

فف,ففف.ففف.28 درهم و دلك  بمبلغ 

درهم  فف,ففف.ففف.38  مـن  لرفعه 

دلك   و  درهم  فف,ففف.فففف.66  الى 

ففف.ففف.28 حصة  داـدة   بإصدار 

من فئــة واحد  فف,1) درهـم للحصة 

بالكامل  الواحــدة مكتــــتـــبة و محررة 

طريق  عن  دلك  و  االكتــتـــاب  عنــد 

وبالتالــي  مــــــن  داــد  املـــرحل  إدماج 

القانون  من   7 و   6 البند  تعداــل 

األسا�سي للشركة.

األســاســــي  القانـــــــــون  احيـــــيـــن   •

للشـــــــركة.

لــدى  القــانـونــي  اإلاــداع  اـــم   -  2

مصلــحة السجــل التــجــاري باملحكمــة 

  23 بتاريــــخ  البيضاء  بالدار  التجاريــة 

د نـ ر 22ف2 احت رقم : 851737 
نسخـــــة قصـــد البيــان

471 P

 STE M. T PACKAGING
شركــة محدودة املسؤولــــية 
رأسمالهــــــا : فف,ففف.ف5.51

مقرها اال تماعي : 74 زاوية زنقة 
رشيد ر�سى وزنقة الكاا0 

الصخور السوداء - الدار البيضـــــاء

الزيادة في رأسمال الشركة

بمقتضـى الجمع العام الغيـر   -  1

    M.T PACKAGING العـادي لشـركــة 
قرر  د ن ر22ف2   6 بتاريـخ  املنعقـد 

باال مــاع مشاركــو الشركـــة مااــلـــي : 

الشركة  رأسمال  فـي  الزيادة   •

درهم  فف,ففف.ففف.12  بمبلغ 

درهم  فف,ففف.ف5.51  مـن  لرفعه 

دلك  و  درهم  فف,ففف.ف17.51  إلى 

باصدار ففف.ف12 حصة  داـدة  من 

فف,فف1 درهــم للحصة الواحدة  فئــة 

عــند  بالكامل  ومحـــررة  مكتــتبة 

إدمــاج  طريق  عن  دلك  و  االكتــتاب 

تعدال  وبالتالــي  من  داــد  املـــرحل 

من القانون األسا�سي    7 و   6 البند 

للشركة.

األســا�سي  القــانــون  احيـــيـــن   •

للشـــــركة.

لــدى  القــانـونــي  اإلاــداع  اـــم   -  2

باملحكمــة  التجاري  السجل  مصلحة 

 23 بتاريـخ  بالــدارالبيضـاء  التجاريــة 

د نـ ر 22ف2 احت رقــم 851736.
نسخـة قصد النشر واالعالن 

املســير

472 P

REELIZ
SARL

R.C.N° : 512087
رأس املال:  فف.ففف.فف1 درهم

املكت0 الرئي�سي: 131 شارع 

انفا اقامة  أزورمكت0 رقم 11 

الدار البيضاء

قررالجمع العام االستثنائي بتاريخ 

 REELIZ شركة  22ف2  اوليو   25

SARLAU ما الي :

بيع األسهم: قامت السيدة  عالية 

 إلى:
ً
بن رابر. ببيع 475 سهما
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السيد مراد املحجوبي

املوافقة على نقل ملكية الشركاء 

عالية بن رابر والسيد  بين السيدة  

مراد املحجوبي

• اوزيع  داد لألسهم :

السيد مراد املحجوبي ف95 سهم

دوبوس  ساندرين  السيدة 

سهم أي   Sandrine DUBOSC  50

ما مجموعه: ففف1 سهم.

7 من النظام  و   6 تعدال املاداين 

األسا�سي.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  البيضاء  الدار  التجارية 

22/7/11ف2 احت رقم 844978.

473 P

ذ/ ســــعـــيـــد نــــــــــــــوعيم

موثـــــــــــــق

مكرر إقامة االنطالقة، ساحة محمد الخامس7

سطات

ف51.3.ف523.4ف: سكافلا  523.72.46.26ف: 

فتاهلا

GSM : 0661.23.22.20

SOCIETE LA JOINQUERA

شركة ذات مسؤولية محدودة.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

للشركة القاه األستاذ سعيد نوعيم، 

د ن ر   27 بتاريخ  بسطات  موثق 

ف3  بتاريخ  بسطات  سجل  22ف2، 

اإلاداع:  كناش   22ف2،  د ن ر 

 ،18165 بالقبض:  األمر   ،9323

الجمع  131716ف123  التوصيل: 

العام قرروا املوافقة على االبقاء على 

تسيير  في  الخير  ابو  عزالدان  السيد 

ابو  رشيد  السيد  تعيين  و  الشركة 

الخير كمسير ااضا في الشركة  وتغيير 

األسا�سي  القانون  في  املناسبة  املواد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع 

اناار  ف1  بتاريخ  بسطات  االبتدائية 

23ف2 احت عدد 23ف2/ف1.

474 P

MASS MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها فف، ففف.فف1.5 درهم
155 شارع أنفا الطابق الرابع 

الدار البيضاء 
رقم السجل التجاري : 128229

تعدال قانوني
العام  الجمع  محضر  عن  بناء 
بتاريخ  املنعقد  للشركة  اإلستثنائي 
شركة  قرروا شركاء  22ف2/ف31/1، 

MASS MEDIA ما الي :
- تعدال النظام األسا�سي للسماح 
ااخاذ  في  امثلوا  بأن  للمساهمين 
وغير  العاداة  الجماعية  القرارات 
الذان  األشخاص  قبل  من  العاداة 
 72 املادة  ألحكام   

ً
وفقا اختارونهم 

مع دمج   ،5-96 من القانون   4 فقرة 
أحكام املادة 16 النظام األسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  البيضاء  الدار  في  التجارية 

23ف1/2ف/2ف احت رقم 852636.
475 P

شركة لي ويل دو مراكش
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمال الشركة : 
فف,ففف.فف6.5 درهم

 تماعي: الطابق األر�سي، 
ْ
املقر اال

مكان معروف صناعي املسار، رقم 
131، الحي الصناعي، مراكش

التعريف الضريبي 761614ف2 - 
السجل التجاري ملراكش 497ف8 

العامة  الجمعية  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقدة  العاداة  غير 

22ف28/11/2 اقرر ما الي :
للحصص  الكلي  التفويت   -
من  اململوكة  ا تماعية  اال تماعية 
بالزيمين  فرانسيسكو  السيد  طرف 
لفائدة شركة إاريس كوسميتولوجي 

سارل ؛
فرانسيسكو  السيد  إستقالة   -
بالزيمين من مهامه كمسير مشترك ؛ 

للحصص  الجداد  التقسيم   -
اال تماعية للشركة :

• شركة سواف هولدانغ  ف22.16 
حصة ا تماعية؛

كوسميتولوجي  إاريس  شركة   •

ف42.84 حصص ا تماعية؛ 

حصة  ففف.65  املجموع 

ا تماعية.

من   15 و   6،7 تعدال الفصول   -

دو  ويل  لي  لشركة  األسا�سي  النظام 

مراكش ؛

احيين النظام األسا�سي لشركة   -

لي ويل دو مراكش.

كتابة  لدى  القانوني  اإلاداع  ام 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  احت  23ف1/2ف/13  بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   143641

497ف8.

476 P

CAESAR RENT CAR
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها ففف.فف2 درهم 

مقرها اال تماعي شارع محمد عبده 

الحي اإلداري شفشاون

4ف  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 0 

العام  الجمع  عقد  ام  23ف2  اناار 

االستثنائي اقرر ما الي :

ا تماعية  حصة  ففف1  بيع 

الى  الغناي  اشرف  السيد   للشريك 

السيد الغناي مصطفى 

تعدال  القانون األسا�سي للشركة 

الغناي  اشرف  السيد   استقالة 

من منصبه كمسير للشركة   و تعيين 

السيدة الغناي رانية   الحاملة لبطاقة 

 LC242236 رقم  الوطنية  التعريف 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

الغناي  الفرون محمد او   امضاء 

البنكية  للمعامالت  كافية  رانية 

واإلدارية.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

23ف1/2ف/13.  . بتاريخ  بشفشاون 

احت رقم 23ف169/2

477 P

 MOVE PRIVATE REAL

ESTATE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها  ففف.فف1  درهم

املقر اال تماعي : اجزئة سعد 

هللا إقامة ب2 شقة رقم 7 الحي 

املحمدي - مراكش 

رقم التقييد في السجل التجاري: 

3635ف1

تعدال في الشركة

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

22ف8/2ف/ف3،  بتاريخ  بمراكش 

الجداوي  السيدة  املسيرة  قررت 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الهام 

 MOVE لشركة    BE719915 رقم  

املحدودة   PRIVATE REAL ESTATE

املسؤولية، ما الي :

للشركة،  التجاري  املقر  احويل 

ب2  إقامة  هللا  سعد  اجزئة  من 

7 الحي املحمدي - مراكش  شقة رقم 

 146 رقم  فيال  األر�سي  الطابق  إلى 

أسيف- مراكش.

السيدة  املسيرة  استقالة  قبول 

الجنسية،  مغربية  سعاد   ميناوي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

. E396213

الهام،  الجداوي  السيدة  تعيين 

للبطاقة  الحاملة  الجنسية،  مغربية 

كمسيرة   ،BE719915 رقم  الوطنية 

وحيدة ملدة غير محدودة.

بالقانون   14 و   4 تعدال القوانين 

من   25 بالقانون   15 والقانون   ،12

القوانين األساسية للشركة.

اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 

القانوني باملحكمة التجارية بمراكش 

عدد  احت  23ف1/2ف/6ف  بتاريخ 

.143466

478 P
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A FOND LE WEB
ش.م.م ذات شريك وحيد

رأسمالها : ففف.فف1 درهم 
زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة املشرق 

طابق 1 شقة 3 بوركون
الدار البيضاء

الجمعية  مداولة  بمقت�سى 
املنعقدة  العاداة  الغير  العامة 
صادق  22ف2  28 ديسم ر  بتاريخ 
الشركاء على افويت ف34  حصة من 
لفائدة  الداودي  فؤاد  السيد  طرف 
وحمزة  الجداوي  أبوبكر  السيدان 
 6 الفصل  تعدال  وبالتالي  التاورتي 
و7 من القانون األسا�سي للشركة كما 
فؤاد  السيد  استقالة  الشركاء  قبل 
وحيد  كمسير  مهامه  من  الداودي 
أبوبكر  السيدان  وانصي0  للشركة 
التاورتي كمسيران  الجداوي وحمزة 
الصالحيات  مع  محددة  غير  ملدة 

املطلقة. 
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 17 اناار 23ف2 احت 

رقم ف85438.
479 P

SOCIETE SENTIER BERBERE
SARL AU

عرصة سينكو، عمارة83 الشقة
رقم 1 شارع املزد لفة  مراكش

MODIFICATION
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشريكة  قررت  22ف14/11/2 
 SENTIER للشركة  الوحيدة  

BERBERE SARL AU   ماالي :
قبول استقالة السيد ماركو زهير 

كمسير للشركة.
القا�سي  اات  السيد  تعيين 

السعبد مسير داد للشركة.
الشركة  رأسمال  من  الرفع 
درهم دلك ليصل  بمبلغففف.فف1.5 
إلى  ففف.فف2.5  درهم  ودلك بإصدار 
محررة  ففف.15حصة  دادة 
درهما للحصة  فف1  ومكتتبة بقيمة 

مدمجة في الحساب الجاري.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

احت  22ف6/12/2ف  التجارية بتاريخ 

رقم ف14224. 

480 P

STE  SANI TISSOURA

SARL 

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة شركاء  قرر  22ف14/12/2 

SANI TISSOURA SARL  ما الي :

قبول عقد البيع امل رم بين السيد 

بوسلوس امين لفائدة السيد قرطيط 

اسامة بحصة ف5 سهم.

استقالة السيد بوسلوس املهدي 

من مهمته كمسير للشركة.

قرطيط  السيد  اصبر  وبذلك 

ملدة  للشركة  الوحيد  املسير  اسامة 

غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  بمراكش  التجارية 

22ف29/12/2 احت عدد 143182.

481 P

EL ARGEAOUI CONST شركة

SARL AU

رأسمالها ففف.فف1  درهم 

مقرها اال تماعي مركز بني أحمد 

 ماعة بني أحد الشرقية  ,شفشاون

الجمع  محضر  بمو 0 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

22ف27/12/2 ام االافاق على :

حل مسبق للشركة.

محمد  العر اوي  السيد  تعيين 

مقر  واحداد  للشركة  كمصف 

الشركة كمقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

23ف1/2ف/3ف   بتاريخ  بشفشاون 

احت رقم 22ف159/2.

482 P

USERA CASH
SARL AU

رأسمالها :  ففف.ف2  درهم 

مقرها اال تماعي شارع محمد عبده 
حي الشرفاء الحافة  شفشاون 

الجمع  محضر  بمو 0 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

22ف29/12/2 ام االافاق على :

حل مسبق للشركة.

يسرى.  السعيذي  السيدة  تعيين 

مقر  واحداد  للشركة  كمصفية 

الشركة كمقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

23ف1/2ف/4ف   بتاريخ  بشفشاون 

احت رقم 22ف165/2.

483 P

 Compta vision

29, زنقة ليل إقامة ربيعة 

الصخور السوداء  الدار البيضاء

MADINAT AL AHLAM
SARL AU

الفض املسبق للشركة
االستثنائي   التجمع  قرار  بمو 0 

 MADINAT لشريك الوحيد  لشركة 

 14 بتاريخ   AL AHLAM SARL AU

ففف.فف1  ورأس مالها  22ف2  د ن ر 

درهم ومقرها الكائن بالدار البيضاء، 

 37 رقم   39 زنقة  درعة  واد  شارع 

الولفة، اقرر ما الي:

بتاريخ  للشركة  املسبق  الفض 

15 د ن ر 22ف2.

ابو رحال   فاروق   السيد   تعيين 

مسؤوال عن عملية الفض.

املسبق  الفض  مقر  تعيين 

بالعنوان اآلتي:

رقم37   39 شارع واد درعة زنقة 

الولفة.

باملحكمة  ام  القانوني  اإلاداع 

التجارية للدار البيضاء بتاريخ 6 اناار 

23ف2 احت رقم 853437.

484 P

 Compta vision

29, زنقة ليل إقامة ربيعة 

الصخور السوداء  الدار البيضاء

BIJOU DE PIED MAROC
SARL AU

الفض املسبق للشركة
االستثنائي   التجمع  قرار  بمو 0 

 BIJOU DE لشركة  الوحيد  لشريك 

PIED MAROC SARL AU بتاريخ 15 

ففف.فف1  ورأس مالها  22ف2  د ن ر 

درهم و مقرها الكائن بالدار البيضاء 

- 7 إقامة رامي سبتة مكت8K 0  اقرر 

ما الي:

بتاريخ  للشركة  املسبق  الفض 

15 د ن ر 22ف2.

رحال   ابو  فاروق  السيد   تعيين 

مسؤوال عن عملية الفض.

املسبق  الفض  مقر  تعيين 

بالعنوان اآلتي:

الدار    8 إقامة رامي سبتة مكت0 

البيضاء.

باملحكمة  ام  القانوني  اإلاداع 

التجارية للدار البيضاء بتاريخ 2 اناار 

23ف2 احت رقم ف85272.

485 P

 Compta vision

29, زنقة ليل إقامة ربيعة 

الصخور السوداء  الدار البيضاء

 DYNAMICS EXPERT

SERVICES
SARL

الفض النهائي للشركة
االستثنائي  التجمع  قرار  بمو 0 

 DYNAMICS EXPERT لشركاء شركة

د ن ر  ف2  بتاريخ   SERVICES SARL

مالها  ورأس  البيضاء  بالدار  22ف2 

النهائي   الفض  ومقر  درهم  ففف.ف1 
الكائن بالدار البيضاء - 71 زاوية شارع 

محمد الخامس وشارع أزالل الطابق 

3، لقد ام احرير محضر عام مسجل 

  OR422ف798/2ف  : املرا ع   احت 

 RE  21891335ف5فف22ف CA

.49398
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خالل هذا اال تماع اقرر ماالي :

اإلعالن عن الفض النهائي للشركة 

ابتداءا من التاريخ 22ف12/2/ف2.  

إقرار اختفاء الشخصية القانونية 

النهائي  للشركة بمو 0 قرار الفض 

للشركة.

تسليم إبراء الذمة للسيد حمدات 

فض  عن  مسؤوال  بصفته  سعيد 

الشركة.

زاوية   71  : اآلتي  العنوان  تعيين 

أزالل  وشارع  الخامس  محمد  شارع 

كمقر  البيضاء  بالدار   3 الطابق 

لحفظ الوثائق املحاسبتية.

إعطاء حامل صورة من  محضر 

الجمع العام, سلطة انفيذ اإل راءات 

اإلدارية والضريبية. 

باملحكمة  ام  القانوني  اإلاداع 

التجارية للدار البيضاء بتاريخ 9 اناار 

23ف2 احت رقم 853551.

486 P

T. FASHION

إنهاء وإغالق الشركة
بمو 0 عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

ومسجل بنفس  22ف5/2ف/18  اوم  

قرر  22ف9/2ف/26،  اوم  املدانة 

مساهمو شركة   T. FASHION شركة 

محدودة املهام ذات  املقر الرئي�سي  في  

محج السفير بن  الدار البيضاء،465 

عائشة عمارة كونتينونطال الطابق 3 

رقم  32 ورأسمالها  ففف.فف5   درهم 

ما الي : 

 T. لشركة  نهائي  وشط0  إغالق 

.FASHION

اإلاداع : ام اإلاداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء اوم              23ف1/2ف/4ف 

احت رقم  2فف853.
للنشر والبيان

487 P

EVALIA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : العيون فيال 331 
اسيف ب - مراكش

حل الشركة
العام  الجمع  بمقت�سى 
بتاريخ  بمراكش  املؤرخ  االستثنائي 
الشريك  قرر  22ف6/2ف/17، 
الوحيد للشركة EVALIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة بشريك واحد ) في 

طور التصفية)، ما الي :
حل الشركة.

ناصيري  قرر تعيين السيدة وفاء 
فريد كمصفية للشركة.

العيون فيال   : التصفية هو  مقر 
331 اسيف ب، مراكش.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بمراكش في 2 اناار 23ف2 احت عدد 

.143268
488 P

 PARAFLORA
شركة محدودة املسؤولية   

رأسمالها : ففف.فف1 درهم
مقر اال تماعي: 11 زنقة عبد السالم 

الخطابي الدار البيضاء
السجل التجاري رقم223557

العادي  الغير  العام  للجمع  طبقا 
22ف2/ف31/1  بتاريخ  املؤرخ 
قرر  22ف28/11/2  بتاريخ  واملسجل 

ماالي :
فسخ الشركة قبل أوانها.

الرمدي  اوسف  السيد  تعين 
كمصفي للشركة.

 11 تعين مقر اصفية الشركة ب 
الدار  الخطابي  السالم  عبد  زنقة 

البيضاء.
بكتابة  القانوني  اٳلاداع  ام 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
احت  22ف29/12/2  بتاريخ  البيضاء 

رقم ف85237.
489 P

RMILI METAL
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك واحد  
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

مقر اال تماعي: الر�سى GH 3 عمارة 

15 شقة 17 األلفة الحي الحسني 

الدار البيضاء

السجل التجاري رقم289289 

العادي  الغير  العام  للجمع  طبقا 

22ف11/2/ف3  بتاريخ  املؤرخ 

قرر  22ف12/2/ف2  بتاريخ  واملسجل 

ماالي :

فسخ الشركة قبل أوانها.

تعين السيد ارميلي أكرم كمصفي 

للشركة.

ب  الشركة  اصفية  مقر  تعين 

 17 شقة   15 عمارة   GH 3 الر�سى 

األلفة الحي الحسني الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اٳلاداع  ام 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

احت  23ف1/2ف/3ف  بتاريخ  البيضاء 
رقم ف85298.

490 P

SOCIETE ADEXADVICE
  S.A.R.L AU

 رأسمالها : فففف1 درهم

املقر اال تماعي : 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18

الدار البيضاء

حل مسبق
فخر  اوسف  السيد  املوقع  أنا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الدان 
باعتباري   BK332691 الوطنية رقم 

الجمع  وبمقت�سى  للشركة  مسيرا 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

22ف8/12/2ف لقد اقرر ما الي :

من  ابتداءا  للشركة  املبكر  الحل 

22ف8/12/2ف.

فخر  اوسف  السيد  تعيين 

شارع سان   276 الساكن ب  الدان  

باريس فرنسا للقيام  7فف75   رمان 

با راءات الحل. 

 59 ب  الشركة  حل  مقر  تعيين 
 18 رقم   6 شارع الزرقطوني الطابق 

الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 
بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 
رقم  احت  23ف1/2ف/3ف  البيضاء، 

.852943
491 P

Ste AKSAN
SARL AU

RC 47671 :
بمقت�سى  الواحد  الشريك  قرر 
عقد الجمع العام االستثنائي بتاريخ 

14 ديسم ر 22ف2 ما الي :
التصفية النهائية للشركة.

التشطي0 على السجل التجاري.
ام القيام باإلاداع القانوني لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ   93943 رقم  احت  للقنيطرة 

23ف1/2ف/5ف.
ملخص من أ ل النشر

492 P

AYAT ENNOUR PRIVE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها ففف.فف1 درهم
 GE1 مقرها اال تماعي : انا�سي

مدخل 13 رقم 191 ال رنو�سي الدار 
البيضاء

حل نهائي للشركة
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
22ف2  ديسم ر   12 بتاريخ  املنعقد 
 «AYAT ENNOUR PRIVE» لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ففف.فف1  رأسمالها  وحيد،  بشريك 
انا�سي   : اال تماعي  ومقرها  درهم، 
ال رنو�سي   191 رقم   13 GE1 مدخل 

الدار البيضاء، ما الي :
الحل النهائي للشركة

التصفية  اقرير  على  املصادقة 
املصطفى  السيد  طرف  من  املحرر 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  بومهدي 

.W18رقم 622ف



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2)الجريدة الرسمية   1908

ملصفي  ونهائي  اام  إبرام  تسليم 

السيد  هو  الشركة  الحسابات 

املصطفى بومهدي.

بكتابة  ام  القانوني  اإلاداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

23ف2  اناار   12 في  البيضاء  بالدار 

احت رقم 853949.

493 P

CAESAR QUAD RANDO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها  ففف.ف2  درهم 

مقرها شارع محمد عبده الحي 
اإلداري شفشاون

الجمع  محضر  بمو 0 

بتاريخ   املنعقد  االستثنائي  العام 

23ف1/2ف/5ف. ام االافاق على :

حل مسبق للشركة.

الغناي. اشرف  السيد  تعيين 

مقر  واحداد  للشركة  كمصفي 

الشركة كمقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

23ف1/2ف/13  بتاريخ  بشفشاون 

احت رقم 23ف168/2.

494 P

FX VISUAL PRODUCTION
 SARL AU 

شركة في طور التصفية
رأسمالها : ففف.فف1 درهم

مقر التصفية : 217 شارع إبراهيم 

الورداني إقامة الفتر الطابق 1 

مكت0 3 الدار البيضاء

التصفية قبل األوان
الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي   العام 

3 أكتوبر 22ف2 قرر املساهم الوحيد 

 SOCIETE FX VISUAL» للشركة 

PRODUCTION» ما الي :

اإلعالم عن اصفية الشركة قبل 

األوان ابتداء من 3 أكتوبر 22ف2.

السيد  الشركة  مصفي  تعيين 

سمير خضراوي.

217 شارع  احداد مقر التصفية 

إبراهيم الورداني إقامة الفتر الطابق 

1 مكت0 3 الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

22ف2  نوفم ر   9 بتاريخ  بشفشاون 

احت رقم 844457.
املصفي : سمير خضراوي

495 P

اولد واش
 ش.ذ.م.م                              

انحالل املسبق للشركة
شركة   قرار  محضر  بمقت�سي 

بتاريخ  ش.ذ.م.م  واش»  «اولد 

واش  اولد  الشركة  22ف2/ف17/1 

ش.ذ.م.م ما الي :

انحالل املسبق شركة اولد واش 

السجعي   حمزة  لتعيين  ش.ذ.م.م 

مصف لشركة حامل بطاقة التعريف 

.BK394754

مكان  الشركة  مقر  احداد 

التصفية املقر: 61 شارع اللة ااقوت 

طابق 2 رقم 62 الدار البيضاء.

وضعه  ام   : القانوني  اإلاداع 

بتاريخ  بالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

22ف7/11/2ف احت  رقم 844954.

496 P

دينيم سوفت
ش د م و

انحالل املسبق للشركة
شركة  قرار  محضر  بمقت�سي 

بتاريخ  ش.د.م.و  سوفت  دانيم 

9/29ف/22ف2 الشركة دانيم سوفت 

ش.د.م.و.

دانيم  شركة  املسبق  انحالل 

مبارك  وتعيين  ش.د.م.و  سوفت 

عدناني  مصف لشركة حامل بطاقة 

.BE6949التعريف 6ف

مكان  الشركة  مقر  احداد 

التصفية.

 املقر: 61 شارع اللة ااقوت طابق 

2 رقم 62 الدار البيضاء.

وضعه  ام   : القانوني  اإلاداع 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  احت  22ف2/ف18/1  بتاريخ 

4ف8418.

497 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

محاس0 معتمد من طرف الدولة

       الهااف : 5ف-22-59-ف55-4

 TITOU PRODUCTION AND

SERVICES
SARL D’AU

ايتو بروداكسيون اند سيرفيسيس 

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  اأسيس  ام  23ف1/2ف/6ف، 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي : 

التسمية :  ايتو بروداكسيون اند 

سيرفيسيس.

اإلنتاج   : اال تماعي  الغرض 

الفني  السينمائي،  السمعي البصري، 

والتربوي والوثائقي.

الطابق   15  : اال تماعي  املقر 

 1 السالمة  حي   11 زنقة  األر�سي 

البيضاء.

املدة : 99 سنة

ففف.فف1   : اال تماعي  الرأسمال 

حصة  ففف1  إلى  مقسم  درهم 

كلها  لكل واحدة،  درهم   فف1  بقيمة 

محررة لفائدة السيد هشام مي�سي، 

 23/11/1974 املزداد بتاريخ  مغربي، 

الساكن بداار املنزه اقمة  بالبيضاء، 

 13 الشقة   1 عمارة  االلفة   نان 

ليساسفة  الدار البيضاء.

هشام  السيد  عين   : التسيير 

مي�سي، املذكور أعاله،  كمسير منفرد 

للشركة ملدة غير محدودة.

فاار  من  ابتدئ   : املالية  السنة 
اناار إلى 31 ديسم ر.

بكتابة  ام   : القانوني  اإلاداع 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
الجهوي  املركز  بواسطة  البيضاء 
بتاريخ  البيضاء  للدار  لالستثمار 
بالسجل  والتقييد  23ف1/2ف/18 

التجاري احت عدد 71ف568.
مقتطف وبيان

498 P

CASAVIL PROMO
SARL

الجمع  ا تماع  ملحضر  وفًقا 
ديسم ر   12 العام االستثنائي بتاريخ 
 CASAVIL قرر شركاء شركة  22ف2، 
ففف.فف2  PROMO SARL برأسمال 

درهم على و ه الخصوص :
بمقدار  املال  رأس  زيادة 
ليصبر  عينًيا  درهم  ففف.فف1.3 
ففف.فف1.5  درهم إلى  ففف.فف2  من 

درهم.
احداث النظام األسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 853766 رقم  احت  23ف1/2ف/ف1 
في   1237 رقم  التجاري  السجل  و 

السجل الزمني.
499 P

 KADIRI DE TRAVAUX ET
SERVICES

«KADI TRAV»
رأسمال : ففف.فف1 درهم

العام  الجمع  محضر  بمو 0 
ديسم ر   5 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

22ف2 قرر ما الي :
1 - مشروع بيع فف5 حصة في ملك 

.F11قداري الجياللي ر.ب.و : 7ف5ف
لفائدة :

.A534882 : زكاغ محمد ر.ب.و
2 - تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك الوحيد.
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 ،A534882 3 - تعيين زكاغ محمد

كمسير وحيد للشركة.

ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية بو دة بتاريخ 4 اناار 23ف2 

احت رقم 49.

500 P

AMIGOS TEAM

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها ففف.فف1 درهم

املقر اال تماعي : كيش األودااة 

العمارة 19 املحل 39 امارة

اأسيس
بمو 0 عقد عرفي بتاريخ 4 اناار 

امت املصادقة على القانون  22ف2، 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بشريك وحيد بشريك وحيد 

ذات الخصائص التالية :

.AMIGOS TEAM : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف : و بات خفيفة. الو بات 

السريعة. مطعم.

العمليات  عامة  ميع  بصفة 

التجارية املرابطة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة بنشاط الشركة.

: كيش األودااة  املقر اال تماعي  

العمارة 19 املحل 39 امارة.

درهم  ففف.فف1   : املال  رأس 

فئة  من  حصة  ففف1  إلى  مقسمة 

فف1 درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

عبد  حمد  بابا  السيد   : التسيير 

اللطيف ملدة غير محدودة.

باملحكمة  اإلاداع  ام  وقد 

اناار   19 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

23ف2 احت رقم 138147.

501 P

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

IZAME IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

L‹UNIVERS DE L‹ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC
IZAME IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 159 داور 
السالم ار 3 شقة رقم 28 الطابق 
رقم 3 - فففف5 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35281
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 IZAME IMPORT الوحيد  الشريك 
ففف.ف1  رأسمالها  مبلغ    EXPORT
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
رقم  شقة   3 ار  السالم  داور   159
مكناس  فففف5   -  3 الطابق رقم   28

املغرب نتيجة ل : عجز الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 159 داور 
الطابق   28 رقم  شقة   3 ار  السالم 
universdelentreprise@  -  3 رقم 

gmail.com مكناس املغرب. 
و عين:

السيد ة) سناء   ادا0 و عنوانه ا) 
اجزئة السو�سي طريق   18 فيال رقم 
املغرب  مكناس  فففف5  السيندا  

كمصفي  ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  2ف  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1392.

1I

RIM FINANCIAL

INNOVART
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

INNOVART «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 
الصناعية بن امسيك سيدي عثمان 
حي موالي رشيد زنقة 1 اجزئة 1 و2 

- 444ف2 الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.456435

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  22ف2  نون ر   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 
فف5  بيع  على  املصادقة  ماالي: 
فف1  فئة  من  ا تماعية  حصة 
طرف  من  درهم ففف.ف5درهم) 
السيد  الى  صابري  ادريس  السيد 
الراسمال  ليصبر  النيلي  حميد 
اال تماعي موزع كالتالي :السيد حميد 

النيلي ففف.فف1 درهم 
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
 . صابري  ادريس  السيد  استقالة 
وبالتالي اصبحت الشركة مسيرة من 
طرف مسير وحيد السيد حميد النيلي 

ملدة غير محددة
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة  ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

احداث القانون االسا�سي للشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 

الراسمال اال تماعي
بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 

الحصص اال تماعية

على  انص  الذي   :15 رقم  بند 

ماالي: تسمية املسير
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
3ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852928.
2I

STE REVCOMPTA

 ALKIMA LILKHADAMAT
TANDIM WA LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 8ف الطابق االول الشقة 

4ف شارع اكرا املدانة الجدادة 
مكناس ، فففف5، مكناس املغرب

 ALKIMA LILKHADAMAT
 TANDIM WA LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : سيدي 
علي و قيادة املغاصيين زرهون 
الطابق االول رقم 42 مكناس - 

فففف5 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ف422.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  نون ر   21 في  املؤرخ 
 ALKIMA LILKHADAMAT حل 
 TANDIM WA LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.ف6  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي سيدي علي و قيادة 
املغاصيين زرهون الطابق االول رقم 
42 مكناس - فففف5 مكناس املغرب 
الذي  الهدف  احقيق  لعدم  نتيجة 

اأسست من ا له الشركة.
و عين:

و  الحمدو�سي  محمد   السيد ة) 
سيدي علي ج ق و قيادة  عنوانه ا) 
فففف5  مكناس  زرهون  املغاصيين 
مكناس املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 21 نون ر 22ف2 وفي سيدي علي 
الطابق  زرهون  املغاصيين  قيادة  و 
فففف5   - مكناس   42 رقم  االول 

مكناس املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

22ف2 احت رقم 1377.

3I

soconani

فير كنتنونطال

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

soconani

 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM

 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc

فير كنتنونطال شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 28 

رقم 79 مكرر حي واد فاس - فففف3 

فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.64589

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  23ف2  اناار  3ف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد فير كنتنونطال  مبلغ 

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

 79 رقم   28 مقرها اإل تماعي شارع 

فاس  فففف3   - واد فاس  مكرر حي 

عدم القدرة على   : املغرب نتيجة ل 

مساارة السوق.

و حدد مقر التصفية ب شارع 28 

رقم 79 مكرر حي واد فاس - فففف3 

قاس املغرب. 

و عين:

الشحيطي  ااسين   السيد ة) 

السفلي  الجهة  3ف1  عنوانه ا)  و 

املغرب  فاس  فففف3  قادوس  عين 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  6ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5648.

4I

AZ CONSULTANTS

FINACARDS
شركة املساهمة

احويل املقر اال تماعي للشركة

AZ CONSULTANTS

141 شارع حسن األول، الطابق 

الرابع ، فففف2، الدارالبيضاء 

املغرب

FINACARDS شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي الحداقة 

الصناعية س ف س إ م لبوسكورة 

رقم 28 ، بوسكورة زنقة ابن  هير 

إقامة مونية الطابق األر�سي الشقة 

م ج بوركون 27182 الدارالبيضاء 

املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.292243

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3ف أكتوبر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

إ  س  ف  س  الصناعية  «الحداقة 

بوسكورة   ،  28 رقم  لبوسكورة  م 

زنقة ابن  هير إقامة مونية الطابق 

 27182 األر�سي الشقة م ج بوركون 

«الحداقة  إلى  املغرب»  الدارالبيضاء 

الصناعية س ف س إ م أوالد صالح، 

 34124  - 5ف1  املجمع السكني رقم 

الدارالبيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85375.

5I

AZ CONSULTANTS

7M ENTERTAINMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

AZ CONSULTANTS
141 شارع حسن األول، الطابق 
الرابع ، فففف2، الدارالبيضاء 

املغرب
7M ENTERTAINMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  زاوية 

األمير موالي عبد هللا و زنقة النخيل، 
العمارة 1 الطابق 4 الشقة 7 - 
فففف2 الدارالبيضاء املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

619ف54.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 نون ر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
زاوية األمير موالي عبد هللا و زنقة   »
الشقة   4 الطابق   1 العمارة  النخيل، 
املغرب»  الدارالبيضاء  فففف2   -  7
إلى «141 شارع الحسن األول الطابق 
الدارالبيضاء   فففف2   - الرابع 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853753.
6I

SOFI RIMA

 GENEALOGIE ET
INVESTIGATION FONCIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SOFI RIMA
صندوق ال راد 2436 املدانة 

الجدادة فاس ، فففف3، فاس 
املغرب

 GENEALOGIE ET
 INVESTIGATION FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 

النسيم رقم 26 بلوك 2 بنسودة 
املسيرة - فففف3 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

575ف4.
العام  الجمع  بمقت�سى 
اوليوز   15 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
 GENEALOGIE ET اقرر حل  22ف2 
 INVESTIGATION FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 
رقم  النسيم  حي  اإل تماعي  مقرها 
26 بلوك 2 بنسودة املسيرة - فففف3 
فاس املغرب نتيجة لعدم املزاولة الي 

نشاط اقتصادي.
و عين:

السيد ة) عبد الحميد  بن دحان 
ابو داود الطاهري  زنقة  و عنوانه ا) 
اقامة بدر الك رى ط1 رقم 6 فففف3 

طنجة املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي  22ف2  اوليوز   15 بتاريخ 
بنسودة   2 بلوك   26 رقم  النسيم 

املسيرة - فففف3 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
شتن ر   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 22ف/ف397.
7I

SOFI RIMA

OLFACTECK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOFI RIMA
صندوق ال راد 2436 املدانة 

الجدادة فاس ، فففف3، فاس 
املغرب

OLFACTECK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 8ف1 حي 
ال ركة املسيرة بنسودة  - فففف3 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3ف524.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 7ف اوليوز 22ف2 اقرر حل 
OLFACTECK شركة ذات املسؤولية 
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ففف.ف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
8ف1  درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
فففف3  حي ال ركة املسيرة بنسودة  - 
فاس املغرب نتيجة لعدم املزاولة الي 

نشاط اقتصادي.
و عين:

و  عبدالقادر   هي  السيد ة) 
برفيل  فففف3  فرنسا  عنوانه ا) 

فرنسا كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 7ف اوليوز 22ف2 وفي 8ف1 حي 
ف9581   - بنسودة   املسيرة  ال ركة 

برفيل فرنسا.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
شتن ر   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 22ف/3971.
8I

S.H EXPERTISE

KIV CHEMICALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,1ف

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
KIV CHEMICALS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

داكسميد الطابق االول الشقة رقم 
2 بنجداة  - فففف2 الدار البيضاء  

املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.468735

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  د ن ر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اات  رشيد   السيد  ة)  افويت 
حصة ا تماعية من  ففف.1  اكرض 
السيد  لفائدة   حصة  ففف.1  أصل 
 ة) كمال  ابوشعيبة بتاريخ 27 د ن ر 

22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853959.
9I

S.H EXPERTISE

MARHABA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,1ف

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
MARHABA FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة رقم 
3 شارع شراردة بوركون  - فففف2 

الدارالبيضاء املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.379983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  د ن ر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
خي  محمد   السيد  ة)  افويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة  ففف.1 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 
د ن ر   27 بتاريخ  ابوشعيبة  كمال  

22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853957.
Iف1

THALAL CONSULTANTS

HOM SA
إعالن متعدد القرارات

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
HOM SA  «شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها اال تماعي: ب 43 
النخيل 11 مراكش مراكش فففف4 

مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
81ف116.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 8ف نون ر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 
وافق الجمع العام االستثنائي  ماالي: 
على الت رع بحق الرقبة لجميع أسهم 
السيد العيادي بنبيكة التابعة له في 
الشركة املساهمة هوم البنه ابراهيم 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  بنبيكة 
رقم ففEE7357 والبنته حسن مالك 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  بنبيكة 
98498 سهما.   وهي   EE61871ف رقم 
النحو  على  الهبة  هذه  عقد  اتم 
ومئتان  الفا  واربعون  تسعة  التالي:  
وتسعة واربعون 49249 سهما في حق 
الرقبة للسيد ابراهيم بنبيكة  تسعة 
واربعون الفا ومئتان وتسعة واربعون 
49249 سهما في حق الرقبة للسيدة 
حسن مالك بنبيكة احتفظ السيد 
العيادي بنبيكة بثمانية وتسعون الفا 
 98498 وتسعين  وثمانية  واربعمائة 

سهما في حق االنتفاع
على  انص  الذي   :2 رقم  قرار 
وافق الجمع العام االستثنائي  ماالي: 
على الت رع بحق الرقبة لجميع أسهم 
بن  مستهيل  بن  العالم  عبد  السيد 
نصي0 رخيوت التابعة له في الشركة 
السيد  نجله  إلى  هوم  املساهمة 
مستهيل بن عبد العالم بن مستهيل 
رخيوت لحامل لبطاقة التسجيل رقم 
Fف3118فE اتم عقد هذه الهبة على 
الفا  وتسعون  ثمانية  التالي:   النحو 
 98498 وتسعين  وثمانية  واربعمائة 
سهما في حق الرقبة للسيد مستهيل 
العالم بن مستهيل رخيوت  بن عبد 
احتفظ عبد العالم بن مستهيل بن 
نصي0 رخيوت بثمانية وتسعون الفا 
 98498 وتسعين  وثمانية  واربعمائة 

سهما في حق االنتفاع

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :7 رقم  بند 
اتم احداد رأس املال بمبلغ  ماالي:   
على  ومقسمة  درهم  ففففف197 
إسميةفف1    بقيمة  سهم  ففف197 
بالكامل  مدفوعة  سهم  لكل  درهم 
ومخصصة للمساهمين بما اتناس0 
ويتم اوزيع  مع مساهمات كل منهم. 
 - التالي:  النحو  على  اآلن  املال  رأس 
السيد العيادي بنبيكة: 98498 سهم 
لحق النتفاع - السيد عبد العالم بن 
 98.498 مستهل بن نصي0 رخيوت: 
السيد   - النتفاع  حق  من  سهم 
مستهيل بن عبد العالم بن مستهيل 
كاملة  ملكية  في  سهم   2 رخيوت: 
السيد   - الرقبة.  حق  من  و98498 
ابراهيم بنبيكة: 49249 سهم من حق 
- السيدة حسن ملك بنبيكة:  الرقبة 
49249 سهًما من حق الرقبة وسهم 
السيدة أمل   - واحد في ملكية كاملة 

الشاذلي: سهم واحد في ملكية كاملة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   18 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم ف14268.
11I

Chtita ayyoub

YOU FOR YOU CAR 2
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

Chtita ayyoub
 hay saada ain taoujdate ، 16
51100، Ain taoujdate Maroc
YOU FOR YOU CAR 2 شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 
5 اقامة نور 2 حي الفقيه سحنون 

بورمانة شارع موالي رشيد  - فففف3 
فاس املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47773
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  23ف2  اناار  3ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

افويت السيد  ة) اوسف  حا�سي 

حصة ا تماعية من أصل  ففف.26 

السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.26 

اناار  3ف  كطوع بتاريخ  محمد امين  

23ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم فف57.

12I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 CASH MOHAMED

ANOUAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  داد للشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

ف2 شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل ف2 شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، ففف23، بني مالل املغرب

  CASH MOHAMED ANOUAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 153 

حي حسني امام مسجد املرابطين بني 

مالل - ففف23 بني مالل املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7863

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 ام تعيين  21 شتن ر  املؤرخ في 

مسير  داد للشركة السيد ة) غزالي 

عبد املغيث كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 27 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتن ر 22ف2 احت رقم 947.

13I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

OURTAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

OURTAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : محل 

بالطابق االول الكائن بدوار 

الخمايس اات ملول القليعة  - 

86356 القليعة -إنزكان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  اونيو   17 املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   OURTAN

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

بالطابق االول الكائن بدوار الخمايس 

اات ملول القليعة  - 86356 القليعة 

-إنزكان املغرب نتيجة لقفل الشركة.

و عين:

و  حدو  اات  حمو    السيد ة) 

قلعة  احمد  اات  الرباط  عنوانه ا) 

املغرب  انغير  فف458  انغير  امكونة 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

محل  وفي  22ف2  د ن ر  ف3  بتاريخ 

بالطابق االول الكائن بدوار الخمايس 

اات ملول القليعة  - 86356  القليعة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 35.

14I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TIGOUMA MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TIGOUMA MARKET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 7 

الشطر 4 ايكوما افولكين الدشيرة 

الجهاداة - ف8636 انزكان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22763

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر  22ف2  د ن ر  ف3  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TIGOUMA الوحيد  الشريك  ذات 

ففف.فف1  MARKET  مبلغ رأسمالها 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

7 الشطر 4 ايكوما افولكين الدشيرة 

املغرب  انزكان  ف8636   - الجهاداة 

نتيجة ل : قفل الشركة.

 7 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 

الدشيرة  افولكين  ايكوما   4 الشطر 

الجهاداة - ف8636 انزكان املغرب. 

و عين:

و  الصغيري  ادم    السيد ة)  

الثاني  132الشطر  الرقم   عنوانه ا) 

املركز الحيوي التسيال الدشيرة انزكان 

املغرب كمصفي  ة)  انزكان  ف8636 

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار  6ف  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 44.
15I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ARDI GIFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص
 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL
Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
ARDI GIFT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 
الكائن بامللك املسمى رميلي قرب 
مدرسة أبي دار الغفاري امسية 

أات ملول إنزكان - إنزكان ف8615 
املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22247
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  د ن ر   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيدة                  السيد  ة)   افويت 
فف5 حصة ا تماعية من  زبير        
السيد  ة)      فف5 حصة لفائدة   أصل 
حسن  موزون         بتاريخ 15 د ن ر 

22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار  5ف  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 36.
16I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ARDI GIFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ARDI GIFT
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  شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 
الكائن بامللك املسمى رميلي قرب 
مدرسة أبي دار الغفاري امسية 

أات ملول إنزكان - ف8615 انزكان 
املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22247
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 ام تعيين  15 د ن ر  املؤرخ في 
السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

موزون حسن  كمسير وحيد
ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 36.
17I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ARDI GIFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ARDI GIFT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3 زنقة 
طنجة حي الحساني إنزكان - ف8615 

انزكان املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22247

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 د ن ر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الحساني  حي  طنجة  زنقة   3 «رقم 
إلى  انزكان املغرب»  ف8615   - إنزكان 
رميلي  املسمى  بامللك  الكائن  «املحل 
قرب مدرسة أبي دار الغفاري امسية 
انزكان   ف8615   - إنزكان  ملول  أات 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 36.

18I

FINANCE CENTER

AMAZIGH CREW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

AMAZIGH CREW  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

 وهرة طابق التاني الشقة رقم 

17 شارع عالل الفا�سي - فففف4  

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ف1322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AMAZIGH CREW

مقاول   : بإاجاز  الشركة  غرض 

تسيير استغالل الخدمات.

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 17  وهرة طابق التاني الشقة رقم 

شارع عالل الفا�سي - فففف4  مراكش 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بن رحمون ماراينيز ناصر :  
فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 
السيد غييرا بارينو أنطونيو لويس 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف5    :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن رحمون ماراينيز ناصر 
مراكش  فففف4  مراكش  عنوانه ا) 

املغرب.
السيد غييرا بارينو أنطونيو لويس 
مراكش  فففف4  مراكش  عنوانه ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد املالك زهري عنوانه ا) 
امرشيش    132 رقم   2 ح م االو ت 

فففف4 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  6ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143452.
19I

FINANCE CENTER

NOURRINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
NOURRINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
 وهرة طابق التاني الشقة رقم 

17 شارع عالل الفا�سي - فففف4  
مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOURRINE

مقاول   : بإاجاز  الشركة  غرض 

أعمال في إدارة العمليات التجارية و 

الصناعية و الزراعية للخدمة املدنية 

و العسكرية

فيه  يعمل  عقاري  وسيط 

شخصان على األقل.

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 17  وهرة طابق التاني الشقة رقم 

شارع عالل الفا�سي - فففف4  مراكش 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بن شقرون كريمي   السيد  الل 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بن شقرون كريمي   السيد  الل 

 86 عمارة   1 دار السعادة  عنوانه ا) 

فففف4  4ف االزدهار  1ف رقم  الطابق 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بن شقرون كريمي   السيد  الل 

 86 عمارة   1 دار السعادة  عنوانه ا) 

فففف4  4ف االزدهار  1ف رقم  الطابق 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143392.

Iف2
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الناظور للحسابات

CLETRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمداة بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، ففف62، 

الناظور املغرب

CLETRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

العمران رقم 672 الناظور 2ف627 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19793

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  5ف غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ففف.فف5  CLETRAV  مبلغ رأسمالها 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الناظور   672 رقم  العمران  اجزئة 

 -  : الناظور املغرب نتيجة ل  2ف627 

عدم الوصول ملبتغى الشركة.

اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

2ف627   الناظور   672 رقم  العمران 

الناظور املغرب. 

و عين:

الوعماري  محمد   السيد ة) 

اجزئة   2 عاريض  حي  عنوانه ا)  و 

الناظور  ففف62   11 رقم  اليماني 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 اناار 

23ف2 احت رقم 5137.

21I

الناظور للحسابات

KLIMNAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمداة بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، ففف62، 

الناظور املغرب
KLIMNAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 2 

رقم 9 بلوك أ اوالد بوطي0 الناظور 
الناظور ففف62 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14773
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  ف2 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    KLIMNAD الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم  ففف.ف8  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي زنقة 2 رقم 9 بلوك 
الناظور  الناظور  بوطي0  اوالد  أ 
 : ل  نتيجة  املغرب  الناظور  ففف62 

-عدم الوصول ملبتغى الشركة.
 2 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
بلوك أ اوالد بوطي0 الناظور   9 رقم 

الناظور ففف62 الناظور املغرب. 
و عين:

و  البشيخي  فيصل   السيد ة) 
براقة  بوطي0  اوالد  حي  عنوانه ا) 
ففف62 الناظور املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 اناار 

23ف2 احت رقم 5138.

22I

STE CECONA SARL

NIL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

NIL SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطار 

الحمامة 17 الطابق 2 شقة 5 حي 

املطار الحمامة 17 الطابق 2 شقة 5 

ففف62 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19785

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 1ف اوليوز 22ف2 اقرر حل 

 NIL شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ففف.فف1  مبلغ رأسمالها    SERVICE

اإل تماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

 5 2 شقة  17 الطابق  املطار الحمامة 

حي املطار الحمامة 17 الطابق 2 شقة 

5 ففف62 الناظور املغرب نتيجة ل : 

نقص رواج التجاري.

و حدد مقر التصفية ب حي املطار 

حي   5 شقة   2 الطابق   17 الحمامة 

 5 2 شقة  17 الطابق  املطار الحمامة 

ففف62 الناظور املغرب. 

و عين:

السيد ة) احيى  احيى و عنوانه ا) 

ففف62  انصار  بني  وحدانة   حي 

الناظور املغرب كمصفي  ة) للشركة.

السيد ة) وداد  عبا�سي و عنوانه ا) 

ففف62  انصار  بني  وحدانة   حي 

الناظور املغرب كمصفي  ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

حي املطار الحمامة 17 الطابق 2 شقة 

.5

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 29ف5.

23I

STE CECONA SARL

NLL GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

NLL GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطار 

الحمامة 17 الطابق 2 شقة 5 حي 

املطار الحمامة 17 الطابق 2 شقة 5 

ففف62 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19799

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 1ف اوليوز 22ف2 اقرر حل 

 NLL شركة ذات املسؤولية املحدودة

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ    GROUP

اإل تماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

 5 2 شقة  17 الطابق  املطار الحمامة 

حي املطار الحمامة 17 الطابق 2 شقة 

5 ففف62 الناظور املغرب نتيجة ل : 

نقص رواج التجاري.

و حدد مقر التصفية ب حي املطار 

حي   5 شقة   2 الطابق   17 الحمامة 

 5 2 شقة  17 الطابق  املطار الحمامة 

ففف62 الناظور املغرب. 

و عين:

السيد ة) احيى  احيى و عنوانه ا) 

ففف62  انصار  بني  وحدانة   حي 

الناظور املغرب كمصفي  ة) للشركة.

السيد ة) وداد  عبا�سي و عنوانه ا) 

ففف62  انصار  بني  وحدانة   حي 

الناظور املغرب كمصفي  ة) للشركة.
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الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 2 الطابق   17 الحمامة  املطار  حي   :

شقة 5
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 28ف5.
24I

RIM FINANCIAL

 SQUARE YARDS REAL
ESTATE

إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 SQUARE YARDS REAL ESTATE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: بن 
امسيك اقامة 8 الطابق االر�سي - 

364ف2 الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
5473ف4.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4ف اناار 23ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
بمقدار  الرفع من راسمال الشركة  
باضافة  وذلك   درهم   ففف.فف4.9 
فئة  من  ا تماعية  حصة  ففف49 
واالداء  االبراء  كاملة  درهم  فف1 
شعبان   محمد  السيد  بين  مقسمة 
من  لتحويله  العالم  محمد  والسيد 
ففف.ففف.5  الى  درهم  ففف.فف1 
درهم عن طريق الخصم من الحساب 

الجاري للشركاء   
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

مرا عة النظام االسا�سي للشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 
الحصص اال تماعية

بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
الراسمال اال تماعي

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 33ف854.
25I

seta communication

RECO RESTAU

إعالن متعدد القرارات

seta communication
 N° 99 RUE QADIA AYYAD
 SETTAT SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC
RECO RESTAU «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

اجزئة  وعنوان مقرها اال تماعي: 
بن بوشعي0 رقم  زنقة صالح  الخير 
18 سطات - ففف26 سطات املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6999
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  23ف2  اناار  5ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
السيدة  طرف  من  حصة  فف5  بيع 
مهى متوكل للسيد اد ناصر ابراهيم 

اي  ميع حصصها 
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
من  متوكل  مهى  السيدة  استقالة 

تسيير الشركة 
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
تعيين السيد اد ناصر ابراهيم كمسير 

للشركة
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

اقسيم  داد لراسمال الشركة
قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

قرار رقم 6: الذي انص على ماالي: 

احيين النضام االسا�سي للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

القانوني  الشكل   1 رقم  بند 

ماالي:  على  انص  الذي  للشركة: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 

شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
بند رقم 7 راسمال الشركة: الذي 

ناصر  اد  السيد  ماالي:   على  انص 

سعيد  ففف1 حصة 

بند رقم 12  تعيين الرؤساء: الذي 

السيد  تعيين  ام  ماالي:  على  انص 

ادناصر ابراهيم  كرئيس للشركة ملدة 

غير محدودة 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  االبتدائية بسطات  

23ف2 احت رقم 9/23.

26I

AROBASE CONSULTING اروباس كونسيلتينغ

 HONORE اونورتيكستيل
TEXTILES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 AROBASE اروباس كونسيلتينغ

CONSULTING

شارع يعقوب املنصور زنقة الجنيد 

اقامات البيضاء العمارة K الطابق 

الخامس الشقة 52 املعاريف ، 

ف37ف2، الدار البيضاء املغرب

 HONORE اونورايكستيل

TEXTILES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

ساريا بن زنيم الطابق 3 الشقة 3 

بامليي  الدار البيضاء فففف2 الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 HONORE اونورايكستيل   :

. TEXTILES

غرض الشركة بإاجاز : بيع وشراء 

بالجملة  أنواعها  بجميع  األقمشة 

وشبه الجملة والتقسيط.

زنقة   12  : عنوان املقر اال تماعي 

 3 الشقة   3 الطابق  زنيم  بن  ساريا 

الدار  فففف2  البيضاء  الدار  بامليي  

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد دادي  :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

حصة  فف5    : السيد ااسر دادي 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  دادي   محمد  السيد 

اجزئة رياض األندلس اقامة اشبيلية  

الدار  فففف2  كاليفورنيا   2 رقم 

البيضاء املغرب.

عنوانه ا)  دادي  ااسر  السيد 

64  رين سيتي  فيال   -  ولف سيتي 

البيضاء  الدار  فففف2  بوسكورة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  دادي   محمد  السيد 

اجزئة رياض األندلس اقامة اشبيلية  

الدار  فففف2  كاليفورنيا   2 رقم 

البيضاء املغرب.
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عنوانه ا)  دادي  ااسر  السيد 

64  رين سيتي  فيال   -  ولف سيتي 

البيضاء  الدار  فففف2  بوسكورة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم -.

27I

MAG GESTION

ZAMMATRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

ZAMMATRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي اوالد 

احمااد م ج زنقة 46 رقم ف1 القصر 

الكبير - ف9215 القصر الكبير 

املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2885

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  شتن ر  7ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

افويت السيد  ة) ابراهيم الزماط 

أصل  من  ا تماعية  حصة  ففف.1 

ففف.1 حصة لفائدة  السيد  ة) انوار 

الزماط بتاريخ 7ف شتن ر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 29 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

شتن ر 22ف2 احت رقم 258.

28I

MAG GESTION

NATRACODIV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب
NATRACODIV  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املسيرة 
الخضراء م/حمزة زنقة 7 رقم  14 

مكرر القصر الكبير  - ف9215 القصر 
الكبير املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NATRACODIV
: مقاول في  غرض الشركة بإاجاز 

األشغال العامة والبناء.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املسيرة الخضراء م/حمزة زنقة 7 رقم  
ف9215   - الكبير   القصر  مكرر   14

القصر الكبير املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اوسف النصيري :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوسف النصيري عنوانه ا) 

 1 ط   665 اجزئة  س  الرهراه  حي 

طنجة فففف9 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوسف النصيري عنوانه ا) 

 1 ط   665 اجزئة  س  الرهراه  حي 

طنجة فففف9 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 22 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

شتن ر 22ف2 احت رقم 253.

29I

CELYA CONSULTING

RAJI TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CELYA CONSULTING

 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45

 Khir Sidi Bernoussi Casablanca

، 20610، Casablanca MAROC

RAJI TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القدس 

شارع 6 رقم 45 الطابق السفلي  

سيدي ال رنو�سي الدارالبيضاء - 

فففف2 الدارالبيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ف5679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RAJI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADING

اا ر   : بإاجاز  الشركة  غرض 

- اا ر في  اقوم باالستيراد والتصدار 

مستحضرات التجميل

وتسويق  ميع  واوزيع  اجارة   

املنتجات الغذائية والزراعية

وبصورة أعم ، أي عملية مرابطة 

أو  أعاله ضرورية  املذكور  بالنشاط 

غرضها  لتحقيق  ببساطة  مفيدة 

املؤس�سي ومن املرجح أن تعزز نموها 

واطورها..

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق   45 رقم   6 شارع  القدس 

ال رنو�سي  سيدي  السفلي  

فففف2 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد خالد راجي :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد راجي عنوانه ا) إقامة 

سيدي   2 13رقم  عمارة  البيضاء 

مومن 2ف4ف2 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد راجي عنوانه ا) إقامة 

سيدي   2 13رقم  عمارة  البيضاء 

مومن 2ف4ف2 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 6ف8539.

Iف3
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BELGA CONSULTING

UNIVERSAL PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القانوني للشركة

BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE LONDRES APT

 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc

UNIVERSAL PRESTIGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي  عمارة 

ف3 شقة رقم 8 زنقة موالي أحمد 

الوكيلي حسان  - فففف1 الرباط .

احويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.135683

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 د ن ر 22ف2 ام احويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132187.

31I

lecomptable

MAGHICOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

MAGHICOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي بقعة 142 

اجزئة سمية حي الزاوية - ففف46 

اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11441

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  9ف د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    MAGHICOM

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

سمية  اجزئة   142 بقعة  اإل تماعي 

املغرب  اسفي  ففف46   - الزاوية  حي 

نتيجة ل : لقلة فرص العمل..

و حدد مقر التصفية ب 7 تعاونية 

 - الخير  مفتاح  حي  رشيد  موالي 

ففف46 اسفي املغرب. 

و عين:

و  ااسين  مروري    السيد ة) 

رشيد  موالي  تعاونية   7 عنوانه ا) 

حي مفتاح الخيراسفي ففف46 اسفي 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

تعاونية موالي رشيد حي مفتاح   7  :

الخيراسفي

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  4ف  بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 1243.

32I

BELGA CONSULTING

UNIVERSAL PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE LONDRES APT

 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc

UNIVERSAL PRESTIGE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

ف3 شقة رقم 8 زنقة موالي أحمد 

الوكيلي حسان - فففف1 الرباط 

املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.135683

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  12 د ن ر  املؤرخ في 

مسير  داد للشركة السيد ة) راشد 

امليلودي  كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132187.

33I

COMPTA-FIS

DAYA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر اال تماعي للشركة

COMPTA-FIS

 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2  VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

DAYA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ج ه 3 

عمارة 8 الطابق الثاتي شقة 7 انا�سي 

مر ان مكناس - فففف5 مكناس 

املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

121ف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«ج ه 3 عمارة 8 الطابق الثاتي شقة 

فففف5   - مكناس  مر ان  انا�سي   7

اسيا  «اقامة  إلى  املغرب»  مكناس 

برج موالي عمر    2 ف11 شقة  الخير 

مكناس - فففف5 مكناس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 143.

34I

AIT TAQI MOULAY SAID

PROMOTRONIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER
MAROC

PROMOTRONIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 رقم 
2ف الطابق االول الزنقة 71 رقم 9ف 
حي املنظر الجميل - فففف9 طنجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOTRONIC
البيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

والشراء، التجارة بصفة عامة.
االستيراد والتصدار....

مكت0   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 71 الزنقة  االول  الطابق  2ف  رقم 
فففف9   - 9ف حي املنظر الجميل  رقم 

طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حجوجي  العزيز  عبد  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حجوجي  العزيز  عبد  السيد 

دوار املرابطين الوين اسكا  عنوانه ا) 

كلميم ففف81 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حجوجي  العزيز  عبد  السيد 

دوار املرابطين الوين اسكا  عنوانه ا) 

كلميم ففف81 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  6ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261436.

35I

SOCOUEST

ARC-EN-CIEL DE KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

SOCOUEST

 BLOC U3 IMM7 APPT 24 QU

 SALAMA 4 ، 14000، KENITRA

MAROC

  ARC-EN-CIEL DE KENITRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 85 طريق 

عنترة - ففف14 القنيطرة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  21ف2  نون ر  ف1  في  املؤرخ 

املصادقة على :

افويت السيد  ة) فاطمة بنلملير 

ف49 حصة ا تماعية من أصل ف49 

سعيد  السيد  ة)  لفائدة   حصة 

نون ر  ف1  بتاريخ  العلوي  الرشيدي 

21ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

9ف  بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ف راار 22ف2 احت رقم ف34ف9.

36I

STE COMPTA INO SARL

SOBIMCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE COMPTA INO SARL

 MHAITA TAROUDANT ،

83000، TAROUDANT MAROC

SOBIMCO   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 14 

درب املخطار السو�سي اارودانت   - 

ففف83 اارودانت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  21 د ن ر  املؤرخ في 

SOBIMCO   شركة ذات املسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

درب املخطار السو�سي اارودانت     14

نتيجة  املغرب  اارودانت  ففف83   -

اللتصفية الوداة.

و عين:

بوشميت  الحسن    السيد ة) 

اولوز  اكدارت  حي  عنوانه ا)  و 

املغرب  اارودانت  ففف83  اارودانت 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 14 وفي رقم  22ف2  21 د ن ر  بتاريخ 

 - درب املخطار السو�سي اارودانت   

ففف83 اارودانت املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 22 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 852.

37I

lecomptable

BENBOUZID CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

BENBOUZID CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 6  شارع 

ابن خلدون عمارة ابن خلدون شقة 

12  - ففف46 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

65ف9.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  9ف د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BENBOUZID الوحيد  الشريك 

CAR  مبلغ رأسمالها ففف.فف1 درهم 

شارع    6 اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

ابن خلدون عمارة ابن خلدون شقة 

12  - ففف46 اسفي املغرب نتيجة ل : 

نتيجة لقلة فرص العمل.

6  شارع  و حدد مقر التصفية ب 

ابن خلدون عمارة ابن خلدون شقة 

12  - ففف46 اسفي املغرب. 

و عين:

عبد الصمد  بنبوزيد    السيد ة) 
4 زنقة ج اجزئة الرياض  و عنوانه ا) 

اسفي  ففف46  الجدادة  املدانة 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

ابن  عمارة  خلدون  ابن  شارع    6  :

خلدون شقة 12 اسفي

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  4ف  بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 1242.

38I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE( شركة باي امد سيرفيس
)BY.MD SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 283
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 STE  شركة باي امد سيرفيس
 (BY.MD SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي اسماعيل رقم ف13 أرفود - 

فف522 ارفود املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 STE BY.MD  سيرفيس امد  باي 

.(SERVICES SARL AU
احويل   -  : غرض الشركة بإاجاز 

األموال.
- األشغال املختلفة أو البناء.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - أرفود  ف13  رقم  اسماعيل  موالي 

فف522 ارفود املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد عبد هللا بحري 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا بحري عنوانه ا) 
زنقة عبد الكريم بن  لون  9ف  رقم 
ارفود  فف522  أرفود  الجداد  الحي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا بحري عنوانه ا) 
زنقة عبد الكريم بن  لون  9ف  رقم 
ارفود  فف522  أرفود  الجداد  الحي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ ف1 اناار 

23ف2 احت رقم 28.
39I

WASL CONSULTING

ETTANJI design-
 communication et

évènementielle
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

WASL CONSULTING
 CASABLANCA CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

 ETTANJI design-communication
et évènementielle  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 281 شارع 
ملوية االلفة - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  نون ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ETTANJI design-communication

. et évènementielle
غرض الشركة بإاجاز : • 

إعالن
• وسائل اإلعالم

• الوي0
• الطباعة / الطباعة

• التسويق
العالقات الصحفية والعالقات   •

العامة
• الحدث

• اصميم داخلي
• استيراد و اصدار
• اكسية الوا هات
• املهندس املعماري

• القص
• لوازم الدعااة بالجملة والتجزئة

• بيع معدات الطباعة
مشاركة  فإن   ، أعم  وبصورة   •
الشركة املباشرة في  ميع املعامالت 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
األوراق املالية أو العقارات املتعلقة 
بشكل مباشر أو غير مباشر ، كلًيا أو 
 زئًيا ، بواحدة أو أخرى من املعامالت 
تسهل  بطريقة  أعاله  إليها  املشار 

واروج أو اطوير نشاط الشركة..
 281  : اال تماعي  املقر  عنوان 
الدار  فففف2   - االلفة  ملوية  شارع 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بدر الطنجي :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بدر الطنجي عنوانه ا) 281 

البيضاء  فففف2  شارع ملوية االلفة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدر الطنجي عنوانه ا) 281 

البيضاء  فففف2  شارع ملوية االلفة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

1ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 848258.

Iف4

BELGA CONSULTING

UNIVERSAL PRESTIGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE LONDRES APT

 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc

UNIVERSAL PRESTIGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي   عمارة 

ف3 شقة رقم 8 زنقة موالي أحمد 

الوكيلي حسان - فففف1 الرباط 

املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.135683

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

افويت السيد  ة)  أنور املنصوري  

فف3 حصة ا تماعية من أصل فف3 

امليلودي   السيد  ة)  لفائدة   حصة 

راشد بتاريخ 12 د ن ر 22ف2.

محمد  السيد  ة)   افويت 

ا تماعية  حصة  فف3  املنصوري  

فف3 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

12 د ن ر   ة) امليلودي  راشد بتاريخ 

22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار  ف1  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132187.

41I

CALLIDORA

أفصج فارما
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CALLIDORA
 BD BRAHIM ROUDANI 322

 5EME ETAGE N 21
 CASABLANCA 322 BD BRAHIM

 ROUDANI 5EME ETAGE N
 21 CASABLANCA، 20130،

CASABLANCA MAROC
أفصج فارما شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 61 زاوية 
شارع لال الياقوت و مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض 
البيضاء 61 زاوية شارع لال الياقوت 
و مصطفى املعاني الطابق الثاني رقم 
62 مركز الرياض البيضاء فف2ف2 

البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: أفصج  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

فارما.
غرض الشركة بإاجاز : صيدلية.

61 زاوية   : عنوان املقر اال تماعي 
شارع لال الياقوت و مصطفى املعاني 
مركز الرياض   62 الطابق الثاني رقم 
زاوية شارع لال الياقوت   61 البيضاء 
و مصطفى املعاني الطابق الثاني رقم 
فف2ف2  البيضاء  الرياض  مركز   62

البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيدة سلمى الناصري 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سلمى الناصري عنوانه ا) 

مسيمي زنقة 22 رقم 28 حي الحسني 

البيضاء فف3ف2  البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سلمى الناصري عنوانه ا) 

مسيمي زنقة 22 رقم 28 حي الحسني 

البيضاء فف3ف2  البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 686ف85.

42I

CABINET BENSOUSSI

ZAHRA BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET BENSOUSSI

 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUE LAHORE ET SAYED KOTB

 6EME ÉTAGE N°66، 90000،

TANGER MAROC

ZAHRA BIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي اسماعيل عمارة وليلي  بلوك 

1 الطابق 1 الرقم 53 - فففف9 

طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAHRA BIO

بيع مواد   : غرض الشركة بإاجاز 

التجميل.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

موالي اسماعيل عمارة وليلي  بلوك 1 

53 - فففف9 طنجة  1 الرقم  الطابق 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

ف5    : مريم  بنصداق    السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف5    : سعيدة  السيدة بنصداق  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بنصداق   مريم عنوانه ا) 

طنجة   فففف9  البصيري   زنقة   16

املغرب.

سعيدة  بنصداق  السيدة 

زنقة البصيري الطابق   15 عنوانه ا) 

1 شقة 1 فففف9 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بنصداق   مريم عنوانه ا) 

طنجة   فففف9  البصيري  زنقة   16

املغرب

سعيدة  بنصداق  السيدة 

زنقة البصيري الطابق   15 عنوانه ا) 

1 شقة 1 فففف9 طنجة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم -.

43I

Cabinet Comptable Marzofid

SQUID WOK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SQUID WOK SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي زنقة إبن 

قدامى اجزئة التوفيق إقامة املروى 

4 متجر رقم4  - فففف4 مراكش 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.131523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر   28 في  املؤرخ 

«خدمات  من  الشركة  نشاط  تغيير 

أو غيرها من   / و  اآلسيوية  املطاعم 

خدمات اقدام الطعام املتنقلة ،» إلى 

و بة خفيفة   - السريعة  «الو بات 

 مستأ رة).».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143656.

44I

TAWAF ABDALLAH

KAJID PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

KAJID PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 زنقة 
أحمد املجاطي إقامة األل0 الطابق 
األول - ف37ف2 الدارالبيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27ف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KAJID : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROMO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإاجاز 

العقاري.
زنقة   13  : عنوان املقر اال تماعي 
أحمد املجاطي إقامة األل0 الطابق 
األول - ف37ف2 الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

املجيد  عبد  كركاش  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املجيد  عبد  كركاش  السيد 
اجزئة العميد الطابق   23 عنوانه ا) 
برشيد  2ف264  السوالم  األول  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد  عبد  كركاش  السيد 
اجزئة العميد الطابق   23 عنوانه ا) 
األول  السوالم 2ف264 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853682.

45I
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FIDUCIAIRE RICH

TADGHMAMT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

TADGHMAMT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

بوتغبالوت, ماعة املشيل, الريش - 

ميدلت-  - فف524 الريش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

71ف3.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  14 د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    TADGHMAMT

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف4 

بوتغبالوت, ماعة  قصر  اإل تماعي 

املشيل, الريش - ميدلت-  - فف524 

-صعوبات   : الريش املغرب نتيجة ل 

مالية.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الريش  بوتغبالوت, ماعة املشيل, 

ميدلت-  - فف524 الريش املغرب. 

و عين:

السيد ة) ويرو    علي  و عنوانه ا) 

فف524  املشيل  بوزمو  املغو,  قصر 

الريش املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بميدلت  بتاريخ 22 د ن ر 

22ف2 احت رقم 299.

46I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

ESPACE KHOULANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

 N 10 RCE EL HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A

 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES MAROC

ESPACE KHOULANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : طريق 

سيدي حرازم كلم 3 فاس - فففف3 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.62355

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  23ف2  اناار  3ف  املؤرخ في 

شركة ذات   ESPACE KHOULANE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

فففف3   - فاس   3 سيدي حرازم كلم 

نهائي  الغالق  نتيجة  املغرب  فاس 

للشركة.

و عين:

السيد ة) وئام   الزياني و عنوانه ا) 

الخوخة  باب  ابن رشد  زنقة   6 رقم 

فاس املغرب كمصفي  فففف3  فاس 

 ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

طريق  وفي  23ف2  اناار  3ف  بتاريخ 

فففف3   - فاس   3 سيدي حرازم كلم 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 23ف/6ف57.

47I

SAMAA CONSEIL

BOSAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SAMAA CONSEIL

13 زنقة 8ف1 حي موالي عبد هللا 

شارع اازة عين الشق، ف48ف2، 

الدارالبيضاء املغرب

BOSAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 زنقة 

8ف1 حي موالي عبد هللا شارع اازة  

عين الشق ف48ف2 الدارالبيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19ف436

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  19ف2  ماي   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOSAM

غرض الشركة بإاجاز : التجارة.

زنقة   13  : عنوان املقر اال تماعي 

اازة   حي موالي عبد هللا شارع  8ف1 

الدارالبيضاء  ف48ف2  الشق  عين 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد ورقة بوشعي0 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ورقة بوشعي0 عنوانه ا) 

ساملية 2 شارع الجوالن -ب- عمارة 6 

شقة 3 153ف2 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ورقة بوشعي0 عنوانه ا) 

2 شارع الجوالن -ب- عمارة  الساملية 

الدارالبيضاء  153ف2   3 شقة   6

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اونيو 19ف2 احت رقم -.

48I

fidcc

DP NETWORKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

fidcc

 rue adjudant mohamed 94

 ouakili imm tachfine offices

 appt 10 etage 3 ain porja ،

20350، CASABLANCA MAROC

DP NETWORKS شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 123 
زنقة 7 إقامة ال ركة - فففف2 الدار 

البيضاء املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

131ف23.

العام  الجمع  بمقت�سى 

د ن ر   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  ام  22ف2 

درهم»  «ففف.ففف.5  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»  «ففف.ففف.5  من  أي 

  : طريق  عن  درهم»  «ففف.ففف.ف1 

اقدام حصص نقداة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 1ف8539.

49I
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fidcc

COMMODITY SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fidcc

 rue adjudant mohamed 94

 ouakili imm tachfine offices

 appt 10 etage 3 ain porja ،

20350، CASABLANCA MAROC

COMMODITY SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني إقامة رااحان 

الطابق 5 رقم 21 معاريف - فففف2 

الدار البيضاء املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9فف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMMODITY SERVICES

غرض الشركة بإاجاز : اا ر.

 332  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع ابراهيم الروداني إقامة رااحان 

فففف2  21 معاريف -  5 رقم  الطابق 

الدار البيضاء املغرب .

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : الجامين هشام  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ففف1   : هشام  الجامين  السيد 
بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجامين هشام عنوانه ا) 
طابق  النخعي  ابراهيم  زنقة   95
الدار  فففف2  معاريف   2 شقة   1

البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجامين هشام عنوانه ا) 
 1 طابق  النخعي  ابراهيم  زنقة   95
شقة 2 معاريف فففف2 الدارالبيضاء 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85368.
Iف5

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

 AGRI ELEVAGE SIDI
HRAZEM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE EL HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES MAROC
 AGRI ELEVAGE SIDI HRAZEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : مكت0 
رقم 1 كلم 3 محطة اوال للطاقة 

طريق سيدي حرازم فاس. - فففف3 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9ف625.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 
 AGRI ELEVAGE SIDI HRAZEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

اإل تماعي مكت0 رقم 1 كلم 3 محطة 
حرازم  سيدي  طريق  للطاقة  اوال 
فاس املغرب نتيجة  فففف3   - فاس. 

الغالق نهائي للشركة.
و عين:

املتيوي  العلي    عبد  السيد ة) 
زنقة زنااة   21 بالعيا�سي و عنوانه ا) 
 نان بوعنان سيدي بو يدة فاس.  
كمصفي  ة)  املغرب  فاس  فففف3 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 2ف اناار 23ف2 وفي مكت0 رقم 
للطاقة طريق  اوال  محطة   3 كلم   1
فاس  فففف3   - سيدي حرازم فاس. 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 23ف/3ف57.

51I

TALPROMOTION SERVICE

TALPROMOTION SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

TALPROMOTION SERVICE
211 شارع املقاومة ، فففف2، 

الدارالبيضاء املغرب
 TALPROMOTION SERVICE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي:  
211 شارع املقاومة  - فففف2 

االدارالبيضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

1ف1491.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اقرر  23ف2  اناار   14 في  املؤرخ 
للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
التصداق و  مع مقتضيات القانون: 
املقراإل تماعي  احويل  على  املوافقة 

للشركة الذي ام بتاريخ :
-1 16ف11/2/ف1 الى 33 زنقة زيير 

الدارالبيضاء
شارع   211 الى  18ف3/2ف/29   2-

املقاومة الدارالبيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853856.

52I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

ARUNA CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

ARUNA CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر ف2 

عمارة 5ف اجزئة فضل هللا  - ف7123 

املحمداة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

845ف3

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  أبريل  ف2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARUNA CAFE

استغالل   : غرض الشركة بإاجاز 

مقهى.

عنوان املقر اال تماعي : متجر ف2 

عمارة 5ف اجزئة فضل هللا  - ف7123 

املحمداة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف2    : محمد  بوهادي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد بوهادي عبد السالم :  فف2 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
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السيد بوهادي عبد الرحيم :  فف1 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد بوهادي فؤاد :  فف1 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد بوهادي نبيل :  فف1 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف1    : رشيد  بوهادي  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف1    : عادل  بوهادي  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد بوهادي مراد :  فف1 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بوهادي محمد  السيد 
عين   15 رقم   16 َ زنقة  املنار  اجزئة 
الشق  ف83ف2 الدار البيضاء املغرب.
السالم  عبد  بوهادي  السيد 
رقم   16 َ اجزئة املنار زنقة  عنوانه ا) 
15 عين الشق  ف83ف2 الدار البيضاء 

املغرب.
الرحيم  عبد  بوهادي  السيد 
رقم   16 َ اجزئة املنار زنقة  عنوانه ا) 
15 عين الشق  ف83ف2 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه ا)  فؤاد  بوهادي  السيد 
عين   15 رقم   16 َ زنقة  املنار  اجزئة 
الشق  ف83ف2 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه ا)  نبيل  بوهادي  السيد 
عين   15 رقم   16 َ زنقة  املنار  اجزئة 
الشق  ف83ف2 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه ا)  رشيد  بوهادي  السيد 
عين   15 رقم   16 َ زنقة  املنار  اجزئة 
الشق  ف83ف2 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه ا)  عادل  بوهادي  السيد 
عين   15 رقم   16 َ زنقة  املنار  اجزئة 
الشق  ف83ف2 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه ا)  مراد  بوهادي  السيد 
عين   15 رقم   16 َ زنقة  املنار  اجزئة 
الشق  ف83ف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السالم  عبد  بوهادي  السيد 
رقم   16 َ اجزئة املنار زنقة  عنوانه ا) 
15 عين الشق  ف83ف2 الدار البيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية باملحمداة  بتاريخ 15 اونيو 

22ف2 احت رقم 1186.

53I

Ste immobilière rond point d’europe

 IIMMOBILIERE ROND

POINT D‹EUROPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 Ste immobilière rond point

d‹europe

38 شارع دريس لحريزي الطابق 

الخامس، فففف2، الدارالبيضاء 

ااملغرب

 IIMMOBILIERE ROND POINT

D‹EUROPE «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 38 

شارع إدريس لحرزي - فففف2 

الدارالبيضاء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.345759

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اقرر  22ف2  د ن ر  9ف  في  املؤرخ 

للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 

التصداق و  مع مقتضيات القانون: 

املقراإل تماعي  احويل  على  املوافقة 

للشركة الذي ام بتاريخ :

شارع   211 الى  17ف1/2ف/12   1-

املقاومة الدارالبيضاء

شارع   38 الى  18ف3/2ف/29   2-

ادريس لحريز الدارالبيضاء

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853858.

54I

SOYACOM شركة ااسين للحسابات

IK cof
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

شركة ااسين للحسابات 

SOYACOM

رقم 76 الطابق الثاني شارع الحسن 

الثاني فاس ، ف1فف3، فاس املغرب

IK cof شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 97 

الحي الصناعي سيدي ابراهيم فاس 

- فففف3 فاس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.IK cof : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

خياطة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

و  االشخاص-التصدار  املالبس-نقل 

االستيراد.

 97 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

الحي الصناعي سيدي ابراهيم فاس - 

فففف3 فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الخملي�سي  االدري�سي  السيد 

فف1  حصة بقيمة  ففف.1    : فيصل 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الخملي�سي  االدري�سي  السيد 
اجزئة   27 رقم  عنوانه ا)  فيصل 
الشقة3  النخيل  اقامة  املامونية 
ففف3  طريق صفرو   االول  الطابق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  عنوانه ا)  االدري�سي   السيد 
النخيل  اقامة  املامونية  اجزئة   27
الطابق االول طريق صفرو   الشقة3 

فففف3 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 197.

55I

SOFIDACE

L‹AJE -TEMARA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

L‹AJE -TEMARA SARL AU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2686 
الطابق 2 حي املغرب العربي امارة  - 

ف3ف12 امارة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
35ف116.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 L’AJE -TEMARA الوحيد  الشريك 
SARL AU   مبلغ رأسمالها فف,ففف.ف1 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
العربي  املغرب  حي   2 الطابق   2686
امارة املغرب نتيجة  ف3ف12   - امارة  

ل : انهاء النشاط .
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رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العربي  املغرب  حي   2 الطابق   2686

امارة  - ف3ف12 امارة املغرب . 
و عين:

و  عاموم  سلطانة    السيد ة) 
رقم  العربي  املغرب  حي  عنوانه ا) 
امارة املغرب   ف3ف12  امارة     2686

كمصفي  ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  4ف  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 67ف132.
56I

SOFIDACE

ATOMIIC PROD SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

  ATOMIIC PROD SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 

زنقة واد زيز  طابق 3 شقة 7 اكدال 
الرباط - ف9فف1 الرباط املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.136925
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ATOMIIC الوحيد   الشريك  ذات 
مبلغ رأسمالها     PROD SARL AU
مقرها  وعنوان  درهم  فف,ففف.فف1 
اإل تماعي رقم 4 زنقة واد زيز  طابق 
ف9فف1   - الرباط  اكدال   7 شقة   3
انهاء   : ل  نتيجة  املغرب   الرباط 

النشاط.

زنقة   ,4 و حدد مقر التصفية ب 

اكدال   7 شقة   3 الطابق  زيز  واد 

الرباط  - ف9فف1 الرباط املغرب . 

و عين:

و  الضرس  ااسين   السيد ة) 

 1 4 شقة  23 عمارة  عنوانه ا) قطاع 

شارع االوكاليتوس حي الرياض الرباط  

الرباط املغرب  كمصفي  ة)  ف9فف1 

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  4ف  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 65ف132.

57I

Monceau juridique et fiscal

SAWAF
إعالن متعدد القرارات

Monceau juridique et fiscal

 boulevard zerktouni ، 197

20000، Casablanca Maroc

SAWAF  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: 43 شارع 
رقم 2 لوط الحميداة ، حي القدس 

، سيدي ال رنو�سي - - الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

1ف29ف3.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2ف نون ر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

في  له  اململوكة  األسهم  بيع  ميع 
رأسمال الشركة لصالح السيد أحمد 

بنطال0

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

استقالة السيد مراد اااو من مهامه 

كمسير.

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي:

أحمد  السيد  مدار  داد  تعيين 

بنطال0 املقيم في شقة 16 مبنى 297 

غ 27 نور 2 سيدي احيى زعير 

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ف: الذي انص على ماالي : 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 543ف85.

58I

Monceau juridique et fiscal

SAWAF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

Monceau juridique et fiscal

 boulevard zerktouni ، 197

20000، Casablanca Maroc

SAWAF «شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: 43 شارع 

رقم 2 لوط الحميداة ، حي القدس 

، سيدي ال رنو�سي - - الدار البيضاء 

املغرب .

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

1ف29ف3.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 د ن ر 22ف2

األسا�سي  النظام  مالءمة  اقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون:  -21

 5-96 للقانون  واملكمل  املعدل   19

املسؤولية  ذات  الشركات  بشأن 

املحدودة واحداثها لتعكس التغيرات 

في الحياة اال تماعية للمجتمع

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851542.

59I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

عزيز سمير كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، ففف44، 

الصويرة املغرب

عزيز سمير كار  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

التجاري الكائن  برقم 131 زنقة 

سجلماسة  اجزئة ال رج 1  الصويرة 

- ففف44 الصويرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  غشت  5ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

عزيز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سمير كار .

كراء   -(1  : غرض الشركة بإاجاز 

السيارات بدون سائق .

املحل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

زنقة   131 برقم  الكائن   التجاري 

1  الصويرة  سجلماسة  اجزئة ال رج 

- ففف44 الصويرة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزيز حموش  :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
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فف5    : املزموت   سمير  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  حموش   عزيز  السيد 

الشقة   9 اجزئة زقاق الرمان عمارة 

الصويرة   الجدادة   الصويرة   24

ففف44 الصويرة املغرب.

عنوانه ا)  املزموت  سمير  السيد 

285 اجزئة ال رج 1 الصويرة ففف44 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  حموش   عزيز  السيد 

الشقة   9 اجزئة زقاق الرمان عمارة 

الصويرة   الجدادة   الصويرة   24

ففف44 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 13 اناار 

23ف2 احت رقم 22.

Iف6

PRACOFOR SARL

GRAND MOTOR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

حل شركة

PRACOFOR SARL

31 ، شارع القدس ، فففف6، و دة 

املغرب

GRAND MOTOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

اوسف ابن ااشفين، رقم 6 عمارة 

بنرحو الطابق األول - فففف6 و دة 

اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  23ف2  اناار  3ف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  GRAND MOTOR الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم وعنوان 
ابن  اوسف  اإل تماعي شارع  مقرها 
6 عمارة بنرحو الطابق  ااشفين، رقم 
األول - فففف6 و دة اململكة املغربية 
نتيجة ل : الحل املقدم للشركة ابتداء 

من ااريخ 23ف1/2ف/3ف .

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عمارة   6 رقم  ااشفين،  ابن  اوسف 

و دة  فففف6   - بنرحو الطابق األول 

اململكة املغربية. 

و عين:

حسنين   محمد  محمد  السيد ة) 

اجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه ا)  و  ااسر 

فففف6   19 عالل الفا�سي شقة رقم 

املغربية كمصفي  ة)  اململكة  و دة 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

عمارة   6 رقم  ااشفين،  ابن  اوسف 

بنرحو الطابق األول و دة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2347.

61I

STE SMART TAX & AUDIT

 ONSITE CONSULTING

GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE SMART TAX & AUDIT

 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL

 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،

CASABLANCA MAROC

 ONSITE CONSULTING GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 1ف2 شارع 
ابن ااشفين الطابق 3 مكت0 رقم 14  

- فف3ف2 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
3ف4282.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر   25 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ONSITE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    CONSULTING GROUP
وعنوان  درهم  ففف.ف5  رأسمالها 
ابن  شارع  1ف2  اإل تماعي  مقرها 
 -   14 مكت0 رقم   3 ااشفين الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة  فف3ف2 

ل : استحالة مزاولة النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 1ف2 شارع 
ابن ااشفين الطابق 3 مكت0 رقم 14  
املغرب فف3ف2 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
اات بن علي و  عمر    السيد ة) 
عنوانه ا) دوار افنوان ازناكن  ففف45 
ورزازات املغرب كمصفي  ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
6ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853428.
62I

EXAUDICO

HOUDI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
 HOUDI INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 131 شارع 

أنفا، إقامة ازور، الطابق 11 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1فف548

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  اونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOUDI INVEST

املشاركة   : غرض الشركة بإاجاز 

في رأس املال في املغرب وفي الخارج في 

الشركات القائمة أو الناشئة.

 131  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع أنفا، إقامة ازور، الطابق 11 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : بناني   هدى  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة هدى بناني  عنوانه ا) ف2 

زنقة عين أسردون، حي سالم  فففف2 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هدى بناني  عنوانه ا) ف2 

زنقة عين أسردون، حي سالم  فففف2 

الدار البيضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اونيو 22ف2 احت رقم 67ف829.

63I

MOUSSAOUI HAJJI

THERY FELAR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
THERY FELAR CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي موالي 
رشيد االقامة ف1 رقم 5 شارع موالي 
علي الشريف الريصاني  - فف522 

الريصاني املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14441

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  د ن ر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اات  حسن  السيد  ة)  افويت 
فف5 حصة ا تماعية من أصل  بهو 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 
د ن ر   28 بتاريخ  حفي�سي  عثمان 

22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
 28 بتاريخ  بالرشيداة   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 23ف2/ف2.

64I

ANDERSEN CONSULTING

LEXTEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
LEXTEC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 84 شارع 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - فففف9 طنجة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

91ف65.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

افويت السيد  ة) محمد  السطي 

فف1  حصة ا تماعية من أصل  ف3 

خو�سي  السيد  ة)  لفائدة   حصة 

 26 بتاريخ  هريداا  هريداا  ا بيتو 

د ن ر 22ف2.

افويت السيد  ة) معاد  الفرطاخ 

فف1  حصة ا تماعية من أصل  ف3 

خو�سي  السيد  ة)  لفائدة   حصة 

 26 بتاريخ  هريداا  هريداا  ا بيتو 

د ن ر 22ف2.

محمد   السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  ف4  الجوشين 

السيد  ة)  فف1 حصة لفائدة   أصل 

خو�سي ا بيتو هريداا هريداا بتاريخ 

26 د ن ر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار  6ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف26145.

65I

ANDERSEN CONSULTING

LEXTEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

LEXTEC SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 84 شارع 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - فففف9 طنجة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

91ف65.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  26 د ن ر  املؤرخ في 

السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

ا بيتو   خو�سي  هيراداا  هيراداا 

كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  6ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف26145.

66I

ORCOM FIDUS CONSULTING

STE LASFRITAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING

 AVENUE GHANDY LOT H 254

 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

STE LASFRITAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي c/o مكت0 

رقم 4 الطابق االول دار الرايس 

شارع 29 ف راار اال ر ت اكادار - 

فففف8 اكادار املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35ف54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  ف2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LASFRITAS

مطعم   : بإاجاز  الشركة  غرض 

متنقل

مقهي و مطعم لتقدام الو بات 

السريعة .

عنوان املقر اال تماعي : c/o مكت0 

رقم 4 الطابق االول دار الرايس شارع 

فففف8   - ف راار اال ر ت اكادار   29

اكادار املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كمال داني :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)   داني  كمال  السيد 

2 الطابق  68  اجزئة االنبعاث  الرقم 

مكناس  فففف5  مكناس  ف1  شقة   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)   داني  كمال  السيد 

2 الطابق  68  اجزئة االنبعاث  الرقم 

مكناس  فففف5  مكناس  ف1  شقة   3

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 49فف12.

67I



1927 الجريدة الرسميةعدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) 

GLOBAL AUDITAX

 PANEAUX BRIQUE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
GLOBAL AUDITAX

اجزئة اناعورت رقم 6 حي الحرش 
اات ملول انزكان املغرب، ف8615، 

أات ملول املغرب
 PANEAUX BRIQUE

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 23 
عمارة السعادة 2 حي املحمدي - 

فففف8 اكادار املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38919

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 PANEAUX الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    BRIQUE CONSTRUCTION
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
عمارة   23 رقم  اإل تماعي  مقرها 
فففف8   - املحمدي  حي   2 السعادة 
اكادار املغرب نتيجة ل : اوقف نشاط 

الشركة و ضعف السيولة املالية.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املحمدي  حي   2 السعادة  عمارة   23

املغرب فففف8 اكادار املغرب. 
و عين:

و  عمر  اات  محمد    السيد ة) 
عنوانه ا) دوار اكادارت درارغة اكادار 

كمصفي  ة)  املغرب  اكادار  فففف8 

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   29 بتاريخ  باكادار   التجارية 

22ف2 احت رقم 119873.

68I

FORMAFID CONSEIL

 CASH SERVICES MOJAMAA
EL KHEIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
 CASH SERVICES MOJAMAA

EL KHEIR  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األر�سي  بقعة رقم ف7 اجزئة اوفيق  

- ففف26 سطات  املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7311
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASH  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
. SERVICES MOJAMAA EL KHEIR
احويل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

األموال  - خدمات مالية أخرى.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اجزئة اوفيق   ف7  بقعة رقم  األر�سي  

- ففف26 سطات  املغرب .
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  عبداملجيد العبا�سي  :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف5    : السيدة خداجة العبا�سي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العبا�سي   عبداملجيد  السيد  
مركز كيسر كيسر سطات   عنوانه ا) 

26352 كيسر  املغرب .

العبا�سي  خداجة  السيدة 

�سي  اوالد  كيسر  مركز  عنوانه ا) 

كيسر    26352 سطات   بنداوود 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوسف العبا�سي  عنوانه ا) 

 26352 كيسر سطات   كيسر  مركز 

كيسر  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  االبتدائية بسطات  

23ف2 احت رقم 15/23.

69I

اثتمانية صال ح الدان

CONFORLI SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

اثتمانية صال ح الدان

عمارة 423 شقة 3 ابواب مراكش 

زون 39 مراكش ، فففف4، مراكش 

املغرب

CONFORLI SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 169 اجز 

ئة املسار طريق اسفي مراكش   - 

فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONFORLI SARLAU

اجا رة و   : غرض الشركة بإاجاز 
صناعة اال فرشة و اال اا ت.

عنوان املقر اال تماعي : 169 اجز 
 - مراكش    اسفي  طريق  املسار  ئة 

فففف4 مراكش املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مج ر  واد :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مج ر  واد عنوانه ا) شقة 
54 بديع 1 امرشيش مراكش فففف4 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مج ر  واد عنوانه ا) شقة 
54 بديع 1 امرشيش مراكش فففف4 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143581.

Iف7

STE ARSALAN CHAOUIA

 TOPOEXPERT des études
 topographiques et

foncières
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،26163 ص.ب 843 ، ففف

MAROC
 TOPOEXPERT des études

  topographiques et foncières
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
االميرة اللة عائشة اقامة مالك 

الرحمة الطابق 2 الشقة رقم 3 - 
ففف26 سطات املغرب
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اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TOPOEXPERT des études

. topographiques et foncières

 : بإاجاز  الشركة  غرض 

طوبوغرافي.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

مالك  اقامة  عائشة  اللة  االميرة 

 -  3 رقم  الشقة   2 الطابق  الرحمة 

ففف26 سطات املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد مشتبة اوسف 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  اوسف  السيد مشتبة 

ففف26   41 الرقم  املجد  اجزئة 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  اوسف  السيد مشتبة 

ففف26   41 الرقم  املجد  اجزئة 

سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

23ف2 احت رقم 18/23.

71I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

SAFAE HOUZE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  داد للشركة

STAF CONSULTING

  AL YASSMINE R 5  IMM 74

 RC APRT  N° 02 OUELFA

 HAY HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

SAFAE HOUZE CAR   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الوحدة بلوك و رقم 136 العيون 

املغرب - فففف7 العيون املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ف438.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام تعيين  23ف2  اناار   14 املؤرخ في 

مسير  داد للشركة السيد ة) املوحي 

انس  كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  2ف  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم ف368.

72I

COMPTAFFAIRES

 ETABLISSEMENT PRIVE

VILLE VERTE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 ETABLISSEMENT PRIVE VILLE

VERTE «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: حي 

الفيالت شارع اللة عائشة - ففف13 

بن سليمان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.975

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ف1 د ن ر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

ا تماعية  حصة  ف138  افويت 

بوشعي0  اونس  بن  السبد  بحوزة 

لفائدة السيد عوادي بوشعي0

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

افويت 143 حصة ا تماعية بحوزة 

السبد الغازي الداني لفائدة السيد 

عوادي بوشعي0

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

افويت 368 حصة ا تماعية بحوزة 

السبد ابونيي بوشعي0 لفائدة السيد 

عوادي بوشعي0

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

افويت 115 حصة ا تماعية بحوزة 

لفائدة  مصطفى  دادا  بن  السبد 

السيد عوادي بوشعي0

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

حصة ا تماعية بحوزة   55 افويت 

السيد  لفائدة  امينة  السبدة حارتي 

عوادي بوشعي0

قرار رقم 6: الذي انص على ماالي: 

افويت 111 حصة ا تماعية بحوزة 

السيد  لفائدة  محمد  حارتي  السبد 

عوادي بوشعي0

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :6-7 رقم  بند 

االسا�سي  النظام  احيين  ماالي: 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  سليمان   ب ن  االبتدائية 

اناار 23ف2 احت رقم 23.

73I

Bureau de La competences consultation

ZAYT ANIMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

فففف7، العيون املغرب

ZAYT ANIMATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مشروع 

 B721  - 70000 مدانة الوفاق رقم

العيون املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ف443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAYT  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ANIMATION

اقدام   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االاصاالت  مجال  في  الخدمات 

السلكية وال سلكية، صناعة واطوير 

كل  وشراء  بيع  املعلومااية،  ال رامج 

املعلوميات،التجارة  بمجال  مااتعلق 

العامة ....

مشروع   : عنوان املقر اال تماعي 

 B721  - 7فففف مدانة الوفاق رقم 

العيون املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : السيد هشام ولد بنحمد  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
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فف5    : السيد اسامة ولد بنحمد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بنحمد   ولد  هشام  السيد 
العيون  فففف7  العيون  عنوانه ا) 

املغرب.
بنحمد  ولد  اسامة  السيد 
العيون  فففف7  العيون  عنوانه ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنحمد   ولد  هشام  السيد 
العيون  فففف7  العيون  عنوانه ا) 

املغرب
بنحمد  ولد  اسامة  السيد 
العيون  فففف7  العيون  عنوانه ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 23ف3774/2.

74I

la marocaine des bilans

AUDILAB AUDITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج 11 اناار مكت0 رقم 8 عمارة 
أدرار حي الداخلة ، ف6فف8، أكادار 

املغرب
AUDILAB AUDITION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 83 

شقة رقم 9 الطابق 3 اقامة الليمون 
شارع الزرقطوني كليز - فففف4 

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

89ف131
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUDILAB AUDITION

اجارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املعدات الطبية.

 83 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

شقة رقم 9 الطابق 3 اقامة الليمون 

فففف4   - كليز  الزرقطوني  شارع 

مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.15  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

75 حصة    : السيد طاهري صابر 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيدة افالش فتيحة :  75 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  صابر  طاهري  السيد 

ف5225   16 رقم  النموذ ية  القرية 

كلميمة املغرب.

السيدة افالش فتيحة عنوانه ا) 

4فف83   املسجد  زنقة  الرطيم  حي 

اوالد ااامة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  صابر  طاهري  السيد 

ف5225   16 رقم  النموذ ية  القرية 

كلميمة املغرب

السيدة افالش فتيحة عنوانه ا) 

4فف83   املسجد  زنقة  الرطيم  حي 

اوالد ااامة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

22ف2 احت رقم 141863.

75I

ORCOM FIDUS CONSULTING

SISTERS IMMO INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE GHANDY LOT H 254
 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

SISTERS IMMO INVEST شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة رقم 
2ف7 اقامة افاوين اكادار - فففف8 

اكادار املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
439ف5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 17 أكتوبر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
افاوين  اقامة  2ف7  رقم  «الشقة 
إلى  اكادار املغرب»  فففف8   - اكادار 
«الشقة رقم BIS 1فف-6ف B الطابق 1 
عمارة 4ف-3ف اقامة اموريت تغازوت 
باي اكادي - فففف8 اكادار  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 61فف12.
76I

fiduciaire douiri

HEADSETIFY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

fiduciaire douiri
 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
HEADSETIFY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 48 
شقة 1 شارع فال ولد اعمير أكدال 

الرباط - ف8فف1 الرباط املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.159631

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  د ن ر  1ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوكة    أسامة   السيد  ة)  افويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة  ففف.1 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 
د ن ر  1ف  بتاريخ   DESIE MABIALA

22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132212.

77I

fiduciaire douiri

HEADSETIFY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  داد للشركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
  HEADSETIFY

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 48 
شقة 1 شارع فال ولد اعمير أكدال 

الرباط - ف8فف1 الرباط املغرب.
تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.159631

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 ام تعيين  1ف د ن ر  املؤرخ في 
السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

MABIALA  DESIE كمسير وحيد
ابعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132212.

78I
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IMPORTSHIP

IMPORTSHIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

IMPORTSHIP

13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزال0 

الطابق األول رقم 8 ، ف35ف2، 

الدارالبيضاء املغرب

IMPORTSHIP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزال0 الطابق 

األول رقم 8 - ف35ف2 الدارالبيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31ف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPORTSHIP

غرض الشركة بإاجاز : اجارة.
زنقة   13  : عنوان املقر اال تماعي 

احمد املجاطي اقامة لزال0 الطابق 

الدارالبيضاء  ف35ف2   -  8 األول رقم 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

امللوك  الحميد ح0  عبد  السيد 

الصفريوي :  فف5 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة .

امللوك  ح0  ادريس  السيد 

الصفريوي :  فف5 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

امللوك  الحميد ح0  عبد  السيد 
شارع ال فيزار  الصفريوي عنوانه ا) 

بولو ف42ف2 الدارالبيضاء املغرب.
امللوك  ح0  ادريس  السيد 
حمرية  اجزئة  عنوانه ا)  الصفريوي 
ف42ف2  كاليفورنيا   6 رقم   1 زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
امللوك  الحميد ح0  عبد  السيد 
شارع ال فيزار  الصفريوي عنوانه ا) 
بولو شارع ال فيزار بولو الدارالبيضاء 

املغرب
امللوك  ح0  ادريس  السيد 
حمرية  اجزئة  عنوانه ا)  الصفريوي 
ف42ف2  كاليفورنيا   6 رقم   1 زنقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 8ف8532.
79I

COMPTAELISSAOUI

املحيط األطل�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أ عون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
ف9215، القصر الكبير املغرب
املحيط األطل�سي  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 
3ف حي عدة شارع بوسيف رقم 

16 القصر الكبير  - ف9215 القصر 
الكبير  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.219

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  د ن ر   13 في  املؤرخ 
ذات  شركة  األطل�سي   املحيط  حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.فف8  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
 16 حي عدة شارع بوسيف رقم  3ف 
القصر الكبير  - ف9215 القصر الكبير  

املغرب نتيجة لتصفية الشركة .
و عين:

و  الحراق  خالد   السيد ة) 
 18 رقم  البلداة  شارع  عنوانه ا) 
القصر الكبير  ف9215 القصر الكبير  

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي  22ف2  د ن ر   13 بتاريخ 
 16 حي عدة شارع بوسيف رقم  3ف 
القصر  ف9215   - الكبير   القصر 

الكبير  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
4ف  بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

اناار 23ف2 احت رقم 4ف.

Iف8

AGIN SARL

NOVASTUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 17

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

NOVASTUS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
912،الطابق الثاني حي املنزه شارع 
يعقوب املنصور الرباط - ف15ف1 

الرباط املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.156887

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 نون ر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
املنزه  حي  الثاني  912،الطابق  «رقم 
 - الرباط  املنصور  يعقوب  شارع 
«رياض  إلى  املغرب»  الرباط  ف15ف1 
 1 رقم  متجر   2 عمارة  هرهورة، 
هرهورة امارة - ف4ف12 هرهورة امارة  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 6889.
81I

HAPPY COMPTA SARL

CHAAKOUKE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL
MAROC

CHAAKOUKE TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 363 شارع 
محمد الخامس  - ففف23 بني مالل 

املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9955

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  د ن ر  8ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :
شعكوك  السيد  ة)  افويت 
ا تماعية  حصة  ففف.ف5  بوزكري  
لفائدة   حصة  ففف.ف5  أصل  من 
8ف  أاوب بوعدود بتاريخ  السيد  ة) 

د ن ر 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 1367.
82I

3D IMMOBILIER

3D IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

3D IMMOBILIER
15 إقامة التجميل زنقة ابي الدرداء 
الطابق 4 رقم 22 ، فففف9، طنجة 

املغرب
3D IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي 15 إقامة 
التجميل زنقة ابي الدرداء الطابق 4 

رقم 22  - فففف9 طنجة  املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
43فف8.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  23ف2  اناار  2ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.71ف.ف1 
«ففف.فف1 درهم» إلى «ففف.171.ف1 
اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261573.
83I

LE LEGALISTE

PARA BLOUZE MEDICALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة 

LE LEGALISTE
زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكت0 رقم 9 الوازيس ، 
ف24ف2، الدار البيضاء املغرب

  PARA BLOUZE MEDICALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي اجزئة 21 
رقم 47 محل رقم 2 شارع الفداء - 

ففف16 برشيد املغرب.
اوسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16665

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  أكتوبر   18 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
استيراد و اصدار

الصيدلة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
نون ر   29 بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

22ف2 احت رقم 1264.
84I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 OVERSEAS TRANS EXPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
ففف72، السمارة املغرب

 OVERSEAS TRANS EXPORT
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الحجري شارع واد الذه0 رقم 5ف1 
مكرر السمارة . - ففف72 السمارة 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2863
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 OVERSEAS TRANS EXPORT

.SARL
نقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البضائع والنقل لصالح الغير .
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
5ف1  الحجري شارع واد الذه0 رقم 
السمارة  ففف72   -  . السمارة  مكرر 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ف34    : الهباري   الحسن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد احيى بلشقر  :  ف33 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
ف33    : السيد نور الدان الكزه  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن الهباري  عنوانه ا) 

اكدال   6 شقة  البطتني  زنقة   21

الرباط  ففف72 السمارة املغرب.

عنوانه ا)  بلشقر   احيى  السيد 

ففف72 السمارة   اوالد زبير مركز اازة  

املغرب .

السيد نور الدان الكزه  عنوانه ا) 

اعزة  اات  حي   242 رقم  ا  بلوك 

اارودانت  ففف72 السمارة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن الهباري  عنوانه ا) 

اكدال   6 شقة  البطتني  زنقة   21

الرباط  ففف72 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 13 بتاريخ  بالسمارة   االبتدائية 

أكتوبر 23ف2 احت رقم 23ف7/2ف.

85I

NOBLACTION

RAFIPROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 

3 الطابق األول رقم 15، فففف4، 

مراكش املغرب

RAFIPROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 

رقم 1 الطابق االول اجزئة املسار 

رقم 73ف1 طريق اسفي  - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  6ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAFIPROMO

غرض الشركة بإاجاز : مقاول بناء

مطور عقاري

اا ر أو وسيط استيراد اصدار.

مكت0   : اال تماعي  املقر  عنوان 

رقم 1 الطابق االول اجزئة املسار رقم 

73ف1 طريق اسفي  - فففف4 مراكش 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فكري اوسف :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد الرافعي رشيد :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  اوسف  فكري  السيد 

سبيع   167 رقم  الكولف  شارع 

الشمالي  فففف4 مراكش املغرب.

عنوانه ا)  رشيد  الرافعي  السيد 

الشقة 4ف3 عمارة 1 الطابق 3 اقامة 

الفضل  فففف4 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  اوسف  فكري  السيد 

سبيع   167 رقم  الكولف  شارع 

الشمالي  فففف4 مراكش املغرب

عنوانه ا)  الرافعي رشيد   السيد 

الشقة 4ف3 عمارة 1 الطابق 3 اقامة 

الفضل  فففف4 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 142692.

86I
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STE GCC SARL

STE SONATLANTIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

STE GCC SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

STE SONATLANTIC SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

ووكلوت ازارين زاكورة - فف479 

زاكورة املغرب .

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1ف31.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ف2ف2 ام تعيين  2ف شتن ر  املؤرخ في 

السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

الهكيوي نورة  كمسير وحيد

ابعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بزاكورة  بتاريخ 6ف أكتوبر 

ف2ف2 احت رقم 325.

87I

UPSI TRANS

UPSI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

UPSI TRANS

طنجة ، فففف9، طنجة املغرب

UPSI TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حرارين 1 

مرك0 الياسمين 3 الطابق 6 رقم 92 

- ففف9 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

997ف13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 UPSI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRANS

النقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبضائع  املحلي  و  الدولي 

الغير..

عنوان املقر اال تماعي : حرارين 1 

مرك0 الياسمين 3 الطابق 6 رقم 92 

- ففف9 طنجة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : االنصاري  عمر  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  االنصاري  عمر  السيد 

حي الدريسية زنقة الشريف االدري�سي 

رقم 43 طنجة فففف9 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  االنصاري  عمر  السيد 

حي الدريسية زنقة الشريف االدري�سي 

رقم 43 طنجة ففف9 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر  4ف  بتاريخ  التجارية بطنجة  

22ف2 احت رقم 952ف1.

88I

happen busines هابن بزنس

 HAPPEN هابن بزنس 

BUSINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

happen busines هابن بزنس

اوالد حدو عين الشق رقم 

99 الدارالبيضاء ، فففف2، 

الدارالبيضاء املغرب

 HAPPEN BUSINES هابن بزنس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الفردوس 95 شارع ام الربيع شقة 
رقم 8 الطابق الثاني - فففف2 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1526

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  22ف2  د ن ر  1ف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

بزنس  هابن  الوحيد   الشريك  ذات 

HAPPEN BUSINES  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

95 شارع  اإل تماعي اجزئة الفردوس 

الطابق الثاني   8 ام الربيع شقة رقم 

- فففف2 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : قلة املوارد املالية .

اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الربيع شقة  ام  شارع   95 الفردوس 
فففف2   - الثاني  الطابق   8 رقم 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

باللي و عنوانه ا)  امال   السيد ة) 

اوالد حدو عين الشق رقم 99 فففف2  

كمصفي  ة)  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853198.

89I

CABINET CC ORGA

PRO WATT
إعالن متعدد القرارات

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 14 املعاريف ، ف33ف2، 

البيضاء املغرب

PRO WATT «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: ف1 زنقة 

الحرية ط 3 رقم 5 - - الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

15ف534.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5ف د ن ر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

الذي انص على  قرار رقم االول: 

 PRO ماالي: تغيير تسمية الشركة من

2L NEGOCE الى WATT

الذي انص على  قرار رقم التانى: 

ماالي: اوسيع نشاط الشركة 

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي انص على ماالي: 

 2L NEGOCE اصبر تسمية الشركة

PRO WATT عوض

بند رقم 3: الذي انص على ماالي: 

الى   نشاطها  بتوسيع  الشركة  قامت 

البيع و الشراء  ميع املواد 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853767.

Iف9
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CABINET CC ORGA

ESPACE SERVICES MAWLID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 14 املعاريف ، ف33ف2، 
البيضاء املغرب

 ESPACE SERVICES MAWLID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

بسااين الولفة مجموعة 7 عمارة 33 
متجر 6 طريق موالي تهامي - ف25ف2 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.551829

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ESPACE SERVICES الشريك الوحيد
ففف.فف1  MAWLID  مبلغ رأسمالها 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
بسااين الولفة مجموعة 7 عمارة 33 
متجر 6 طريق موالي تهامي - ف25ف2 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

نشاط غير مالءىم.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بسااين الولفة مجموعة 7 عمارة 33 
متجر 6 طريق موالي تهامي - ف25ف2 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  بوالغال  عبدهللا   السيد ة) 
 242 رقم  فلوريدا  اقامة  عنوانه ا) 
سيدي معروف فف1ف2 الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود ابليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853954.
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SLP NORDIC GROUP S.A.R.L

PELL-e-QUIN  S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PELL-e-QUIN  S.A.R.L

2 يعقوب املنصور طابق التاني رقم 

3 ، فففف9، طنجة املغرب

PELL-e-QUIN  S.A.R.L  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنظر 

الجميل شارع 71 رقم 9 الطابق 

االول  - فففف9 طنجة  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133795

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  4ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

PELL-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. e-QUIN  S.A.R.L

استراد   : بإاجاز  الشركة  غرض 

والتصدار 

التغليف؛والتحويل .

املنظر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الجميل شارع 71 رقم 9 الطابق االول  

- فففف9 طنجة  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   99   : السيد ليبك هيكو  

بقيمة ففف.1 درهم للحصة .

السيدة عوادي خنساء  :  1 حصة 

بقيمة ففف.1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  هيكو   ليبك  السيد 

استونيا 1ففف1 استونيا استونيا.

السيدة عوادي خنساء  عنوانه ا) 
 4 ط   1 بلوك  1ف  رقم  شارع و دة 
عمارة الحرس امللكي اطوان    4 شقة 

ففف93 اطوان املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  هيكو   ليبك  السيد 

استونيا 1ففف1 استونيا استونيا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261482.
92I

SLP NORDIC GROUP S.A.R.L

 SLP NORDIC GROUP
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

SLP NORDIC GROUP S.A.R.L
2 يعقوب املنصور طابق التاني رقم 

3 ، فففف9، طنجة املغرب
  SLP NORDIC GROUP S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املنظر 
الجميل شارع 71 رقم 9 الطابق 

االول  - فففف9 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133749
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  4ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SLP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NORDIC GROUP S.A.R.L
استراد و   : غرض الشركة بإاجاز 

اصدار 
ما  وكل  الخشبية  مواد  احويل 

ادخل في صناعته.
املنظر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الجميل شارع 71 رقم 9 الطابق االول  

- فففف9 طنجة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

ف5 حصة    : السيد ايبيك هيكو  
بقيمة ففف.1 درهم للحصة .

ف5    : السيد الك�سي سيميراكوف 
حصة بقيمة ففف.1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  هيكو   ايبيك  السيد 
استونيا  1ففف1 استونيا استونيا.

سيميراكوف  الك�سي  السيد 
موسكو   ففف1ف1  روسيا   عنوانه ا) 

روسيا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  هيكو   ايبيك  السيد 

استونيا  1ففف1 استونيا استونيا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  6ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261423.
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SAMIR FIDUCIAIRE

HANSIFA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
HANSIFA TRAV  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 343 
راء، حي النعيم 6، مكناس - فففف5 

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3ف465.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  23ف2  اناار  4ف  في  املؤرخ 
شركة ذات    HANSIFA TRAV حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2)الجريدة الرسمية   1934

ففف.ففف.1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
 - مكناس   ،6 النعيم  حي  راء،   343
فففف5 مكناس املغرب نتيجة لقفل 

التصفية.
و عين:

هنوش  الواحد   عبد  السيد ة)  
النعيم  راء،    343 رقم  عنوانه ا)  و 
املغرب  مكناس  فففف5  مكناس   ،6

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
 343 وفي رقم  23ف2  اناار  4ف  بتاريخ 
فففف5   - 6، مكناس  راء، حي النعيم 

مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1465.

94I

أفاك أودات

PROCLUS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

أفاك أودات
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، فففف9، 

طنجة املغرب
PROCLUS SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 
خالد ابن الوليد طابق 3 رقم 8 - 

فففف9 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROCLUS SARL AU
غرض الشركة بإاجاز : - استشارة 

في مجال املعلوميات
لتكنولو يا  مشروع  أي  إنجاز   -

املعلوميات
- اطوير برمجيات حلول التكامل

- استحداث فرع في كل من املغرب 
والخارج.

- استيراد و اصدار
- بيع الحلول الرقمية

والتأ ير  العقاري  التطوير   -
العقاري و اعادة التأ ير.

أو  االمتياز  أو  االستحواذ   -
منر  أو  عن  التنازل  أو  االستغالل 
االختراع  براءات  أو  العمليات   ميع 
التراخيص  أو  التجارية  العالمات  أو 
أو االمتيازات أو العمليات التي ادخل 
استغاللها  أو  الشركة  موضوع  في 
نقل  وكذلك  مساهمتها  أو  نقلها  أو 
نقل  ميع  وكذلك  مساهمتهم  أو 

اراخيص التشغيل
- إنشاء أو حيازة أو تشغيل مباشر 
أو غير مباشر أو اأ ير أو إدارة أو اأ ير 
امكن  مباني  أو  فروع  أو  عمل  أي 
األشكال  من  شكل  بأي  استخدامها 

ألي من األغراض املذكورة أعاله.
- املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
عمليات  أي  في  وسيلة  بأي  للشركة 
بأحد  مرابطة  اكون  قد  اجارية 
املشاريع املذكورة أعاله أو ذات الصلة 
أو  شركة  دادة  إنشاء  طريق  عن 
عدادات أو مؤسسات من أي نوع أو 
 ، املساهمة  طريق  عن  اكبدها  اتم 
األوراق املالية أو  االكتتاب أو شراء 
حقوق الشركات أو عمليات االندماج 

أو املشاريع املشتركة أو غير ذلك.
زنقة   12  : عنوان املقر اال تماعي 
 -  8 رقم   3 طابق  الوليد  ابن  خالد 

فففف9 طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : كنوبس  السيد  رون 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  كنوبس  السيد  رون 

نينوف ففففف نينوف بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  كنوبس  السيد  رون 

نينوف ففففف نينوف بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

22ف2 احت رقم 15ف261.
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FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

MATED TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY BARAKA SOFIA «B»

 BUREAU N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

MATED TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

النجاح  - ف3325 ميسور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ف2.

العام  الجمع  بمقت�سى 

د ن ر  1ف  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  ام  22ف2 

درهم»  «ففف.ففف.4  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»  «ففف.ففف.6  من  أي 

طريق  عن  درهم»  «ففف.ففف.ف1 

الشركة  داون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر  ف3  بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

22ف2 احت رقم 22ف567/2.
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أفاك أودات

DATAFUZE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

أفاك أودات
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، فففف9، 

طنجة املغرب
DATAFUZE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 
خالد ابن الوليد طابق 3 رقم 8 - 

فففف9 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DATAFUZE SARL AU
- معالجة   : غرض الشركة بإاجاز 

(IT  اقنية املعلومات
واملساعدة  التدري0   -
اكنولو يا  مجال  في  واالستشارات 

املعلومات
استيراد واصدار أ هزة وبرامج   -

وأ هزة الكمبيوار
- املتا رة بشكل عام أو بالعمولة 
أو التأ ير لجميع األمالك أو الورش أو 
املصانع أو األعمال أو الصناعة سواء 

في املغرب أو في الخارج.
- التطوير العقاري.

أو  االمتياز  أو  االستحواذ   -
منر  أو  عن  التنازل  أو  االستغالل 
االختراع  براءات  أو  العمليات   ميع 
التراخيص  أو  التجارية  العالمات  أو 
أو االمتيازات أو العمليات التي ادخل 
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استغاللها  أو  الشركة  موضوع  في 

نقل  وكذلك  مساهمتها  أو  نقلها  أو 

نقل  ميع  وكذلك  مساهمتهم  أو 

اراخيص التشغيل

- إنشاء أو حيازة أو تشغيل مباشر 

أو غير مباشر أو اأ ير أو إدارة أو اأ ير 

امكن  مباني  أو  فروع  أو  عمل  أي 

األشكال  من  شكل  بأي  استخدامها 

ألي من األغراض املذكورة أعاله

- املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

عمليات  أي  في  وسيلة  بأي  للشركة 

بأحد  مرابطة  اكون  قد  اجارية 

املشاريع املذكورة أعاله أو ذات الصلة 

أو  شركة  دادة  إنشاء  طريق  عن 

عدادات أو مؤسسات من أي نوع أو 

 ، املساهمة  طريق  عن  اكبدها  اتم 

األوراق املالية أو  االكتتاب أو شراء 

حقوق الشركات أو عمليات االندماج 

أو املشاريع املشتركة أو غير ذلك.

زنقة   12  : عنوان املقر اال تماعي 

 -  8 رقم   3 طابق  الوليد  ابن  خالد 

فففف9 طنجة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : كيشوات  فؤاد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  كيشوات  فؤاد  السيد 

انتويرب ففففف انتويرب بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  كيشوات  فؤاد  السيد 

انتويرب ففففف انتويرب بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261364.

97I

إس دابليو أدفاازوري كروب

إس دابليو أدفيزوري غروب
إعالن متعدد القرارات

إس دابليو أدفاازوري كروب

زنقة األردن، إقامة اامنة 2، الطابق 

السابع، رقم 91، طنجة ، فففف9، 

طنجة املغرب

إس دابليو أدفيزوري غروب «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 

األردن، إقامة اامنة 2، الطابق 

السابع، رقم 91، طنجة - فففف9 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97167

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  21ف2  ف3 شتن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

انظيم  من  الشركة  نشاط  تغيير 

الحفالت إلى اقدام االستشارات إلى 

الشركات

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

من  است  الشركة  تسمية  تغيير 

هابي إلى إس دابليو أدفيزوري غروب

على  انص  الذي   :3 رقم  قرار 

من  اال تماعي  املقر  احويل  ماالي: 
 ،8 رقم  إقامة ر اء،   ، زنقة الجزيرة 

طنجة إلى زنقة األردن،إقامة اامنة 2، 

الطابق السابع، رقم 91، طنجة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي انص على ماالي: 

خار ه  و  املغرب  في  الشركة  ازاول 

نشاط اقدام االستشارة إلى الشركات 

، مساعدة مكاا0 الخ رة املحاسبااية 

األ نبية

على  انص  الذي   :3 رقم  بند 

ماالي: تسمية الشركة هي إس دابليو 

أدفيزوري غروب.

على  انص  الذي   :4 رقم  بند 

هو  اال تماعي  الشركة  مقر  ماالي: 

الطابق   ،2 إقامة اامنة  زنقة األردن، 

السابع، مكت0 رقم 91، طنجة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اونيو  7ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

22ف2 احت رقم 254545.

98I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

BATIPLOSAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 Cabinet Solution Consulting

and Accounting

 N° 21 RUE DAHR SOUK

BETTANA SALE ، 11040، سال 

املغرب

BATIPLOSAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 325 

مجموعة الحد حي النهضة واحد 

الرباط - فففف1 الرباط املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.71283

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  22ف2  د ن ر  7ف  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«ففف.ف85 درهم» أي من «ففف.ف15 

عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 

داون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر  7ف  بتاريخ  التجارية بالرباط  

22ف2 احت رقم 131687.

99I

ACCOMPT CONSULTING

 INTIBAH DES TRAVAUX ET

TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 INTIBAH DES TRAVAUX ET

TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 14 طريق 

116 حي حساني و دة  م) - فففف6 

و دة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39ف35.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر  22ف2  غشت  8ف  في  املؤرخ 

 INTIBAH DES TRAVAUX حل 

املسؤولية  ذات  شركة   ET TRANS

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

 14 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 

 - حي حساني و دة  م)   116 طريق 

و دة املغرب نتيجة لغياب  فففف6 

رأس املال.

و عين:

و  خليفي  ااسين   السيد ة) 

رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه ا) 

املغرب  و دة  فففف6  العروي   195

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 8ف غشت 22ف2 وفي 14 طريق 

116 حي حساني و دة  م) - فففف6 

و دة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر   29 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 1897.

Iفف1
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CONFID

LA ROSA BLEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONFID

 N° 10 BD OUED SEBOU

 RUE 114 Gr E ELOULFA

 CASABLANCA، 20220،

CASABLANCA MAROC

LA ROSA BLEU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي  رياض 

األلفة م س 18 مدخل 8 محل رقم 

29 الدار البيضاء - ف23ف2 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

863ف24.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  د ن ر  ف3  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 LA ROSA الوحيد  الشريك  ذات 

ففف.ف1 درهم  BLEU  مبلغ رأسمالها 
رياض  اإل تماعي   مقرها  وعنوان 

8 محل رقم  مدخل   18 األلفة م س 

الدار  ف23ف2   - البيضاء  الدار   29

: الوضعية  البيضاء املغرب نتيجة ل 

االقتصاداة.
رياض  التصفية ب   و حدد مقر 

8 محل رقم  مدخل   18 األلفة م س 

29  - ف23ف2 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  مللس  بوشعي0    السيد ة) 

عنوانه ا)  بن احمد لهراهرة حمداوة 

بن احمد املغرب كمصفي  ف5ف26  

 ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية :  
رياض األلفة م س 18 مدخل 8 محل 

رقم 29 الدار البيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 8ف8542.

1Iف1

FAEC SARL

STE SKIG PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FAEC SARL
رقم 12 شارع الحسن التاني م.ح ، 

فففف3، فاس املغرب
STE SKIG PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 32 زنقة 

8ف2 عين قادوس حي املصلى - 
فففف3 فاس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74481

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  4ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SKIG PRIVE
التعليم   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الخاص.
 32  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - عين قادوس حي املصلى  8ف2  زنقة 

فففف3 فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 175   : املشتالي  أحمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
175 حصة    : السيد علي البوري 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد محمد رشيد البوري :  ف25 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

  : منصوري  رشيد  اي  السيد 

فف2 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 

فف1    : السيد ادريس بنعبد هللا 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيدة غزالن بردلي :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  املشتالي  أحمد  السيد 

قطاع 9 اقامة االمان 11 حي الرياض 

فففف1 الرباط املغرب.

عنوانه ا)  البوري  علي  السيد 

حيفا  شارع  أو  عمارة  تسنيم  اقامة 

فففف2 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

البوري  رشيد  محمد  السيد 

اقامة  نان   17 عمارة  عنوانه ا) 

الرباط  فففف1  النهضة حي النهضة  

املغرب.

منصوري  رشيد  اي  السيد 

ابن  شارع  كرز  زنقة   11 عنوانه ا) 

الخطي0  فففف3 فاس املغرب.

السيد ادريس بنعبد هللا عنوانه ا) 

حي  ف2  زنقة قص0 السكر   2 قطاع 

الرياض فففف1 الرباط املغرب.

عنوانه ا)  بردلي  غزالن  السيدة 

ففف34  الدولي  املطار  شارع   195

مونبوليي فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

البوري  رشيد  محمد  السيد 

اقامة  نان   17 عمارة  عنوانه ا) 

الرباط  فففف1  النهضة حي النهضة  

املغرب

منصوري  رشيد  اي  السيد 

ابن  شارع  كرز  زنقة   11 عنوانه ا) 

الخطي0 فففف3 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر  9ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم ف461.

2Iف1

EG CONSULTING

PIXELS 72
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

EG CONSULTING

265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

92 ، ف5فف2، الدار البيضاء املغرب

PIXELS 72 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شارع 

أنفا الطابق 1 الشقة 11 إقامة ربيع 

أنفا املغرب - ف37ف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ف5681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 72  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PIXELS

استيراد   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واوزيع املنتجات االشهارية

التسويق الرقمي.

96 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

11 إقامة ربيع  1 الشقة  أنفا الطابق 

الدار البيضاء  ف37ف2   - أنفا املغرب 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة غيثة الحلو :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد عبد السميع امللكي :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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 9 السيدة غيثة الحلو عنوانه ا) 
زاوية زنقة ابن كثير و زنقة سقراط 

درج أ طابق 2 املعاريف  ف37ف2 الدار 

البيضاء املغرب.
امللكي  السميع  عبد  السيد 
رقم   7 بلوك  عادل  حي  عنوانه ا) 
البيضاء  الدار  ف45ف2   342/2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 9 السيدة غيثة الحلو عنوانه ا) 
زاوية زنقة ابن كثير و زنقة سقراط 
درج أ طابق 2 املعاريف  ف37ف2 الدار 

البيضاء املغرب
امللكي  السميع  عبد  السيد 
رقم   7 بلوك  عادل  حي  عنوانه ا) 
342/2 ف45ف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 9ف8537.
3Iف1

MACOSIS CONSULTING

WAAL DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11,

 RUE LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
WAAL DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 

59 درب بجق عينو  امع االندلس  - 
فففف3 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري  

9ف569.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  21 د ن ر  املؤرخ في 
شركة   WAAL DISTRIBUTION
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

درب بجق   59 مقرها اإل تماعي رقم 

عينو  امع االندلس  - فففف3 فاس 

املغرب نتيجة لصعوبات مالية.

و عين:

و  بركات  مصطفى   السيد ة) 

عينو  بجق  درب   59 رقم  عنوانه ا) 

 امع االندلس  فففف3 فاس املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 59 وفي رقم  22ف2  21 د ن ر  بتاريخ 

 - االندلس   عينو  امع  بجق  درب 

فففف3 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 23ف/ف573.

4Iف1

FIDUCIAIRE DIDI

STE H.ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000

و دة املغرب

STE H.ORIENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اجزئة 

النجد 4 زنقة الرحمة 4 رقم 3 

سيدي احي و دة - فففف6 و دة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38977

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE H.ORIENT حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
رقم   4 زنقة الرحمة   4 اجزئة النجد 

فففف6 و دة   - 3 سيدي احي و دة 

الهدف  بلوغ  لعدم  نتيجة  املغرب 

اال تماعي.

و عين:

و  بودلل  هشام   السيد ة) 

عنوانه ا) اجزئة ااريس اقامة النصر 
و دة  فففف6  5ف  رقم  فف2  عمارة 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

اجزئة  وفي  22ف2  د ن ر   26 بتاريخ 
النجد 4 زنقة الرحمة 4 رقم 3 سيدي 

احي و دة - فففف6 و دة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2353.

5Iف1

EUREXMA

ILLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

ILLIANCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بارك 

أنديستراال والد صالح مجمع 
م 55 بوسكورة  - فففف2 الدار 

ْ
َرق

البيضاء املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ف2311.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 18 اناار 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«بارك أنديستراال والد صالح مجمع 
الدار  فففف2   - بوسكورة    55 م 

ْ
َرق

الصبار  «ممر  إلى  املغرب»  البيضاء 
رقم 18 مكت0 رقم 3 سيدي برنو�سي 

- فففف2 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853765.

6Iف1

ارنك

ASSALI AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ارنك

شارع اوسف ابن ااشفين رقم 14 

 LARACHE ،92العرائش، ففف

املغرب

ASSALI AGRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1676 

اجئة املغرب الجداد  - ففف92 

العرائش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASSALI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGRO

وحدة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اصنيع كريمة الفول السوداني.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

1676 اجئة املغرب الجداد  - ففف92 

العرائش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد انس العسالي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : العسالي  اوسف  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  العسالي  انس  السيد 

اسبانيا 41111 سفيليا اسبانيا.

السيد اوسف العسالي عنوانه ا) 

اسبانيا 41111 سفيليا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  العسالي  انس  السيد 

اسبانيا 41111 سفيليا اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

رقم  احت  23ف2  اناار  1ف 

656ففف11123ف26.

7Iف1

EUREXMA

 SLIM INVESTMENT
MANAGERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
احويل املقر اال تماعي للشركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

 SLIM INVESTMENT

MANAGERS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 8 زنقة 

اللند الطابق السفلي  - فففف2 

الدار البيضاء املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.361741

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 نون ر 22ف2 ام  احويل  

املقر اال تماعي الحالي للشركة من «8 
زنقة اللند الطابق السفلي  - فففف2 
زنقة   6» إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 

ففف2   - السفلي   الطابق  مدغشقر 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85347.

8Iف1

PLURIDIS

MILEVERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PLURIDIS
اقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 
األشطر عمارة ربر A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 16 - املعاريف ، ف37ف2، 

الدار البيضاء املغرب
MILEVERY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 265 

شارع الزرقطوني رقم 92 - فففف2 
الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.318569
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  2ف د ن ر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   MILEVERY
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 
شارع   265 اإل تماعي  مقرها 
الدار  فففف2   -  92 الزرقطوني رقم 
قدرة  لعدم  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة على احقيق غرضها.
و عين:

السيد ة) مالك  بنعمر و عنوانه ا) 
شانتيلي  قزويني  علي  ابو  زنقة   5
البيضاء  الدار  فففف2  املعاريف 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
 265 وفي  22ف2  د ن ر  2ف  بتاريخ 
فففف2   -  92 شارع الزرقطوني رقم 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
3ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852961.

9Iف1

كافجيد

سانيدال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، ف22ف2، الدار البيضاء 

املغرب

سانيدال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي اجزئة 

فاخر 2 رقم 2 زنقة ابراهيم النخاي 

املعاريف - ف33ف2 الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.188797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام تغيير  22ف2  شتن ر   12 املؤرخ في 

نشاط الشركة من «املتا رة في أ هزة 

أ هزة  في  «املتا رة  إلى  السانتير» 

السانتير ومواد السباكة بالتقسيط».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853786.

Iف11

كافجيد

سانيدال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، ف22ف2، الدار البيضاء 

املغرب

سانيدال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

فاخر 2 رقم 2 زنقة براهيم النخاي 

املعاريف - ف33ف2 الدار البيضاء 

املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.188797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 شتن ر 22ف2 ام  احويل  

للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

زنقة   2 رقم   2 فاخر  «اجزئة  من 

ف33ف2   - املعاريف  النخاي  براهيم 

«اجزئة  إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 

 9 ف8 محل رقم  األنصاري بقعة رقم 

ف33ف2   - الطابق السفلي دار بوعزة 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853786.

111I

HASSAN KHOUY

STE KALAAR GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

HASSAN KHOUY

 N°37 AV HASSAN II

 KELAA SERAGHNA KELAA

 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC

STE KALAAR GROUP  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قيسارية 

الشابي الطابق االول قلعة السراغنة 

- ففف43 قلعةاللسراغة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

39ف5.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  15 د ن ر  املؤرخ في 

مسير  داد للشركة السيد ة) الخولي 

عبد هللا كمسير وحيد

ابعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

2ف اناار 23ف2 احت رقم 23ف4/2ف.

112I
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كافجيد

TIJANI BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، ف22ف2، الدار البيضاء 

املغرب
TIJANI BOIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع واد 
درعة مجموعة ي زنقة 48 رقم ف3-
32 األلفة - ف22ف2 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
3ف9ف16.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  29 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد TIJANI BOIS  مبلغ 
درهم وعنوان  ففف.ففف.1  رأسمالها 
درعة  واد  شارع  اإل تماعي  مقرها 
32-ف3  رقم   48 زنقة  ي  مجموعة 
األلفة - ف22ف2 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : األزمة االقتصاداة.
و حدد مقر التصفية ب شارع واد 
-ف3 رقم   48 درعة مجموعة ي زنقة 
البيضاء  الدار  ف22ف2   - األلفة   32

املغرب. 
و عين:

السيد ة) ليلى  فصالي و عنوانه ا) 
اجزئة الرحمان فيال ب 13 شارع عبد 
الدار  ف33ف2  انفا  بوطال0  الهادي 
البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853787.

113I

كافجيد

سانيدال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، ف22ف2، الدار البيضاء 

املغرب

سانيدال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي اجزئة 

فاخر 2 رقم 2 زنقة براهيم النخاي 

املعاريف - ف33ف2 الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

188797

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام تغيير  22ف2  شتن ر   12 املؤرخ في 

إلى  «سانيدال»  من  الشركة  تسمية 

«سانتير دار بوعزة» .

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853786.

114I

TANJAHWARE CONSULTING

 TANJAHWARE

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

TANJAHWARE CONSULTING

4-3 مجمع ابراهيم الخليل حي 

مسنانة ، فففف9 طنجة املغرب 

قفل التصفية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TANJAHWARE الشريك الوحيد

CONSULTING

وعنوان مقرها اال تماعي:  3-4 

مجمع ابراهيم الخليل حي مسنانة ،  

فففف9 طنجة املغرب 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73547

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
اقرر  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 
  TANJAHWARE شركة    حل 

CONSULTING
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.5 
اال تماعي 3-4 مجمع ابراهيم الخليل 
فففف9 طنجة املغرب  حي مسنانة ،  
اكن  لم  الشركة  إنشاء  ملدة  نتيجة 
لها أي نشاط منذ إنشائها وبالتالي لم 
اتمكن من احقيق الغرض الذي ام 

تشكيلها من أ له.
و عين:

علي كوحو و عنوانه ا)  السيد ة) 
فرنسا  مونتروي  فف931  مونتروي 

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
 4-3 وفي  22ف2  د ن ر   26 بتاريخ 
 - مجمع ابراهيم الخليل حي مسنانة 

فففف9 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

23ف2 احت رقم 1ف2615.

115I

fiduazizi

 STE SAFAA
DEVELOPPEMENT

إعالن متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، ففف7، 

العيون املغرب
 STE SAFAA DEVELOPPEMENT

«شركة  التضامن»
وعنوان مقرها اال تماعي: الحي 
االداري بدون رقم الطرفااة - 

ف5فف7 الطرفااة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23565

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  18ف2  اونيو  4ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1,2 رقم  قرار 

الشركة                                                                                                      نشاط  1.اقليص  ماالي: 

:اأ ير  التالي  النشاط  2.اضافة 

سيارات بدون سائق

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :1.2 رقم  بند 

النظام  مقتضيات  تعدال  ماالي: 

األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اونيو  5ف  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

18ف2 احت رقم 18ف1181/2.
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L2B CONSULTING

 GREEN VALLEY ALLIANCE
HOLDINGS GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

L2B CONSULTING

 Rue Ahmed El Majjati,

 Résidence les Alpes, Apt 3, 1er

 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc

 Green Valley Alliance Holdings

Group شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 13، زنقة 

أحمد املجاطي، اقامة األل0،  شقة 
رقم 8، الطابق األول   - فففف2 الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  1ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Green : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Valley Alliance Holdings Group
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غرض الشركة بإاجاز : - 

صناعة األلواح الشمسية والعدادات 

اإللكترونية ؛

صناعة املعدات الكهربائية    -

و أي نشاط صناعي عموما ؛

والتصدار؛  االستيراد   -

التجارة ؛

املشاركة املباشرة أو الغير   -

العمليات  كل  في  للشركة  مباشرة 

التجارية التي امكن ان ارابط بأحد 

إنشاء  أو عن طريق  أعاله  املواضيع 

هيئة  أو  شركة  دادة  أو  فروع 

التقدمة  طريق  عن  أو  كانت  كيفما 

أو  السندات  شراء  أو  االكتتاب  أو 

اإلدماج  أو  اال تماعية  الحقوق 

وبصفة  للشراكة باملشاركة أو غيره، 

عامة، كل العمليات املالية والتجارية 

والعقارية  واملنقولة  والصناعية 

امكن  التي  بالخارج،  أو  باملغرب 

غير  بطريقة  أو  مباشرة  ارابط  أن 

مباشرة بهذا النشاط أو من املحتمل 

أن تسهل انمية الشركة وكذلك كل 

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في أي 

شكل كانت في كل مقاولة اتبع أهدافا 

مماثلة أو مقترنة..
عنوان املقر اال تماعي : 13، زنقة 

اقامة األل0،  شقة  أحمد املجاطي، 
رقم 8، الطابق األول   - فففف2 الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمود  إبراهيم  كريم  السيد 

فف1  بقيمة  حصة  فف4    : املصري 

درهم للحصة .

إبراهيم  كريم  فريده  السيدة 

فف3 حصة بقيمة    : محمود املصري 

فف1 درهم للحصة .

إبراهيم  كريم  إبراهيم  السيد 

فف3 حصة بقيمة    : محمود املصري 

فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمود  إبراهيم  كريم  السيد 

حمد  ُم  د.  ش   5 املصري عنوانه ا) 

م   11783 نصر  م  الحاروني  كامل 

نصر مصر.

إبراهيم  كريم  فريده  السيدة 

5 ش د. ُم  محمود املصري عنوانه ا) 

حمد كامل الحاروني م نصر 11783 

م نصر مصر.

إبراهيم  كريم  إبراهيم  السيد 

5 ش د. ُم  محمود املصري عنوانه ا) 

حمد كامل الحاروني م نصر 11783 

م نصر مصر.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

محمود  إبراهيم  كريم  السيد 

حمد  ُم  د.  ش   5 املصري عنوانه ا) 

م   11783 نصر  م  الحاروني  كامل 

نصر مصر

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

 -  1742 احت رقم  23ف2  اناار   16

854158فف.
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FIDASSURCO

 GLOBAL HYGIENE
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

 GLOBAL HYGIENE SERVICES

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: أبواب 

مراكش اجزئة 19 عمارة 63 شقة 7 

املسيرة - - مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

3ف887.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  نون ر  7ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم تغير االسم العائلي: الذي 

تغير االسم العائلي  انص على ماالي: 

للشريك واملسير من املقس إلى حلمي

املسير:  إستقالة  قبول  رقم  قرار 

الذي انص على ماالي: قبول إستقالة 

املسير حلمي حسن

الذي  قرار رقم تعين مسير  داد: 

تعين السيد حلمي  انص على ماالي: 

الوطنية رقم  لبطاقة  الحامل  عادل 

EE286131 كمسير  داد لشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 12: الذي انص على ماالي: 

الحامل  عادل  حلمي  السيد  تعين 

 EE286131 رقم  الوطنية  لبطاقة 

كمسير  داد لشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   14 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 142535.

118I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

JYAB RESIDENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 

صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب

JYAB RESIDENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املسيرة 

3 شارع حسن بن  لون رقم 127 

شقة رقم 2ف - ففف73 الداخلة  

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17587

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  شتن ر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ازوض  افويت السيد  ة)  مال  

فف3 حصة ا تماعية من أصل فف3 

حصة لفائدة  السيد  ة) محمد هني 

بتاريخ 28 شتن ر 22ف2.

الكريم  عبد  السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  فف2  هرموش 

السيد  ة)  فف3 حصة لفائدة   أصل 

محمد  هني بتاريخ 28 شتن ر 22ف2.

الكريم  عبد  السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  فف1  هرموش 

السيد  ة)  فف3 حصة لفائدة   أصل 

اوسف هني بتاريخ 28 شتن ر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 29 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

شتن ر 22ف2 احت رقم 22ف2/2ف16.
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KOY STORES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 

صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب

KOY STORES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الصناعي - ففف73 الداخلة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ف6ف2.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  16 شتن ر  املؤرخ في 

انجا  مسير  داد للشركة السيد ة) 

محمد الحسن  كمسير آخر

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  الده0   بوادي  االبتدائية 

رقم  احت  22ف2  أكتوبر   11

22ف2/ف163.

Iف12
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LA PERLE AQUACULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 

صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب

 LA PERLE AQUACULTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

النهضة رقم 1616 رقم 1ف - ففف73 

الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERLE AQUACULTURE

زراعة   -  : بإاجاز  الشركة  غرض 

وإنتاج  ميع  واطوير  ومعالجة 

منتجات  وتسويق  البستنة  منتجات 

األشجار  زراعة  وكذلك  البستنة 

وزراعة الحمضيات واربية الدوا ن 

والخضروات املبكرة ؛

اإلنتاج الزراعي بجميع أشكاله:   -

الكروم  وزراعة  والزراعة  التشجير 

والخضروات املبكرة و ميع املنتجات 

األخرى املتعلقة بالتربية.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
النهضة رقم 1616 رقم 1ف - ففف73 

الداخلة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد ااوب العمراوي 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ااوب العمراوي عنوانه ا) 
ف1  رقم  6ف  الزنقة  منزل   64 حي 

ففف73 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ااوب العمراوي عنوانه ا) 
ف1  رقم  6ف  الزنقة  منزل   64 حي 

ففف73 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  الده0   بوادي  االبتدائية 
رقم  احت  22ف2  أكتوبر   17

22ف1696/2.
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fp3conseil

UCOMUNIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

«  اكومينيك « في طور التصفية.
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد و رقم اقييد ها في 
السجل التجاري 5ف2257

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
حل  اقرر  22ف2  ماي   17 في  مؤرخ 
و  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مميزاتها  من  الوحيد  الشريك  ذات 

التالية :
تسمية الشركة: اكومينيك

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  و  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد .
سب0 التصفية: لعدم قدرتها على 

مزاولة نشاطها التجاري
مقر التصفية:6 زاوية شارع محمد 
الطابق  سيدني  زنقة  و  السادس 

الثالث رقم 15 الدار البيضاء.

درهم  ففففف1   املال:   رأس 
فئة  من  حصة  ففف1  على  مقسمة 

فف1
: السيد منصف  املصفي للشركة 

برادة.
زنقة   5: للشركة  املصفي  عنوان 
عبد السالم الخطابي زنقة املستشفى 

بالدار البيضاء
عند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
6زاوية  بالتصفية:  املتعلقة  الوثائق 
شارع محمد السادس و زنقة سيدني 

الطابق 3 الرقم 15 الدار البيضاء.
اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء بتاريخ 16 اونيو22ف2 احت 

رقم 6ف8281.
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fp3conseil

SAMAK HASSAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

« سمك حسن» في طور التصفية.
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد و رقم اقييد ها في 
السجل التجاري 7389ف4

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
22ف2  اقرر حل  ف3 شتن ر  مؤرخ في 
و  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد
من مميزاتها التالية :

تسمية الشركة: سمك حسن
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  و  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد .
سب0 التصفية: لعدم قدرتها على 

مزاولة نشاطها التجاري
مقر التصفية:6 رقم مركز االعمال 
رقم ف1 زنقة الحرية الشقة الطابق 3 

الدار البيضاء.
رأس املال:  فففف1  درهم مقسمة 

على فف1 حصة من فئة فف1.

حسن  السيد   : للشركة  املصفي 
فدواني.

الشطر   : عنوان املصفي للشركة 
الهراويين   3 الطابق   413 بقعة   3

بالدار البيضاء
عند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
رقم6   بالتصفية:  املتعلقة  الوثائق 
الحرية  زنقة  ف1  رقم  االعمال  مركز 

الشقة الطابق 3 الدار البيضاء.
اإلاداع  ام   : القانوني  اإلاداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء بتاريخ  7ف نون ر 22ف2 احت 

رقم 845244.
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مركز الجبااات و املحاسبة

ALIA FLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

مركز الجبااات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

ف8635، انزكان املغرب
ALIA FLEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الفتر بلوك ا زنقة 8ف رقم 75 اات 
ملول  - ف8615 اات ملول املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22335
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  د ن ر  ف3  في  املؤرخ 

املصادقة على :
احمد بلعريف   افويت السيد  ة) 
أصل  من  ا تماعية  حصة  فف5 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 
محمـــد اات الطي0  بتاريخ ف3 د ن ر 

22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   12 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 81.
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STE CABINET CONSEIL KASBAH

ILLI D IVI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ILLI D IVI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي فيال رقم 
19 حي سيدي حساان - ففف45 

ورزازات املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12233

 21 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ILLI D  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IVI
مالك   : بإاجاز  الشركة  غرض 

مؤسسات التعليم قبل املدر�سي ؛
الحضانة  ودور  الخاص  التعليم 
ورياض األطفال واالبتدائي والثانوي

أي وكالة أو فرع في املغرب  إنشاء 
في  ميع  واملشاركة   ، الخارج  وفي 
األشكال بما في ذلك االندما ات ، في 
أي شركات ، وااحادات نقابية وغيرها 
التي اتم إنشاؤها أو  من الجمعيات 
التي سيتم إنشاؤها ، والتي لها غرض 

مماثل أو مرابط.
: فيال رقم  عنوان املقر اال تماعي 
ففف45   - حساان  سيدي  حي   19

ورزازات املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيدة عزيزة امكاسو 

حصة بقيمة ففف.فف1 درهم للحصة 

ففف1   : امكاسو  عزيزة  السيدة 

بقيمة ففف.فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عزيزة امكاسو عنوانه ا) 

ففف45  5  ريدة  شقة   16 عمارة 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عزيزة امكاسو عنوانه ا) 

ففف45  5  ريدة  شقة   16 عمارة 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 21 بتاريخ  بورزازات   االبتدائية 

أكتوبر 22ف2 احت رقم ف3.

125I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AGASIS TRAVAUX ET
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  داد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 

صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب

 AGASIS TRAVAUX ET

LOGISTIQUE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

العركوب رقم 1ف-7724 - ففف73 

الداخلة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

19545

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام تعيين  22ف2  نون ر   25 املؤرخ في 
بوعة  مسير  داد للشركة السيد ة) 

ااوب كمسير وحيد
ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 26 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

د ن ر 22ف2 احت رقم 2227.
126I

gest consultants

DRIVE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، فف1ف2، الدار 
البيضاء املغرب

DRIVE CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 218 

شارع الزرقطوني طابق 6 رقم 29   - 
ف2881 الدار البيضاء  املغرب..

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1139
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر  7ف  املؤرخ في 
DRIVE CONSULTING شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 218 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
شارع الزرقطوني طابق 6 رقم 29   - 
ف2881 الدار البيضاء  املغرب. نتيجة 

الزمة اقتصاداة..
و عين:

و  التازي  ناداة    السيد ة) 
شقة   5 طابق  اللوح  عين  عنوانه ا) 
البيضاء   الدار  ف4فف2  بوركون   16

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 7ف نون ر 22ف2 وفي 218 شارع 
الزرقطوني طابق 6 رقم 29  - ف2881 

الدار البيضاء  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853813.

127I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

TANGIEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TANGIEME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة فرح 

كام0 منجان الشقة رقم 2 الطابق 

االر�سي  ليز - فففف4 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANGIEME

غرض الشركة بإاجاز : - االستيراد 

والتصدار

الغدائية  املواد  في  التجارة   -

واوزيعها .

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 2 رقم  الشقة  منجان  كام0  فرح 

فففف4   - االر�سي  ليز  الطابق 

مراكش املغرب.
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أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ااريك انج  رااموند مااناط 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف1    :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ااريك انج  رااموند مااناط 

 12 رقم  شقة  ليا  اقامة  عنوانه ا) 

فففف4  بلحاج  ليز  علي  مجموعة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ااريك انج  رااموند مااناط 

 12 رقم  شقة  ليا  اقامة  عنوانه ا) 

فففف4  بلحاج  ليز  علي  مجموعة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143589.

128I

zarkal & associés

CENT DEGRES CASA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، فف1ف2، الدار البيضاء املغرب

CENT DEGRES CASA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 8, زنقة 

املندب ، إقامة بلزاك ،  بور ون  

Casablanca 20460 الدارالبيضاء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1578

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

ام تغيير  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 

 CENT DEGRES» تسمية الشركة من

. «BRANDMAKERS» إلى «CASA

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 52ف854.

129I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAK GLACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 

صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب

DAK GLACE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الصناعي شارع محمد الخامس - 

ففف73 الداخلة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

29ف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحسن  السيد  ة)  افويت 

ا تماعية  حصة  فف1.7  اادبويش 

لفائدة   حصة  فف1.7  أصل  من 

 26 اولكور بتاريخ  السيد  ة)  مال  

د ن ر 22ف2.

الحسين  السيد  ة)  افويت 

واميغت ف1.65 حصة ا تماعية من 

السيد  لفائدة   حصة  ف1.65  أصل 

د ن ر   26 اولكور بتاريخ   ة)  مال  

22ف2.

الهادي  عبد  السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  ف1.65  امار 

السيد  لفائدة   حصة  ف1.65  أصل 

د ن ر   26 اولكور بتاريخ   ة)  مال  

22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

ف1  بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف17/2.

Iف13

SMCDE

CASACREA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SMCDE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CASACREA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 55 شارع 

زرقطوني الطابق 1 رقم 3 منطقة 

املستشفيات الدار البيضاء املغرب - 

فففف2  الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.479533

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  27 د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    CASACREA الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

55 شارع زرقطوني  مقرها اإل تماعي 

الطابق 1 رقم 3 منطقة املستشفيات 

الدار البيضاء املغرب - فففف2  الدار 

أزمة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

إقتصاداة.

و حدد مقر التصفية ب 55 شارع 

منطقة   3 رقم   1 الطابق  زرقطوني 

 - املستشفيات الدار البيضاء املغرب 

فففف2  الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد ة) زهير  حراتي و عنوانه ا) 

املنطقة 61 شارع الدفي رقم 5 الدوحة 

قطر كمصفي  ة)  الدوحة   ف  قطر 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853873.

131I

FLASH ECONOMIE

CERANOV

إعالن متعدد القرارات

CERANOV
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد 
رأسمالها فف.ففف.فف5 درهم

املقر اإل تماعي243. شارع يعقوب 
املنصور

الدار البيضاء
بمقت�سى محضر الشريك الوحيد 
املنعقد   ،«CERANOV  » لشركة 
بتاريخ 21  د ن ر 22ف2    ، فقد قرر 

ما الي :
حصة من السيد  فف3.5  هبة    •
احمد المين  الى السيد عصام الدان 

المين
• تعيين كمسيران للشركة بتوقيع 

منفرد لكل من 
المين  الدان  عصام  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل 

 BK38662ف
السيد  احمد المين حامل لبطاقة 

  45273B التعريف الوطنية
شركة  من  الشركة  احويل   •
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
وحيد الى شركة محدودة املسؤولية 

ذات شركاء 
• احيين القانون االسا�سي 

بالسجل  القانوني  اإلاداع  ام   •
بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 
البيضاء بتاريخ 9ف اناار 23ف2 احت 

.853527
قصد النشر و اإلعالن

132I
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CAF MANAGEMENT

GOLDGHIMA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

ف21ف2، الدار البيضاء املغرب

GOLDGHIMA SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  1 شارع 

أحمد تشار�سي الطابق االر�سي اقامة 

القصر مكت0 1 - ف21ف2 الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOLDGHIMA SERVICES

نصيحة    : غرض الشركة بإاجاز 

الشركة.

1 شارع    : عنوان املقر اال تماعي 

أحمد تشار�سي الطابق االر�سي اقامة 

الدار  ف21ف2   -  1 مكت0  القصر 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف5  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : الرايس  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  الرايس  محمد  السيد 
ليساسفة  ف52  فيال   1 اجزئة ليمون 

ف21ف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  الرايس  محمد  السيد 
ليساسفة  ف52  فيال   1 اجزئة ليمون 

ف21ف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853681.

133I

best time consulting

OHA CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

best time consulting
 bd la gironde res 2000 escalier

 A etg 2 apprt 3 casablanca ،
20300، casablanca maroc

OHA CLEAN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 زنقة 
الحرية الطابق الثالث شقة رقم 5 
الدارالبيضاء فف3ف2 الدارالبيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ف5551

2ف  عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OHA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CLEAN
بيع      : بإاجاز  الشركة  غرض 

وشراء مواد التنظيف.

زنقة  ف1   : عنوان املقر اال تماعي 
 5 رقم  الثالث شقة  الطابق  الحرية 
الدارالبيضاء  فف3ف2  الدارالبيضاء 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبدالرحيم  اومو�سى  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالرحيم  اومو�سى  السيد 
4 بلوك س زنقة  عنوانه ا)  املكانسة 
25 رقم 14 عين الشق  الدارالبيضاء 

فف3ف2 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالرحيم  اومو�سى  السيد 
4 بلوك س زنقة  عنوانه ا)  املكانسة 
25 رقم 14 عين الشق  الدارالبيضاء 

فف3ف2 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 22ف2 احت رقم 837286.
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smaticomp

BESUL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع محمد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، فف3ف2، 
casablanca maroc

BESUL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 
محمد سميحة  الطابق ف1 شقة 3 
57 - ففف22 الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.BESUL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

تسويق   : بإاجاز  الشركة  غرض 

ومنتجات  التجميل  مستحضرات 

الشعر.
زنقة   77  : عنوان املقر اال تماعي 

 3 شقة  ف1  الطابق  محمد سميحة  

57 - ففف22 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
مدغري  العلوي  أمين  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

 : مدغري  العلوي  أمين  السيد   

ففف1 بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مدغري  العلوي  أمين  السيد 
عنوانه ا) 138 زنقة واد ااكم درج و 2 
طابق 3 شقة 21 زاوية زنقة الزيزفون 

ففف22 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مدغري  العلوي  أمين  السيد 
عنوانه ا) 138 زنقة واد ااكم درج و 2 
طابق 3 شقة 21 زاوية زنقة الزيزفون 

ففف22 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853973.
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AL AGADIR

   Medyass  Négoce  »»
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt

imm amine، 80000 9، أكادار 

maroc

 Medyass  Négoce  »   S.A.R.L»

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم  

81 اجزئة  بواللف    ازنيت    - --- 

ازنيت    املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر  ف2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Medyass  Négoce  »   S.A.R.L»

غرض الشركة بإاجاز : 

- اشغال عامة   للتنظيف   

املساحات  واطوير  تهيئة   -

الخضراء والبستنة  .

- اجهيزات املكاا0 

- التجارة العامة ...

- و عامة كل العمليات  التجارية، 

العقارية،  أو  التجارية   الصناعية 

املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

بالهدف أعاله الخاص و املمكن من 

انمية الشركة

عنوان املقر اال تماعي : محل رقم  

 ---  - ازنيت     بواللف     اجزئة    81

ازنيت    املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : فاكري احمد   السيد  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  فاكري احمد   السيد  

املغرب ----- ازنيت    املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  فاكري احمد   السيد  

املغرب ----- ازنيت   املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

5ف د ن ر  بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

22ف2 احت رقم 315.
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zarkal & associés

INETROM
إعالن متعدد القرارات

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، فف1ف2، الدار البيضاء املغرب

INETROM «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 18, زنقة 

ابن نقية، حي املستشفيات الدار 

البيضاء ف46ف2 الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

3ف16.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  نون ر  2ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي:

السيد  لفائدة  الحصص  افويت 
رشيد لعصرى

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

إستقالة شريك

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

تعيين شريك وحيد

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

احويل مقر الشركة .

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

إلى  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة ذات الشريك الوحيد

قرار رقم 6: الذي انص على ماالي: 

ابني الشكل الجداد للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي انص على ماالي: 

 ،  146  : مقر اإل تماعي للشركة هو 

اجزئة ولد صالح ، بوسكورة ، الدار 

البيضاء

بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
ففففف1  رأسمال الشركة محدد في 

حصة من  ففف1  إلى  درهم مقسمة 

السيد  اد  في  للواحدة  درهم  فف1 
رشيد لعسرى 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 56ف854.
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smaticomp

LM ECHAFAUDAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

smaticomp

353, زاوية شارع محمد الخامس 

و شارع املقاومة الطابق التاني 
رقم 2 الدارالبيضاء -، فف3ف2، 

casablanca maroc

LM ECHAFAUDAGES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 84 اوالد 
زيان املركز التجاري آبوظبي الطابق 

3 رقم 94 - ففف22 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECHAFAUDAGES

أعمال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السقالة.

اوالد   84  : عنوان املقر اال تماعي 

الطابق  آبوظبي  التجاري  املركز  زيان 

البيضاء  الدار  ففف22   -  94 رقم   3

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : السيد عبد هللا أمرادوش 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : لقري�سي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5   : السيد عبد هللا أمرادوش   

بقيمة فف1 درهم.

السيد رشيد لقري�سي : فف5 بقيمة 

فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أمرادوش  هللا  عبد  السيد 

 9 شقة   22 أسية  إقامة  عنوانه ا) 

فففف5  ج  م  امللكي  الجيش  شارع 

مكناس املغرب.

عنوانه ا)  لقري�سي  رشيد  السيد 

حي الفرح عمارة ف14 زنقة فاء طابق 

2 ف2881 املحمداة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

أمرادوش  هللا  عبد  السيد 

 9 شقة   22 أسية  إقامة  عنوانه ا) 

فففف5  ج  م  امللكي  الجيش  شارع 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853974.
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BENZINA FIRDAOUS

STE IMEPA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES MAROC

STE IMEPA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 

الحسنية ف28 مرشوش الرماني  - 

ف1515 الرماني  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.271

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر  ف1  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   STE IMEPA

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

ف28  مقرها اإل تماعي حي الحسنية 

الرماني   ف1515   - مرشوش الرماني  

مزاولة  عن  لتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.

و عين:

و  الكبيري  بوعزة   السيد ة) 

1ف مرشوش  عنوانه ا) حي الحسنية 

املركز الرماني ف1515 الرماني املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

حي  وفي  22ف2  نون ر  ف1  بتاريخ 

 - الرماني   مرشوش  ف28  الحسنية 

ف1515 الرماني  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالرماني  بتاريخ ف2 د ن ر 

22ف2 احت رقم 76.
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 SOLARDIS ENERGY

MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

 L’ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

 SOLARDIS ENERGY

MOROCCO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

عبدالكريم بنجلون رقم 42 الطااق 

6 مكاا0 أشرف فاس - فففف3 

فاس اململكة املغربية.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.71385

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  16 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي  1ف:  رقم  قرار 

حصة من أصل   ف75  احويل  ماالي: 

ابراهيم  السيد  من  حصة  ف75 

الوطنية رقم  للبطاقة  بيكة الحامل 

الحسن  السيد  لفائدة   C285588

للبطاقة  الحامل  اسماعيلي  علوي 

السيد  و    C513445 رقم  الوطنية 

بدر عالمتي الحامل للبطاقة الوطنية 

بوشتى  السيد  و   C546238 رقم 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  بوسالمة 

متساوية  بنسبة   GN126864 رقم 

بقيمة  منهما  لكل واحد  حصة  ف25 

فف.فف1درهم للحصة الواحدة 

على  انص  الذي  2ف:  رقم  قرار 

ماالي: احويل املقر اال تماعي للشركة 

الى العنوان التالي : دوار أوالد الطي0 

سايس  الطي0  أوالد  العليا  ماعة 

فاس.

على  انص  الذي  3ف:  رقم  قرار 

ابراهيم  السيد  استقالة  ماالي: 

الوطنية رقم  للبطاقة  بيكة الحامل 

تعين  من مهمة التسير.   ،C285588

اسماعيلي  علوي  الحسن  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

C513445 مسيرا وحيدا للشركة

على  انص  الذي  4ف:  رقم  قرار 

اإلمضاء  صالحيات  افويض  ماالي: 

بإسم الشركة للسيد الحسن علوي 

اسماعيلي الحامل للبطاقة الوطنية 

 C513445 رقم

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي  7ف:  رقم  بند 

مقسمة  الشركة  حصص  ماالي: 

كما الي السيد الحسن  بين الشركاء 

علوي اسماعيلي فف5 حصة و السيد 

السيد  و  حصة  ف25  عالمتي  بدر 

بقيمة  حصة  ف25  بوسالمة  بوشتى 

فف.فف1درهم للحصة الواحدة  

على  انص  الذي  4ف:  رقم  بند 

املقر الجداد للشركة حدد في  ماالي: 

دوار أوالد الطي0 العليا  ماعة أوالد 

الطي0 سايس فاس

بند رقم 8ف: الذي انص على ماالي: 

أسندت مهمة التسير للسيد الحسن 

للبطاقة  الحامل  اسماعيلي  علوي 

مسيرا   C513445 رقم  الوطنية 

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة

على  انص  الذي  9ف:  رقم  بند 

اإلمضاء  صالحيات  افويض  ماالي: 

بإسم الشركة للسيد الحسن علوي 

اسماعيلي للحامل للبطاقة الوطنية 

 C513445 رقم

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5723.

Iف14

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AGASIS TRAVAUX ET

LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اوسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 

صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب

 AGASIS TRAVAUX ET

LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي شارع 

العركوب رقم 1ف-7724 - ففف73 

الداخلة املغرب.

اوسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19545

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  22ف2  د ن ر   25 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الفواكه  واصدار  وبيع  شراء 

وإدارة  تشغيل  ؛  والخضروات 

لتجهيز  والتغليف  التعبئة  محطات 

واملنتجات  البحرية  املأكوالت 

اجارة األسماك بالجملة؛  ؛  الزراعية 

واصدار  ومعالجة  واجميد  تسويق 

 ميع منتجات املأكوالت البحرية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 26 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

د ن ر 22ف2 احت رقم 22ف2227/2.
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iconic travel

ICONIC TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

iconic travel

 AVENUE. ALLAL EL FASSI,

 ENSEMBLE DAR AL HAMRA 13,

 IMMEUBLE B, N°6 , Marrakech

40000 ،، مراكش املغرب

iconic travel شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شاع عالل 

الفا�سي الدار الحمراء 13 عمارة ب 

رقم Marrakech 40090 6 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

125527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  مارس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 iconic  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.travel

 agence  : بإاجاز  الشركة  غرض 

.de voyage

شاع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 13 الحمراء  الدار  الفا�سي  عالل 

 Marrakech 40090 6 عمارة ب رقم

مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد واعال عبد هللا :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : السيد البومسهولي أحمد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  واعال  عبد هللا  السيد 
الدو ا  ف2   ابواب مراكش املنطقة 
فففف4   17 الشقة    445 عمارة 

مراكش املغرب.
البومسهولي  أحمد  السيد 
الحي املحمدي شارع عالل  عنوانه ا) 
الفا�سي البستان 2 رقم 19 ب فففف4 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  واعال  عبد هللا  السيد 
الدو ا  ف2   ابواب مراكش املنطقة 
فففف4   17 الشقة    445 عمارة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ماي   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

22ف2 احت رقم -.
142I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

كربورات بروفيسيونال 
اكونتانت بارتنيرس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
احويل املقر اال تماعي للشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

كربورات بروفيسيونال اكونتانت 
بارانيرس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 269، 

شارع زرقطوني الطابق2 الشقة 3 - 
فف4ف2 الدار البيضاء املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
751فف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
19ف2  اونيو  من  ف1  في  املؤرخ 
الحالي  اال تماعي  املقر  احويل   ام  
شارع زرقطوني   ،269» للشركة من 
الدار  فف4ف2   -  3 الشقة  الطابق2 

«275،شارع  إلى  املغرب»  البيضاء 

الدار  - فف4ف2   1 الطابق  زرقطوني  

البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

من غشت 19ف2 احت رقم 24457.

143I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

AMOGA  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21

 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

  AMOGA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 شارع 

مكناس طريق طريطة  - ففف93 

اطوان املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  مارس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMOGA

االستيراد   : غرض الشركة بإاجاز 

مع البيع بنصف الجملة، شراء، بيع 

و اوزيع  ميع السلع.

ف1 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

ففف93   - طريطة   طريق  مكناس 

اطوان املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد كنيسان لكشمي فنكطش  
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كنيسان لكشمي فنكطش 
 C/ BEATRIZ DE SILVA, عنوانه ا) 
  5 , 1 A, CP  511فف CEUTA

.ESPAGNE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كنيسان لكشمي فنكطش 
 C/ BEATRIZ DE SILVA, 5 (عنوانه ا
, 1 A, CP  511فف CEUTA ESPAGNE
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
أبريل   18 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

22ف2 احت رقم 53ف1.

144I

SOFICODEX

BEDS GO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 32فف2، الدار 
البيضاء املغرب

BEDS GO  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 شارع 
الساقية الحمراء  ميلة قرية 
الجماعة الطابق الثاني رقم 4 - 

فففف2 الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.358345

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 ام تعيين  19 د ن ر  املؤرخ في 
السيد ة)  للشركة  مسير  داد 
افراح زكرية  كمسير آخر ابعا لقبول 

استقالة املسير.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853848.

145I

DIHY FLEX

DIHY FLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

«FYOROU »
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك الوحيد
درهم فف,ففف.فف1 رأسمالها    
مقرها اال تماعي  االوحدة رقم 

928، الداخلة
ICE :003207721000020 

التأسيـــــــــــــــــــس
3ف  بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 0 
وضع النظام األسا�سي   ، اناار23ف2 

لشركة بالخصائص التالية:
مسؤولية  ذات  شركة  الشكل:   -

محدودة لشريك الوحيد.
     :«FYOROU» التسمية

الهدف اال تماعي هدف الشركة 
باختصار:

الخدمات  
 928 املقر اال تماعيالوحدة رقم   

الداخلة
 املدة: 99 سنة.

اناار   1 في  ابدأ  املالية:  السنة   
وينتهي في 31 ديسم ر من كل عام.

الرأسمال: ابلغ رأس مال الشركة 
مئة ألف درهم فف,ففف.فف1)  درهم).
السيد   الشركة:  مسير  التسيير:   
سيدي  املقيم  الماس،  محمد 
،  نسية مغربية،  بولخلف ازيالل، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

IE58725 رقم
االاداع  ام  القانوني:  اإلاــــــــــداع 
االبتدائية  املحكمة  في  القانوني 
بالداخلة بتاريخ 23ف1/2ف/12 احت 

رقم. 23ف61/2
للخالصة والبيان

146I

GOLDI BIJOUX

ADDAR SAADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ADDAR SAADA

 77RUE MOHAMED SMIHA

 10 EME ETAGE APPT N°57 ،

20090، CASABLANCA MAROC

ADDAR SAADA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق ف1 الشقة 

57 - ف9فف2 الدارالبيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1فف562

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ADDAR SAADA

تشغيل    : غرض الشركة بإاجاز 

منشأة لالستحمام العام والحمامات 

والفرن التقليدي.

زنقة   77  : عنوان املقر اال تماعي 

محمد سميحة الطابق ف1 الشقة 57 

- ف9فف2 الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  عدار  زهرة   السيدة 
 679 درب لحجر شارع الداخلة رقم 
الدار البيضاء  ف43ف2  ق ج البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 BH  عدار زهرة   السيدة 
لحجر  درب  عنوانه ا)   (518497
شارع الداخلة رقم 679 ق ج البيضاء 

ف43ف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 845971.

147I

smaticomp

CASA POISSON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع محمد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، فف3ف2، 
casablanca maroc

CASA POISSON شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي التجزئة 
الحضرية رقم 1 سيدي معروف 

الدار البيضاء ففف22 الدار البيضاء 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567927

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.POISSON
سناك   : بإاجاز  الشركة  غرض 

للو بات السريعة.

التجزئة   : عنوان املقر اال تماعي 

معروف  سيدي   1 رقم  الحضرية 

ففف22 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد كمال :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : السيد عز الدان شوكيري 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

 السيد محمد كمال : فف5 بقيمة 

فف1 درهم.

فف5   : السيد عز الدان شوكيري 

بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  كمال  محمد  السيد 

فف142 سيدي سليمان  حي الهجورة 

املغرب.

شوكيري  الدان  عز  السيد 

 15 عمارة  النعيم  إقامة  عنوانه ا) 

رقم 3ف األلفة ففف22 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  كمال  محمد  السيد 

فف142 سيدي سليمان  حي الهجورة 

املغرب

شوكيري  الدان  عز  السيد 

 15 عمارة  النعيم  إقامة  عنوانه ا) 

رقم 3ف األلفة ففف22 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853974.

148I
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segex

WASH BOX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

segex

 N°28 avenue saint louis rte ain

 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC

WASH BOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 372 

شارع األمل حي الوفاء طريق صفرو 

فاس - فففف3 فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

1ف612.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  29 د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

WASH BOX  مبلغ رأسمالها ففف.ف1 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

طريق  الوفاء  حي  األمل  شارع   372

فاس املغرب  فففف3   - صفرو فاس 

نتيجة ل : عدم احقيق األرباح.

و حدد مقر التصفية ب رقم 372 

طريق صفرو  شارع األمل حي الوفاء 

فاس - فففف3 فاس املغرب. 

و عين:

و  بورمضان  ادم   السيد ة) 

الجميل  الهواء  اجزئة   25 عنوانه ا) 

2 ملع0 الخيل شقة 4 اقامة  وهرة 

فاس املغرب كمصفي  فففف3  فاس 

 ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5678.
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BEL ELECTRONICS

بل الكترونكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BEL ELECTRONICS

 HAY EL QODS RUE YANBOUA

 NR 18 – OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

بل الكترونكس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القدس 

شارع الينبوعة رقم 18 - فففف6 

و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

15ف32.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   21 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الكترونكس   بل  الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها ففف.ف9 درهم وعنوان 

شارع  القدس  حي  اإل تماعي  مقرها 

و دة  فففف6   -  18 رقم  الينبوعة 

املغرب نتيجة ل : افاقم الخسائر.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  18 رقم  الينبوعة  شارع  القدس 

فففف6 و دة املغرب. 

و عين:

و  بلحسني  مريم   السيد ة) 

عنوانه ا) حي القدس شارع الينبوعة 

املغرب  و دة  فففف6   18 رقم 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بو دة  بتاريخ 12 اناار 23ف2 

احت رقم 463ففف511123ف4.

Iف15

BTP ALMOSTAKBAL

BTP ALMOSTAKBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BTP ALMOSTAKBAL

6ف2 زنقة ابو زيد الدادو�سي الطابق 

1 معاريف ، ف2فف2، الدار البيضاء 

املغرب

BTP ALMOSTAKBAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 6ف2 زنقة 

ابو زيد الدادو�سي الطابق 1 معاريف 

- ف2فف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BTP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALMOSTAKBAL

أشغال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البناء و التجهيز.

عنوان املقر اال تماعي : 6ف2 زنقة 

ابو زيد الدادو�سي الطابق 1 معاريف - 

ف2فف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.99  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة  ف33    : السيد لفرع عمر 

بقيمة ففف.33 درهم للحصة .

حصة  ف33    : السيد بديع لفرع 

بقيمة ففف.33 درهم للحصة .

حصة  ف33    : لفرع  بدر  السيد 

بقيمة ففف.33 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لفرع عمر عنوانه ا) إقامة 

2 عين  الطابق   122 الفردوس عمارة 

السبع فف2ف2 الدار البيضاء املغرب.

السيد بديع لفرع عنوانه ا) إقامة 

3 عين  الطابق   122 الفردوس عمارة 

السبع فف2ف2 الدار البيضاء املغرب.

إقامة  السيد بدر لفرع عنوانه ا) 

1 عين  الطابق   122 الفردوس عمارة 

السبع فف2ف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لفرع عمر عنوانه ا) إقامة 

2 عين  الطابق   122 الفردوس عمارة 

السبع فف2ف2 الدار البيضاء املغرب

إقامة  السيد بدر لفرع عنوانه ا) 

1 عين  الطابق   122 الفردوس عمارة 

السبع فف2ف2 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 1ف8534.

151I

مكت0 الدراسات القانونية والجبائية

SEBSAY HOLDING 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكت0 الدراسات القانونية 

والجبائية

63، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، فففف2، الدار البيضاء 

املغرب

 SEBSAY HOLDING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  شارع 

بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 

املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

566867
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SEBSAY HOLDING
تسيير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

القيم املنقولة.
شارع    : اال تماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 
 -  3 رقم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

ففف.41.557 درهم، مقسم كالتالي:
فايس  اان  سباستيان  السيد  
مساهمة  طريق  عن   : صاهيون   
بحصص راس مال مملوكة للشريك 
الوحيد السيد سباستيان اان فايس 
إلى  ف41557)  مقسمة  صاهيون 

حصة  بقيمة فف1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فايس  اان  سباستيان  السيد  
شارع املحيط   4 صاهيون عنوانه ا) 
الشقة  االر�سي  الطابق  االطل�سي، 
فففف2 الدار  ف4 اجزئة دار سوينيا 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
فايس  اان  سباستيان  السيد  
شارع املحيط   4 صاهيون عنوانه ا) 
الشقة  االر�سي  الطابق  االطل�سي، 
فففف2 الدار  ف4 اجزئة دار سوينيا 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 852313.

152I

مكت0 الدراسات القانونية والجبائية

VILLE CONFORT
إعالن متعدد القرارات

مكت0 الدراسات القانونية 

والجبائية

63، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، فففف2، الدار البيضاء 

املغرب

VILLE CONFORT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي:  شارع 

بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 

املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.294553

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  26 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1- رقم  قرار 

الرأسمال  من  الرفع  ماالي: -1 

من  1.000.000،00)  اال تماعي 

درهم   (2 إلى  .فف,ففف.ففف  درهم 

نقدا و ذلك  بتعويض الداون الجارية 

بإصدار)  الشركة  على  املستحقة 

بقيمة  ا تماعية  حصة  ففف.ف1  

الواحدة  للحصة  درهم  فف,فف1 

طريق  عن  اإلبراء  و  األداء  كاملة   ،

الحســـاب  لفائدة  بدان  املبادلة 

الجاري  للشــركة.  

قرار رقم -2: الذي انص على ماالي: 

احيين القانون األسا�سي للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :1- رقم  بند 

الرأسمال  من  الرفع  ماالي:   

اال تماعي

بند رقم -2: الذي انص على ماالي: 

احيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853475.

153I

مكت0 الدراسات القانونية والجبائية

 NASSIM AL KHAYR

IMMOBILIER

إعالن متعدد القرارات

مكت0 الدراسات القانونية 

والجبائية

63، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، فففف2، الدار البيضاء 

املغرب

 NASSIM AL KHAYR

IMMOBILIER «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي:  شارع 

بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 

املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 

فففف2  الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.556165

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1- رقم  قرار 

عبد  سيمية  السيد  تعيين  ماالي: 

الرحمان مسيرا ثالثا للشركة

قرار رقم -2: الذي انص على ماالي:  

احيين القانون األسا�سي للشركة                       

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي انص على ماالي:  

تعيين مسير ثالث للشركة 

بند رقم -2: الذي انص على ماالي:  

احيين القانون األسا�سي للشركة                                                 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853477.

154I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

GOLDEN TOUCH TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

   GOLDEN TOUCH TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املسيرة 

رقم 123  - ففف45 ورزازات املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12225

 29 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  د ن ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  GOLDEN TOUCH TRAVAUX

بناء   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الهياكل الهندسية

أعمال التركي0

- أعمال البناء والتطوير

االعمال الكهربائية

ومياه  الصحي  الصرف  أعمال 

الشرب والشبكات املتنوعة

واملسارات  الطرق  أعمال 

واملسارات

والبحرية  الهيدروليكية  األعمال 

والنهرية

أعمال الكسوة والطالء والدهان

واملساحات  الحدائق  اطوير 

الخضراء.
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أعمال الحفر

والجدران  والحقن  األساسات 

الغشائية واملسوح والحفر

والعزل  املائي  العزل  أعمال 

والسباكة والنجارة

أعمال الداكور الداخلي.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

ورزازات  - ففف45    123 املسيرة رقم 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : احسين  بن  انور  السيد 

حصة بقيمة ففف.ف5 درهم للحصة .

فف5    : السيد التهامي بن احسين 

حصة بقيمة ففف.ف5 درهم للحصة .

فف5   : احسين  بن  انور  السيد   

بقيمة ففف.ف5 درهم.

فف5   : السيد التهامي بن احسين 

بقيمة ففف.ف5 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد انور بن احسين عنوانه ا) 

حي املسيرة رقم 123  ففف45 ورزازات 

املغرب.

احسين  بن  التهامي  السيد 

ففف45  اكضيف   اات  عنوانه ا) 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد انور بن احسين عنوانه ا) 

حي املسيرة رقم 123  ففف45 ورزازات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

23ف2 احت رقم 18.

155I

AL AGADIR

SOCIÉTÉ   ANIL  AZGZAO 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt

imm amine، 80000 9، أكادار 

maroc

 Société   Anil  Azgzao   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي :  شارع 

طنجة حي سيدي سعيد الشريف   

بيوكرى  - فف872 بيوكرى  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5فف9.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل   22ف2  نون ر   14 املؤرخ في 

Société   Anil  Azgzao   شركة ذات 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف1 

شارع طنجة حي سيدي  اإل تماعي  

فف872   - بيوكرى   سعيد الشريف   

بيوكرى  املغرب نتيجة ل

نتيجة وقف نشاط  الشركة 

و عين:

و  الفار�سي   عبد هللا    السيد ة) 

أكادار  فففف8  أكادار  عنوانه ا) 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 14 نون ر 22ف2 وفي التالي شارع 

الشريف    سعيد  سيدي  حي  طنجة 

بيوكرى  - فف872 بيوكرى  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   14 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

22ف2 احت رقم 22ف2/فف25   .

156I

AL AGADIR

شركـة جلوبال فريش 

انترناشيونال تريدنج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt

imm amine، 80000 9، أكادار 

maroc

شركـة  لوبال فريش انترناشيونال 

اريدنج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 

العزيز املا�سي رقم 17 حي  البحارة 

أكادار - فففف8 أكادار املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري --.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 نون ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 17 رقم  املا�سي  العزيز  عبد  «شارع 

أكادار  فففف8   - البحارة أكادار  حي  

امللكي  الجيش  «شارع  إلى  املغرب» 

 - أكادار  7ف1  مكرر   5 الطابق األوأل 

فففف8 أكادار  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر  ف2  بتاريخ  باكادار   التجارية 

22ف2 احت رقم 119756.

157I

MSEFER & ASSOCIES

LAST MILE EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

MSEFER & ASSOCIES

شارع ابن سينا ، ف38ف2،    88

الدار البيضاء املغرب

LAST MILE EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

التوفيق زاوية BO 63  1 الطابق 

الخامس - ف52ف2 الدارالبيضاء 

املغرب

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.398411

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  اوليوز  1ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبد  مريم  السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  ف25  العاطي 

السيد  ة)  ف85 حصة لفائدة   أصل 

بتاريخ   LA SOCIETE AMAPAR SA

15 اوليوز 22ف2.

عبد  مريم  السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  ف25  العاطي 

السيد  ة)  ف85 حصة لفائدة   أصل 

 15 بتاريخ   LA SOCIETE  TAWSSIL

اوليوز 22ف2.

عبد  مريم  السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  فف1  العاطي 

السيد  ة)  ف85 حصة لفائدة   أصل 

اوليوز   15 بتاريخ  زنطار  املالك  عبد 

22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851519.

158I

MSEFER & ASSOCIES

LAST MILE EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MSEFER & ASSOCIES

شارع ابن سينا ، ف38ف2،    88

الدار البيضاء املغرب

LAST MILE EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

التوفيق زاوية BO 63  1 الطابق 

الخامس - ف52ف2 الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.398411



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2)الجريدة الرسمية   1952

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

رفع  ام  22ف2  نون ر   15 في  املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره «ففف.25 

إلى  درهم» أي من «ففف.فف1 درهم» 

«ففف.125 درهم» عن طريق :  إ راء 

املحددة  الشركة  داون  مع  مقاصة 

املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851522.

159I

MSEFER & ASSOCIES

LAST MILE EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MSEFER & ASSOCIES

88  شارع ابن سينا ، ف38ف2، الدار 

البيضاء املغرب

LAST MILE EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

التوفيق زاوية BO 63  1 الطابق 

الخامس - ف52ف2 الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.398411

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر  5ف  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.1.875 

«ففف.ففف.2  إلى  درهم»  «ففف.125 

القيمة  رفع    : طريق  عن  درهم» 

اإلسمية لألسهم املو ودة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853267.

Iف16

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BELAJI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 L’ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

BELAJI IMPORT EXPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3ف1، 

اقامة  نين، شارع الوفاء، طريق 

صفرو فاس - فففف3 فاس اململكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36649

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  26 د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    BELAJI IMPORT EXPORT
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

اقامة  3ف1،  رقم  اإل تماعي  مقرها 
صفرو  طريق  الوفاء،  شارع   نين، 

فاس - فففف3 فاس اململكة املغربية 

نشاط  استأناف  عدم   : ل  نتيجة 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 3ف1، 

طريق  الوفاء،  شارع  اقامة  نين، 

فاس اململكة  فففف3   - صفرو فاس 

املغربية. 

و عين:

و  بالعاجي  سعيد   السيد ة) 

 2 الراشداة  اجزئة  2ف1  عنوانه ا) 

ففف33  فاس  الشقف  عين  طريق 

كمصفي  ة)  املغربية  اململكة  فاس 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5661.

161I

FISCALITY CONSULTING CENTER

STE ALIBALA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
STE ALIBALA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي سيدي 

ميمون درب  داد الرقم 49 مراكش 
مدانة  - فففف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر  1ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALIBALA SARL
دار   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الضيافة او رياض.
سيدي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ميمون درب  داد الرقم 49 مراكش 

مدانة  - فففف4 مراكش املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة  فف5    : السيد االن ازاب  

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد طانابالسانكام سيفاباالن :  
فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد االن ازاب  عنوانه ا) اقامة 
3 شارع املقاومة  حنان بلوك د شقة 
فففف4 مراكش  اوسف بن ااشفين  

املغرب.
سيفاباالن  طانابالسانكم  السيد 
اجزئة  بارك  ادن  اقامة  عنوانه ا) 
فففف4   58 كدال طريق اريكة شقة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد االن ازاب  عنوانه ا) اقامة 
3 شارع املقاومة  حنان بلوك د شقة 
فففف4 مراكش  اوسف بن ااشفين  

املغرب
سيفاباالن  طانابالسانكم  السيد 
اجزئة  بارك  ادن  اقامة  عنوانه ا) 
فففف4   58 كدال طريق اريكة شقة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
شتن ر  9ف  بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 139264.
162I

مكت0 الدراسات القانونية والجبائية

BLANCA HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكت0 الدراسات القانونية 
والجبائية

63، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، فففف2، الدار البيضاء 

املغرب
BLANCA HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 
املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 

فففف2 الدار البيضاء  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567595
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLANCA HOUSE
االنعاش   : غرض الشركة بإاجاز 

العقاري .
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 
 -  3 رقم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

فففف2 الدار البيضاء  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 LOCOMOTIVE الشركة 
فف1  بقيمة  حصة   INVEST  :  99

درهم للحصة .
 ATLAS OMNIUM الشركة 
INVEST  :  1 حصة بقيمة فف1 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 LOCOMOTIVE الشركة 
اقامة البستان،  عنوانه ا)    INVEST
عمارة ب 12، الطابق الثاني الشقة 8 

فففف2 الدار البيضاء  املغرب.
 ATLAS OMNIUM الشركة 
بوركون  شارع  عنوانه ا)   INVEST
زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة املشرق 
2، الطابق األول، رقم 3 فففف2 الدار 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بواكراي             ابراهيم  السيد 
رقم   1 الكولين  اجزئة  عنوانه ا) 
الدار  فففف2  معروف  سيدي   49

البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 7ف8536.
163I

AL AGADIR

شركة  صامبوير  II  ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt
imm amine، 80000 9، أكادار 

maroc
شركة  صامبوير  II  ش م م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم  
746 حي السالم ا لدراركة ..اكادار  

أكادار فففف8 أكادار املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52779
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  غشت  4ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة    : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

صامبوير  II  ش م م.
غرض الشركة بإاجاز : 

األ هزة  وصيانة   اركي0   -
االلكترونية   املختلفة 

- بيع وشراء األ هزة االلكترونية   .
و عامة كل العمليات التجارية،   -
العقارية،   أو  التجارية   الصناعية  
املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
بالهدف أعاله الخاص و املمكن من 

انمية الشركة.
عنوان املقر اال تماعي : محل رقم  
..اكادار   لدراركة  ا  السالم  حي   746

أكادار فففف8 أكادار املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بورباب  السعيد  :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بورباب  السعيد  عنوانه ا) 

أكادار فففف8 أكادار املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بورباب  السعيد  عنوانه ا) 

أكادار فففف8 أكادار املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

شتن ر  9ف  بتاريخ  باكادار   التجارية 

22ف2 احت رقم 118351.

164I

FIDUNEL

FELLAH AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الداوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

فففف2، الدار البيضاء املغرب

FELLAH AGADIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 129، 

شارع عبد هللا بن ااسين - ف1ف25 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

225ف5.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر  ف2  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم»  «فف,ففف.ففف.3 

إلى  درهم»  «فف,ففف.فف9.5  من 

عن طريق  درهم»  «فف,ففف.فف12.5 

:  إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853469.

165I

FIDUNEL

AGRI CHIMIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الداوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

فففف2، الدار البيضاء املغرب

AGRI CHIMIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي كلمتر 

9,5 شارع شفشاوني عين السبع - 

ف25ف2 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.47371

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر  ف2  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»  «فف,ففف.ففف.4 

إلى  درهم»  «فف,ففف.فف17.5 

عن طريق  درهم»  «فف,ففف.فف21.5 

:  إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853467.

166I

FIDUNEL

VISA BOUTON
إعالن متعدد القرارات

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الداوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 

فففف2، الدار البيضاء املغرب

VISA BOUTON «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: عثمان 2 
زنقة 15 رقم 2 عين الشق - ف47ف2 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

3597ف2.
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
22ف2 ام ااخاذ  8ف د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
اقرير حول وفاة السيد سيدي محمد 

الصابر العلوي
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
العلوي  الصابر  حمزة  السيد  تعيين 
كل  وإعطائه  للشركة  وحيد  مسير 
الصالحيات حس0 القانون األسا�سي 

للشركة
على  انص  الذي   :3 رقم  قرار 
وفاة  بعد  العام  الجمع  قرر  ماالي: 
الصابر  محمد  سيدي  السيد 
الحصص  اقسيم  اكون  أن  العلوي 
 : النقذاة على الورثة حس0 االراثة 
اي  حصة   63 اغربي  عالية  السيدة 
فضيلة  السيدة   - درهم  فف,فف6.3 
 - درهم  فف6.3  63 حصة اي  شقري 
حصة اي   64 الصابرالعلوي  اسماء 
خداجة  السيدة   - درهم  فف,فف6.4 
فف,فف6.4  اي   64 العلوي  الصابر 
- السيدة مريم الصابر العلوي  درهم 
 - درهم  فف,فف6.4  اي  حصة   64
 178 العلوي  الصابر  حمزة  السيد 
حصة اي فف,فف17.8 درهم - السيد 
126 حصة  عبد هللا الصابر العلوي 
السيد   - درهم   فف,فف12.6  اي 
 126 العلوي  الصابر  عبدالصمد 
حصة اي فف,فف12.6 درهم - السيد 
اونس الصابر العلوي 126 حصة اي 
فف,فف12.6 درهم - السيد اسماعيل 
اي  حصة   126 العلوي  الصابر 

فف,فف12.6 درهم.
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

تعدال القانون االسا�سي للشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي انص على   :7 و    6 بند رقم 
الحصص  اقسيم  اصبر  ماالي: 
التالي  اشكل  على  للشركة  النقذاة 
حصة اي   63 :السيدة عالية اغربي 
فضيلة  السيدة   - درهم  فف,فف6.3 
 - درهم  فف6.3  63 حصة اي  شقري 
حصة اي   64 الصابرالعلوي  اسماء 
خداجة  السيدة   - درهم  فف,فف6.4 

فف,فف6.4  اي   64 العلوي  الصابر 
- السيدة مريم الصابر العلوي  درهم 

 - درهم  فف,فف6.4  اي  حصة   64

 178 العلوي  الصابر  حمزة  السيد 

حصة اي فف,فف17.8 درهم - السيد 

126 حصة  عبد هللا الصابر العلوي 

السيد   - درهم   فف,فف12.6  اي 

 126 العلوي  الصابر  عبدالصمد 

حصة اي فف,فف12.6 درهم - السيد 

اونس الصابر العلوي 126 حصة اي 

فف,فف12.6 درهم - السيد اسماعيل 

اي  حصة   126 العلوي  الصابر 

فف,فف12.6 درهم.

على  انص  الذي   :15 رقم  بند 

الصابر  حمزة  السيد  اصبر  ماالي: 

العلوي مسير وحيد للشركة وإعطائه 
القانون  حس0  الصالحيات  كل 

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853591.

167I

CONORMA

كونورما ش.م
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

CONORMA

 boulevard Président Félix ,24

 Houphouët Boigny، 20010،

Casablanca Maroc

كونورما ش.م «شركة املساهمة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 24، شارع 

الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضاء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

35175 الدار البيضاء.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اقرر  22ف2  اونيو   29 في  املؤرخ 

للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
ف19-2  رقم  مع مقتضيات القانون: 

 17-95 املعدل واملتمم للقانون رقم 

املتعلق بشركات املساهمة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

4ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852992.

168I

Bennani & Associes

MARELLI MOROCCO LLC
إعالن متعدد القرارات

Bennani & Associes

 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc

 MARELLI MOROCCO LLC

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: مجزئة 

رقم 146, املنطقة الحرة طنجة 

اواوموايف سيتي،  ماعة  وامع 

 هة فحص أنجرة، املغرب - ف9فف9 

طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.87617

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  28 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

طريق  عن  الشركة  مال  رأس  زيادة 

ففف.ففف.8  بمبلغ  الدان  تعويض 

 Marelli Europe اورو  املستحقة ل 

.S.p.A

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

معاانة إنجاز زيادة رأس مال الشركة 

بمبلغ  الدان  تعويض  طريق  عن 

ففف.ففف.8 اورو  

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

بمبلغ  الشركة   مال  رأس  اخفيض 

ففف.ففف.8 اورو ، ودلك لخفضه من 

ففف.ففف.ف4 اورو  إلى ففف.ففف.32 

اورو

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

مال  رأس  اخفيض  إنجاز  معاانة 

الشركة  بمبلغ ففف.ففف.8 اورو.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ...: الذي انص على ماالي: 
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  6ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261456.

169I

مكت0 الدراسات القانونية والجبائية

YAN LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكت0 الدراسات القانونية 
والجبائية

63، شارع الكورنيش العمارة ب 
الطابق 5 ، فففف2، الدار البيضاء 

املغرب
YAN LOGISTICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 

املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 
فففف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YAN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTICS
شحن   : بإاجاز  الشركة  غرض 
واخزين ونقل  ميع أنواع املنتجات 

واملواد.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 
 -  3 رقم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
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أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ATLAS OMNIUM الشركة 

فف1  INVEST  :  100 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ATLAS OMNIUM الشركة 
بوركون  شارع  عنوانه ا)   INVEST
زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة املشرق 
2، الطابق األول، رقم 3 فففف2 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم بواكراي عنوانه ا) 
سيدي   49 رقم   1 الكولين  اجزئة 

البيضاء  الدار  فففف2  معروف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 6ف8536.

Iف17

مكت0 الدراسات القانونية والجبائية

DELFIRST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكت0 الدراسات القانونية 

والجبائية

63، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، فففف2، الدار البيضاء 

املغرب

DELFIRST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  شارع 

بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 

املشرق 2، الطابق األول، رقم 3 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DELFIRST

استيراد    : غرض الشركة بإاجاز 

الغذائية  املنتجات  اوزيع  واصدارو 

ومواد التنظيف..

شارع    : اال تماعي  املقر  عنوان 

بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة 
 -  3 رقم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ATLAS OMNIUM الشركة  

فف1  INVEST  :  100 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ATLAS OMNIUM الشركة 
بوركون  شارع  عنوانه ا)    INVEST
زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة املشرق 
2، الطابق األول، رقم 3 فففف2 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بواكراي             ابراهيم  السيد  
رقم   1 كولين  ال  اجزئة  عنوانه ا) 

الدار  فففف2  معروف  سيدي   49

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 5ف8536.

171I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

BM ACIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد الفا�سي شارع 

ابن الخطي0 الشقة 3 بورمانة ، 

ف6فف3، فاس املغرب

BM ACIER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 98 

الطابق االول الحي الصناعي عين 

الشقف - فففف3 فاس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

43ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACIER

االستراد   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املواد  اجارة  و  صناعة  التصدار،  و 

الحداداة .

 98 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

عين  الصناعي  الحي  االول  الطابق 

الشقف - فففف3 فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الحسن  اخالقي  بنغازي  السيد 

فف5 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 

السيد فا�سي فهري منصف :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسن  اخالقي  بنغازي  السيد 

زنقة  الكرامة  شارع  عنوانه ا) 

فففف3   1 الزهور   21 الشحرور رقم 

فاس املغرب.
منصف  فهري  فا�سي  السيد 
محمد  حاج  شارع   35 عنوانه ا) 
فاس  فففف3  ادارسة  حي  باحنيني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحسن  اخالقي  بنغازي  السيد 
زنقة  الكرامة  شارع  عنوانه ا) 
فففف3   1 الزهور   21 الشحرور رقم 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5675.
172I

LOGIFIN

ENVIRO-CARRIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 2ف

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
ENVIRO-CARRIERE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 41 شارع 
محمد الخامس، إقامة الواحة 2، 
الطابق األول رقم 2 طنجة  املغرب. 

فففف9 طنجة  املغرب..
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37749

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  22ف2  د ن ر   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.22.554 

«ففف.فف5 درهم» إلى «ففف.54ف.23 

مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف38.

173I

TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l

TANGISTAR IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l

شارع البحر األبيض املتوسط -إقامة 

روما - الطابق الثاني رقم 52 ، 

فففف9، طنجة املغرب

  TANGISTAR IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الحر األبيض املتوسط - إقامة روما 

- الطابق الثاني رقم 52 - فففف9 

طنجة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  28 د ن ر  املؤرخ في 

السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

أبضالص خالد كمسير آخر

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261459.

174I

segex

XATOMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

segex

 N°28 avenue saint louis rte ain

 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC

XATOMA   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
مشرع بلقصيري املدانة الجدادة 
العمارة رقم ف1 الطابق 4 املكت0  

18 فاس - فففف3 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
59ف73.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  28 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ      XATOMA الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
مشرع  زنقة  اإل تماعي  مقرها 
العمارة  الجدادة  املدانة  بلقصيري 
رقم ف1 الطابق 4 املكت0  18 فاس - 
فففف3 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

احقيق االرباح.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الجدادة  املدانة  بلقصيري  مشرع 
العمارة رقم ف1 الطابق 4 املكت0  18 

فاس - فففف3 فاس املغرب. 
و عين:

و  بوستى  اوسف   السيد ة) 
حي   6 الشقة   25 عمارة م  عنوانه ا) 
املغرب  فاس  فففف3  فاس  االزهر 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5677.
175I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAK GLACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 
صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب
DAK GLACE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي حي 

الصناعي شارع محمد الخامس - 

ففف73 الداخلة .

احويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

29ف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 د ن ر 22ف2 ام احويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف17/2.

176I

مكت0 الدراسات القانونية والجبائية

AGRIFIELD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكت0 الدراسات القانونية 

والجبائية

63، شارع الكورنيش العمارة ب 

الطابق 5 ، فففف2، الدار البيضاء 

املغرب

AGRIFIELD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الدار 

البيضاء، شارع بوركون زنقة  عفر 

ابن حبي0 إقامة املشرق 2، الطابق 

األول، رقم 3 - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRIFIELD

استغالل   : غرض الشركة بإاجاز 

النباتي  لإلنتاج  الفالحية  الضيعات 

والحيواني.

الدار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع بوركون زنقة  عفر  البيضاء، 

الطابق   ،2 ابن حبي0 إقامة املشرق 

األول، رقم 3 - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ATLAS OMNIUM الشركة 

فف1  INVEST  :  100 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ATLAS OMNIUM الشركة 

بوركون  شارع  عنوانه ا)    INVEST

زنقة  عفر ابن حبي0 إقامة املشرق 

2، الطابق األول، رقم 3 فففف2 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بواكراي             ابراهيم  السيد  

رقم   1 الكولين  اجزئة  عنوانه ا) 

الدار  فففف2  معروف  سيدي   49

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم      4ف8536.

177I
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CASA COMPTES

GANOCCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

GANOCCHI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 17، ساحة 

شارل نيكول، شقة 2، الطابق 7. - 

ف36ف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GANOCCHI

اقتناء   -  : بإاجاز  الشركة  غرض 

العقارات  وإدارة  ميع  وبيع  وإدارة 

وكذلك انفيذ  ميع املعامالت املالية 

أواملنقولة أو العقارية املتعلقة بشكل 

مباشر أو غير مباشر بهذا

الطابع  مراعاة  بشرط  الغرض، 

املدني..

 ،17  : اال تماعي  املقر  عنوان 

ساحة شارل نيكول، شقة 2، الطابق 

7. - ف36ف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : سالم  هشام  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  سالم  هشام  السيد 

القصيبة   .  44 شارع دار الدباغ رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  سالم  هشام  السيد 

القصيبة   .  44 شارع دار الدباغ رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 83ف853.

178I

OCTOPUS CONSULTING

توبوبالست
شركة املساهمة

إنشاء فرع اابع للشركة

OCTOPUS CONSULTING

 BD GHANDI RES CHAKIR,,184

 1ER ETAGE 184,BD GHANDI

 RES CHAKIR, 1ER ETAGE،

20200، CASABLANCA MAROC

اوبوبالست شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية رقم 8 - ففف26 سطات  

املغرب.

إنشاء فرع اابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1141

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في ف1 شتن ر 22ف2 اقرر إنشاء 

التسمية  احت  للشركة   اابع  فرع  

 31 بالعنوان  الكائن  و  اوبوبالست 

ف27ف2   - لكولين   les Dunes إقامة  

من  املسير  و  املغرب  الدارالبيضاء 

طرف السيد ة) فولتالينا سوزانا.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر   14 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

22ف2 احت رقم 22/ف134.

179I

fiducinfo sarlau

RIAD THEMOON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

RIAD THEMOON  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مدانة 

بن صالح درب بوعنان رقم 72  - 

فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. THEMOON

: مسير دار  غرض الشركة بإاجاز 

الضيافة .

عنوان املقر اال تماعي : مدانة بن 

صالح درب بوعنان رقم 72  - فففف4 

مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : سعاد  شكري  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  سعاد  شكري  السيدة 
حي ضب�سي الطوالة  فففف4 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  سعاد  شكري  السيدة 
حي ضب�سي الطوالة  فففف4 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143488.
Iف18

CRA CONSEIL

GLOBE FAST KONNECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص
CRA CONSEIL

29, شارع محمد السادس عمارة 
ف1 رقم 12 ، فف5ف2، الدار 

البيضاء املغرب
GLOBE FAST KONNECT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 

مستونة زنقة 25 رقم 39 الحي 
الحسني   - ف23ف2 الدار البيضاء 

املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.513315

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  نون ر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
افويت السيد  ة) صالح  حمدي  
ف5 حصة ا تماعية من أصل ففف.1 
زكرياء   السيد  ة)  لفائدة   حصة 

الجر يني  بتاريخ 28 نون ر 22ف2.
الغني   عبد  السيد  ة)  افويت 
من  ا تماعية  حصة  فف2  القاني  
السيد  لفائدة   حصة  ففف.1  أصل 
 ة) زكرياء  الجر يني  بتاريخ 28 نون ر 

22ف2.
افويت السيد  ة) كريم  السريفي  
أصل  من  ا تماعية  حصة   375
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 
نون ر   28 بتاريخ  الجر يني   زكرياء  

22ف2.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851565.

181I

CRA CONSEIL

GLOBE FAST KONNECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

CRA CONSEIL
29, شارع محمد السادس عمارة 

ف1 رقم 12 ، فف5ف2، الدار 
البيضاء املغرب

GLOBE FAST KONNECT  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 12, شارع 
ص ري بو معة الطابق 1 عمارة 6 
-   - ف11ف2 الدار البيضاء  املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.513315

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 نون ر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
«12, شارع ص ري بو معة الطابق 1 
الدار البيضاء   ف11ف2   -    -  6 عمارة 
املغرب» إلى «مجموعة  مستونة زنقة 
ف23ف2   - الحي الحسني    39 25 رقم 

الدار البيضاء   املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851565.

182I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

SOOQ FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية
 AGADIR ،88املغرب ، ففف

MAROC
 SOOQ FOOD

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

اكادارت نعبادو دراركة  - فففف8 

أكادار املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19ف54

د ن ر   29 عقد عرفي مؤرخ في    

األسا�سي  القانون  إعداد  ام  22ف2 

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SOOQ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FOOD

التجارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االلكترونية لجميع املنتجات .

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فففف8   - دراركة   نعبادو  اكادارت 

أكادار املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 عاما  سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  السيدة روقية دونرار  

فففف8  دوار اكادارت نعبادو دراركة  

أكادار املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  السيدة روقية دونرار  

فففف8  دوار اكادارت نعبادو دراركة  

أكادار املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 23فف12 .

183I

CRA CONSEIL

GLOBE FAST KONNECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

CRA CONSEIL

29, شارع محمد السادس عمارة 

ف1 رقم 12 ، فف5ف2، الدار 

البيضاء املغرب

GLOBE FAST KONNECT   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة  

مستونة زنقة 25 رقم 39 الحي 

الحسني  - ف23ف2 الدار البيضاء  

املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.513315

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام تعيين  22ف2  نون ر   28 املؤرخ في 

السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

الجر يني  زكرياء  كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851565..

184I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

RAISINS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،88املغرب ، ففف

MAROC

RAISINS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

اكادارت نعبادو دراركة  - فففف8 

أكادار املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

21ف54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAISINS
و  إنتاج   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اوزيع املعجنات  .
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
فففف8   - دراركة   نعبادو  اكادارت 

أكادار املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 عاما  سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  فار�سي   الياس  السيد 
فففف8  دوار اكادارت نعبادو دراركة  

أكادار املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  فار�سي   الياس  السيد 
فففف8  دوار اكادارت نعبادو دراركة  

أكادار املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 25فف12.
185I

CASA COMPTES

 GLOBAL QUALITY
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 GLOBAL QUALITY
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DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

سومية إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22، حي النخيل - . الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.462423

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2  د ن ر  8ف  في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  اقرر 

 GLOBAL QUALITY املحدودة 

رأسمالها  مبلغ    DISTRIBUTION

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف25 

اإل تماعي زنقة سومية إقامة شهرزاد 

 .  - 22، حي النخيل  رقم   5 الطابق   3

 -  : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

اوقف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب زنقة عبو 

شقة   4 طابق   2 الهنا إقامة النادي 

الدار البيضاء   .  - 8، ضيعة بروطون 

املغرب. 

و عين:

و  خلخال  اوسف   السيد ة) 

طابق  الهنا  عبو  زنقة   16 عنوانه ا) 

6،ضيعة  شقة   2 النادي  إقامة   3

املغرب  البيضاء  الدار   . بروطون 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : زنقة عبو 

شقة   4 طابق   2 الهنا إقامة النادي 

8،ضيعة بروطون

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 7ف8538.

186I

TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l

TANGISTAR IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

TANGISTAR IMMOBILIER s.a.r.l
شارع البحر األبيض املتوسط -إقامة 

روما - الطابق الثاني رقم 52 ، 
فففف9، طنجة املغرب

  TANGISTAR IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

البحر األبيض املتوسط- إقامة روما- 
الطابق الثاني رقم 52 - فففف9 

طنجة املغرب.
تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 ام تعيين  28 د ن ر  املؤرخ في 
السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

أبضالص املنتصر  كمسير آخر
ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261459.

187I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

BERAFER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دااموند، الطابق األول ، مكت0  رقم 

3 ، فففف9، طنجة املغرب
BERAFER TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ولي 
العهد رقم 183 مركز نرا ، مكت0 
رقم 15 الطابق األر�سي - فففف9 

طنجة املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  د ن ر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أعافر  محمد  السيد  ة)  افويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة  فف1 
فف1 حصة لفائدة  السيد  ة) اونس 

شعنون بتاريخ 23 د ن ر 22ف2.
الدان  نور  السيد  ة)  افويت 
من  ا تماعية  حصة  فف1  أعافر 
السيد  لفائدة   حصة  فف1  أصل 
د ن ر   23 اونس شعنون بتاريخ   ة) 

22ف2.
ال راق  محمد  السيد  ة)  افويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة  فف1 
فف1 حصة لفائدة  السيد  ة) اونس 

شعنون بتاريخ 23 د ن ر 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 399.
188I

ste imtiyaz conseils sarl

BOCM AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العربية السعوداة الطابق 
االول شقة رقم 5 املدانة الجدادة 

فاس ، فففف3، فاس املغرب
BOCM AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : قطعة 
123 الطابق االر�سي اجزىة النماء 
املنطقة الصناعية بنسودة فاس - 

فففف3 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.66669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  د ن ر   27 في  املؤرخ 

ذات  شركة   BOCM AUTO حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  فف,ففف.فف1 

اإل تماعي قطعة 123 الطابق االر�سي 

الصناعية  املنطقة  النماء  اجزىة 

فففف3 فاس املغرب  بنسودة فاس - 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:
بندادة و  القادر   عبد  السيد ة) 
عنوانه ا) اقامة امين رقم ف1 الشقة 
فاس  نر س ب   2 ال راقال  زنقة   4
كمصفي  ة)  املغرب   فاس  فففف3 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
وفي قطعة  22ف2  د ن ر   27 بتاريخ 
النماء  اجزىة  االر�سي  الطابق   123
 - فاس  بنسودة  الصناعية  املنطقة 

فففف3 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 4ف57.

189I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 STE NOUVELLE DES
MOULINS AL ASSIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 STE NOUVELLE DES MOULINS
AL ASSIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ك.م 
6 طريق هولسيم راس املاء دوار 

الشجع عين الشقف - فففف3 فاس 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
81ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NOUVELLE DES MOULINS AL

.ASSIL
غرض الشركة بإاجاز : - مطحنة.

 6 ك.م   : اال تماعي  املقر  عنوان 
طريق هولسيم راس املاء دوار الشجع 
عين الشقف - فففف3 فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : بوبكر  دحدوح  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بوبكر  دحدوح  السيد 
ملع0   3 الشقة  ميموزا  حي   3 رقم 

الخيل فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  بوبكر  دحدوح  السيد 
ملع0   3 الشقة  ميموزا  حي   3 رقم 

الخيل فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5733.
Iف19

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAK GLACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 
صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب
DAK GLACE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الصناعي شارع محمد الخامس - 
ففف73 الداخلة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

29ف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  26 د ن ر  املؤرخ في 
مسير  داد للشركة السيد ة) اولكور 

 مال  كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف17/2.

191I

نوغل0

ALKHAIRAT LILISTITMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

نوغل0

شقة 3 الطابق 2 عمارة ا7 اقامة 
راشا مر ان 2 مكناس شقة 3 

الطابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مر ان 2 مكناس، فففف5، مكناس 

املغرب

ALKHAIRAT LILISTITMAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  شقة رقم 

7 الطابق الرابع اجزئة ريزانا م روكة 

ف1 طريق اكوراي مكناس - فففف5 

مكناس املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53483

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 1ف د ن ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

الطابق الرابع اجزئة   7 شقة رقم   »
اكوراي  طريق  ف1  م روكة  ريزانا 

مكناس - فففف5 مكناس املغرب» إلى 
«الحي العسكري 4 رقم 113 البسااين 

مكناس - فففف5 مكناس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  2ف  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5.

192I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAK ICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 

صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب

DAK ICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الصناعي حي السالمىبقعة رقم 272 

- ففف73 الداخلة املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11945

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحسن  السيد  ة)  افويت 

ا تماعية  حصة  فف3.4  اادبويش 

لفائدة   حصة  فف3.4  أصل  من 

 26 اولكور بتاريخ  السيد  ة)  مال  

د ن ر 22ف2.

الحسين  السيد  ة)  افويت 

واميغت فف3.3 حصة ا تماعية من 

السيد  لفائدة   حصة  فف3.3  أصل 

د ن ر   26 اولكور بتاريخ   ة)  مال  

22ف2.

الهادي  عبد  السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  فف3.3  امار 

السيد  لفائدة   حصة  فف3.3  أصل 

د ن ر   26 اولكور بتاريخ   ة)  مال  

22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

ف1  بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف18/2.

193I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAK ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 
صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب
DAK ICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي حي 

الصناعي السالم بقعة رقم 272 - 
ففف73 الداخلة .

احويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11945
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 د ن ر 22ف2 ام احويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف18/2.
194I

FIDUSAL

MIRAS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUSAL
1493وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي امارة ، ف3ف12، امارة 
املغرب

MIRAS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 516 
سكتور 1 اجزئة أوالد مطاع  - 

ففف12 امارة املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82387
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 نون ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

أوالد مطاع   اجزئة   1 سكتور   516»

«رقم  إلى  املغرب»  امارة  ففف12   -

الطابق الرابع النور   17 الشقة   137

امتارة   ففف12   - 1 سيدي احي زعير  

املغرب «.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 4ف1321.

195I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAK ICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 

صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب

DAK ICE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الصناعي السالم بقعة رقم 272 - 

ففف73 الداخلة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11945

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  26 د ن ر  املؤرخ في 

مسير  داد للشركة السيد ة) اولكور 

 مال  كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف18/2.

196I

SOFICODEX

BEDS GO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 32فف2، الدار 

البيضاء املغرب

BEDS GO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

4ف3 شارع إبراهيم الروداني إقامة 

الشفاء الطابق االول الشقة رقم 1  

- فف5ف2 الدارالبيضاء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358345

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبدالرحمان   السيد  ة)  افويت 

سعدوني ففف.5 حصة ا تماعية من 

أصل ففف.5 حصة لفائدة  السيد  ة) 

زكرية  افراح بتاريخ 19 د ن ر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853848.

197I

SOFICODEX

BEDS GO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 32فف2، الدار 

البيضاء املغرب

BEDS GO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

4ف3 شارع إبراهيم الروداني إقامة 

الشفاء الطابق االول الشقة رقم 1 - 

فف5ف2 الدارالبيضاء املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358345

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 د ن ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الروداني  إبراهيم  شارع  4ف3  «رقم 

الشقة  االول  الطابق  الشفاء  إقامة 
الدارالبيضاء  فف5ف2   -  1 رقم 

الساقية  شارع   18» إلى  املغرب» 

الحمراء  ميلة قرية الجماعة الطابق 

الدارالبيضاء   - فففف2   4 الثاني رقم 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853848.

198I

gest consultants

RACHID ET CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، فف1ف2، الدار 

البيضاء املغرب

RACHID ET CO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 42 زنقة 

افران سيال -  فففف2

  الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

ف114.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  نون ر  7ف  في  املؤرخ 

ذات  شركة   RACHID ET CO حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم 
زنقة   42 اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

افران سيال -  فففف2  الدار البيضاء 

املغرب نتيجة الزمة اقتصاداة.

و عين:
السيد ة) كوزيت بيااريس  دايز و 
 3 اجزئة ارض الكبير رقم  عنوانه ا) 
البيضاء  الدار  ف15ف2  ازمور  طريق 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   42 وفي  22ف2  نون ر  7ف  بتاريخ 
فففف2 الدار البيضاء  افران سيال - 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853814.

199I

FIDUHOUSE

LUMIRIFF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUHOUSE
مكاا0 طيبة زنقة غسان   6 رقم 

كنفاني ، فففف3، فاس املغرب
LUMIRIFF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
فففف3   - زواغة  أهال  اجزئة  89ـ88 

فاس املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUMIRIFF
مختلف   : بإاجاز  الشركة  غرض 

أشغال الكهرباء.
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رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
فففف3   - زواغة  أهال  اجزئة  89ـ88 

فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الزهراء  فاطمة  الريفي  السيدة 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزهراء  فاطمة  الريفي  السيدة 
عنوانه ا) 7 زنقة القص0 النر س ب 

فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء  فاطمة  الريفي  السيدة 
عنوانه ا) 7 زنقة القص0 النر س ب 

فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5718.

Iفف2

GESTION IMMOBILERE PROFESSIONNEL

جستيون ايموبيلييغ 
بغوفيسيونيل

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 GESTION IMMOBILERE
PROFESSIONNEL

 39RUE OMAR SLAOUI
 PLATEAU TAOUFIQ 4eme Etage
 Bureau 1 Casablanca ، 20006،

CASABLANCA MAROC
ااموبيلييغ   ستيون 
بغوفيسيونيل شركة ذات مسؤولية 
الوحيد في  الشريك  ذات  محدودة 

طور التصفية)
اقامة  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
الحسن ، حي بالاو ،الطابق السفلي، 
الدار  فف2ف2   - البيضاء  الدار 

البيضاء. املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

59ف423.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   19 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد  ستيون ااموبيلييغ 

رأسمالها  مبلغ  بغوفيسيونيل  

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف1 

، حي بالاو  اإل تماعي اقامة الحسن 

 - البيضاء  الدار  السفلي،  ،الطابق 

فف2ف2 الدار البيضاء. املغرب نتيجة 

ل : عدم احقيق الغرض التجاري.

و حدد مقر التصفية ب ليساسفة 

2 بلوك أ رقم 175 البيضاء - 232ف2 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
الطاهري حسن     السيد ة) 

 و عنوانه ا) ليساسفة 2 بلوك أ رقم 

الدار البيضاء  232ف2  البيضاء   175

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود ابليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851479.

1Iف2

LOGIFIN

ENVIRO-CARRIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 2ف

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

ENVIRO-CARRIERE   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 41 شارع 
محمد الخامس، إقامة الواحة 2، 
الطابق األول رقم 2 طنجة  املغرب 

فففف9 طنجة  املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37749

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  22ف2  د ن ر   28 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
أي من  درهم»  «ففف.22.554  قدره 
«ففف.54ف.23 درهم» إلى «ففف.فف5 
عدد   اخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف38.

2Iف2

SELECT CONSEIL

AMAXIA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، ف36ف2، البيضاء 

املغرب
AMAXIA CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  زاوية 

زنقة الجزائر و زنقة ابو بكر 
البقالني الطابق الثالت الشقة 

11 الدارالبيضاء  - فففف2 
الدارالبيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMAXIA CONSEIL

مهن   : بإاجاز  الشركة  غرض 

امويل الى الخارج.

عنوان املقر اال تماعي :  زاوية زنقة 

الجزائر و زنقة ابو بكر البقالني الطابق 

 - الدارالبيضاء    11 الشقة  الثالت 

فففف2 الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد حجي0 العمراني 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حجي0 العمراني عنوانه ا) 

عمارة   1 حي النسيم اقامة الحدائق 

5 اجزئة النسيم  18 الطابق  ل شقة 

الدارالبضاء  فففف2  الدارالبيضاء  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حجي0 العمراني عنوانه ا) 

عمارة   1 حي النسيم اقامة الحدائق 

5 اجزئة النسيم  18 الطابق  ل شقة 

الدارالبيضاء  فففف2  الدارالبيضاء  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853861.

3Iف2
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 STE NOUVELLE DES

MOULINS ANNOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 STE NOUVELLE DES MOULINS

ANNOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 146 

مستودع 1 الحي الصناعي النماء 

بنسودة - فففف3 فاس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

79ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 NOUVELLE DES MOULINS

.ANNOUR

غرض الشركة بإاجاز : مطحنة.

 146  : اال تماعي  املقر  عنوان 

النماء  الصناعي  الحي   1 مستودع 

بنسودة - فففف3 فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بودرقة سعيد :  ف55 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد بودرقة حسن :  ف15 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف15    : السيد بودرقة اسماعيل 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف15    : السيد بودرقة عبد االاله 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  سعيد  بودرقة  السيد 

حي  هللا  عبد  بن  عالل  شارع  ف1 

القدس فففف3 فاس املغرب.

عنوانه ا)  حسن  بودرقة  السيد 

ف1 بالد الصهريج شارع عالل بن عبد 

هللا فففف3 فاس املغرب.

اسماعيل  بودرقة  السيد 

عنوانه ا) ف1 حي القدس شارع عالل 

بن عبد هللا فففف3 فاس املغرب.

االاله  عبد  بودرقة  السيد 

ف1 حي القدس شارع  فيال  عنوانه ا) 

فاس  فففف3  هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  سعيد  بودرقة  السيد 

حي  هللا  عبد  بن  عالل  شارع  ف1 

القدس فففف3 فاس املغرب

عنوانه ا)  حسن  بودرقة  السيد 

ف1 بالد الصهريج شارع عالل بن عبد 

هللا فففف3 فاس املغرب

اسماعيل  بودرقة  السيد 

عنوانه ا) ف1 حي القدس شارع عالل 

بن عبد هللا فففف3 فاس املغرب

االاله  عبد  بودرقة  السيد 

ف1 حي القدس شارع  فيال  عنوانه ا) 

فاس  فففف3  هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5732.

4Iف2

FLASH ECONOMIE

MANEGE PECHES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MANEGE PECHES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 82 
امليناء القدام بارسيل  - فففف8 

اكادار  املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6159

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام   22ف2  د ن ر   13 في  املؤرخ 
الحالي  اال تماعي  املقر  احويل  
القدام  امليناء   82 «رقم  للشركة من 
املغرب»  اكادار   فففف8   - بارسيل  
179 الشقة  27 عمارة  إلى «مجموعة 
6ف الطابق 2 ايسالن حي املحمدي  - 

فففف8 اكادار   املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   22 بتاريخ  باكادار   التجارية 

22ف2 احت رقم 119781.

5Iف2

SELECT CONSEIL

mLGX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، ف36ف2، البيضاء 

املغرب
mLGX  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  زاوية 
زنقة الجزائر و زنقة ابو بكر 

البقالني الطابق الثالت الشقة 
11 الدارالبيضاء  - فففف2 الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

853831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 mLGX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

اطوير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

ال رمجيات الخار ية .

عنوان املقر اال تماعي :  زاوية زنقة 

الجزائر و زنقة ابو بكر البقالني الطابق 

 - الدارالبيضاء    11 الشقة  الثالت 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

فف1    : السيد رشيد السجلما�سي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السجلما�سي  رشيد  السيد 

اوالد  اوالد  الل  دوار  عنوانه ا) 

فففف2  مراكش  الويدان  حسون 

مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السجلما�سي  رشيد  السيد 

اوالد  اوالد  الل  دوار  عنوانه ا) 

فففف2  مراكش  الويدان  حسون 

مراكش  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 567845.

6Iف2
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FIDUCIAIRE  D’HONNEUR

 DOLOMIT FRUITS AND
PLANTES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE  D’HONNEUR

 RUE AHMED AMINE V.N 17

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 DOLOMIT FRUITS AND

PLANTES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6ف1 

شقة رقم 2 شارع املعاركة الزيتون - 

فففف5 مكناس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1فف58

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DOLOMIT FRUITS AND

.PLANTES

منبت   : بإاجاز  الشركة  غرض 

إستيراد  و  اصدار  ـ  الغرس  اا ر  ـ 

الغرس.
عنوان املقر اال تماعي : رقم 6ف1 

 - 2 شارع املعاركة الزيتون  شقة رقم 

فففف5 مكناس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : هند  الهيلع  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  هند  الهيلع  السيدة 
 VIA PERGOLA N 1ف TERLANO

فف391 بولزانو إاطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  هند  الهيلع  السيدة 
 VIA PERGOLA N 1ف TERLANO

فف391 بولزانو إاطاليا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1462.

7Iف2

CABINET HOURMANEK

بون روت مركز التكوين ا لخاص                                                       
 BONNE ROUTE  CENTRE

DE FORMATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET HOURMANEK
 IMM  HICHAM AVENUE  315
 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir maroc
بون روت مركز التكوين ا لخاص                                                       

 BONNE ROUTE  CENTRE
DE FORMATION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  عمارة 

محطة شال ايكوين مكت0 رقم    
5 و6   أكادار - 652ف8  أكادار    

املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53147

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 6ف د ن ر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
عمارة محطة شال ايكوين مكت0   »
رقم    5 و6   أكادار - 652ف8  أكادار    
«عمارة أسونفو الطابق  إلى  املغرب» 
قرب محطة     2 رقم   الثاني مكت0  
652ف8    - أكادار.  ايكوين   شال 

أكادار    املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 29فف12.

8Iف2

L D T CONSULTING

TAMELAKOUT RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

L D T CONSULTING

 TAMELAKOUT RENT CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الوفاق بلوك C رقم 453  - فففف7 

العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ف443

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMELAKOUT RENT CAR

كراء   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فففف7   -   453 رقم   C الوفاق بلوك 

العيون املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  كميم  عائشة  السيدة 
محمد  شارع  رشيد  موالي  بحي 
فيال  الفيالت  منطقة  الزرقطوني 

النخيل  فففف7 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  كميم  عائشة  السيدة 
محمد  شارع  رشيد  موالي  بحي 
فيال  الفيالت  منطقة  الزرقطوني 

النخيل  فففف7 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 23ف3773/2.

9Iف2

fidomek

 SOCIETE DOMAINE
JATTIOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE DOMAINE JATTIOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ف1 
زنقة قنيطرة شقة 7 الطابق 3 

املدانة الجدادة مكناس - فففف5 
مكناس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE DOMAINE JATTIOUI
غرض الشركة بإاجاز : مزارع.

ف1  رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
زنقة قنيطرة شقة 7 الطابق 3 املدانة 
مكناس  فففف5   - الجدادة مكناس 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الرحمان  عبد  السيد  طيوي 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  السيد  طيوي 
  6 النعيم  راء   194 رقم  عنوانه ا) 

فففف5 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحمان  عبد  السيد  طيوي 
  6 النعيم  راء   194 رقم  عنوانه ا) 

فففف5 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 169.

Iف21

FLASH ECONOMIE

 FRENCH PROMOTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 FRENCH PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
فففف2 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.526533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر  9ف  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  FRENCH PROMOTION SARL

درهم  ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ 

265 شارع  وعنوان مقرها اإل تماعي 

 -  92 رقم   9 الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء املغرب نتيجة  فففف2 

ل : عدم و ود أي نشاط اجاري .

 265 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد ة) احمد   ازغي  و عنوانه ا) 

رقم  2ف  زنقة  املستقبل  اجزئة 

املغرب  البيضاء  الدار  فففف2    35

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم ف9374.

211I

FLASH ECONOMIE

IONIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IONIC SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 

 ياللي الغافري عين السبع  - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف1  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    IONIC SARL
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
الغافري  زنقة  ياللي   2 اإل تماعي 
الدار البيضاء  فففف2   - عين السبع  
أي  و ود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط اجاري .
زنقة   2 و حدد مقر التصفية ب 
 ياللي الغافري عين السبع  - فففف2 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

الكرماعي  الغني    عبد  السيد ة) 
8 زنقة خليج سيرت عين  و عنوانه ا) 
الذئاب فففف2 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 43739.

212I

FLASH ECONOMIE

IDEO PHAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IDEO PHAR SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 

 ياللي الغافري عين السبع - فففف2 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.165937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر  ف1  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها    IDEO PHAR SARL

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف2 
الغافري  زنقة  ياللي   2 اإل تماعي 

الدار البيضاء  فففف2   - عين السبع 

أي  و ود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط اجاري 

زنقة   2 و حدد مقر التصفية ب 

 ياللي الغافري عين السبع - فففف2 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

الكرماعي و  السيد ة) عبد الغني  

زنقة خليج سيرت عين   8 عنوانه ا) 

الذئاب فففف2 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 43741.

213I

Tulane 198ف

TULANE 1908
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

Tulane 1908

 Massira 1 douar al harch bloc

 6 num 55 Massira 1 douar al

 ،harch bloc 6 num 55، 40140

مراكش املغرب

tulane 1908 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 massira 1 وعنوان مقرها اإل تماعي

 ,douar al harch bloc 6 num 55 -

40140 marrakech  maroc

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 tulane : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

8ف19.

طباعة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

النسيج ، صناعة املالبس الجاهزة .

 massira : عنوان املقر اال تماعي 

 1 ,douar al harch bloc 6 num 55

.- 40140 marrakech  maroc

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بورية  اونس  السيد 

سيبع مراكش  8ف2  رقم  العين  دوار 

35فف4 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  بورية  اونس  السيد 

سيبع مراكش  8ف2  رقم  العين  دوار 

35فف4 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر  1ف  بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 55ف142.

214I

FLASH ECONOMIE

WALL NET SARL 

إعالن متعدد القرارات

محضر  مع عام

بيع الحصص - تعدال شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

السيد  قرر  22ف2  سبتم ر   14  

الشريك  اللطيف»  عبد  قربال   »

الوحيد للشركة «وال نيت « رأسمالها 

فف,ففف.فف1 درهم  ما الي:                                                                                                         

عائدة  حصة  فف5  بيع    (1

إلى   » اللطيف  قربال عبد   » للسيد 

السيدة « رشيدي ناداة «.        

عائدة  حصة  فف5  بيع    (2

إلى   » اللطيف  قربال عبد   » للسيد 

السيد « حاضر الصداق «.

تسيير الشركة : قرر السيد   (3

االستقالة   » اللطيف  عبد  قربال   »

من منصبه كمسير للشركة و تعيين 

السيدة « رشيدي ناداة « أو السيد « 

« كمسيران للشركة  حاضر الصداق 

الوحيدان  ملدة غير محددة.

احويل   : القانوني  الشكل   (4

ذات  للشركة  القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة من شريك واحد

SARL AU  إلى شركة ذات مسؤولية 

. SARL املحدودة

نقل   : الرئي�سي  املقر   (5

شارع مرس   26 املكت0 الرئي�سي من 

السلطان, الطابق األول الشقة رقم 3 

الدار البيضاء إلى ف1 زنقة بويسيسو 

الدار  ال يروند  الثالث,  الطابق 

البيضاء.

وام إاداع امللف القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية

بتاريخ  البيضاء  بالدار 

23ف1/2ف/9ف احت عدد فف8535, - 

سجل التجاري رقم   9ف29ف5.

215I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

M4N NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

M4N NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 29 د 

اجزئة ال ردعي بنسودة  - فففف3 

فاس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  1ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M4N  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE

غرض الشركة بإاجاز : اصميم و 

ارميم الفضاءات - - أشغال عامة..

د   29  : اال تماعي  املقر  عنوان 

فففف3   - بنسودة   ال ردعي  اجزئة 

فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة  ف5    : السيد محمد لعرج 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

ف5 حصة    : السيد محمد لشكر 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد لعرج عنوانه ا) رقم 
1 سيدي بوضهر مر ا واد  بلوك   17

فاس فففف3 فاس املغرب.
عنوانه ا)  لشكر   محمد  السيد 
فففف3  اجزئة سايس بنسودة   ف5 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد لعرج عنوانه ا) رقم 
1 سيدي بوضهر مر ا واد  بلوك   17

فاس فففف3 فاس املغرب
عنوانه ا)  لشكر   محمد  السيد 
فففف3  اجزئة سايس بنسودة   ف5 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5691.
216I

monde consulting

STH EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

monde consulting
٬766شارع محمد السادس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، ف55ف2، الدار 
البيضاء املغرب

STH EQUIPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

البدر اجزئة رقم 11 عمارة رقم 99 
شقة 7 طابق 2 عين السبع - ف25ف2 

الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
271ف39

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  17ف2  نون ر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENT

يعمل في   : غرض الشركة بإاجاز 

 ميع هيئات الدولة.

أعمال التجهيز والتجداد

والكهرباء  والسباكة  الرسم 

والنجارة.

التجارة والتوزيع.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 99 عمارة رقم   11 البدر اجزئة رقم 

شقة 7 طابق 2 عين السبع - ف25ف2 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : ل رومي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سعيد ل رومي عنوانه ا)  

مدخل   41 م  2ف  البيضاء  اقامة 

الدار  ف45ف2  البيضاء  8ف  رقم  1ف 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)   ل رومي  سعيد  السيد 

مدخل   41 م  2ف  البيضاء  اقامة 

الدار  ف45ف2  البيضاء  8ف  رقم  1ف 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 17ف2 احت رقم 841ف65فف.

217I

aice compta

GIT PUSH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

GIT PUSH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

ف12ف2 البيضاء  املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

566869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PUSH

 -  : بإاجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية

-مصمم كمبيوار ، م رمج ، محلل.

زنقة  ف1   : عنوان املقر اال تماعي 

 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

ف12ف2 البيضاء  املغرب .

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

دنادني  الرزاق  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دنادني  الرزاق  عبد  السيد 

ف1  مجموعة   2 السالم  عنوانه ا) 

3ف2ف2  األلفة   6ف13  رقم   1 عمارة 

البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

دنادني  الرزاق  عبد  السيد 

ف1  مجموعة   2 السالم  عنوانه ا) 

3ف2ف2  األلفة   6ف13  رقم   1 عمارة 

البيضاء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 852322.

218I

AUDEXIA CONSULTING

AL BENK-INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

AL BENK-INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  شارع 

ربيعة العدوية وشارع بشير إبراهيمي  

- 27223 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.524747

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  نون ر   15 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف1 

عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 

داون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851792.

219I

FAD CONSULTING

ب.أ.آبيتاسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FAD CONSULTING

  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,

  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d’El  Jadida, Hay Hassani ،

20200، Casablanca MAROC

ب.أ.آبيتاسيون شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 174، 

شارع الزرقطوني،زاوية زنقة مو�سى 

بن نصير، الطابق 7، شقة 16ـ الدار 

البيضاء - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

33ف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ب.أ.آبيتاسيون.

اإلنعاش   : غرض الشركة بإاجاز 

العقاري.

 ،174  : اال تماعي  املقر  عنوان 

مو�سى  زنقة  الزرقطوني،زاوية  شارع 

بن نصير، الطابق 7، شقة 16ـ الدار 

البيضاء  الدار  فففف2   - البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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بالرا�سي  اإلاله  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بالرا�سي  اإلاله  عبد  السيد 

 ،27 الرقم   ،3 اجزئة زهار  عنوانه ا) 

الدار  ف22ف2  الدار البيضاء  ـ  األلفة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بالرا�سي  اإلاله  عبد  السيد 

 ،27 الرقم   ،3 اجزئة زهار  عنوانه ا) 

الدار  ف22ف2  الدار البيضاء  ـ  األلفة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 74ف854.

Iف22

LEADER FIN

 LIBRAIRIE PAPETERIE

SOLIDARITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 

E» الطابق الثاني املكت0 12 الدار 

بيضاء، فف5ف2، الدار بيضاء املغرب

 LIBRAIRIE PAPETERIE

SOLIDARITE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

ابراهيم روداني 13 زنقة احمد 

املجاتي اقامة اللبس طابق 1 رقم 

8 معاريف - فففف الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567673

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LIBRAIRIE PAPETERIE  :

.SOLIDARITE

غرض   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الشركة باملغرب والخارج:

املكتبية  اللوازم  وشراء  بيع   -

واملدرسية بالجملة والتجزئة ،

-اجارة

- مشتراات وبيع الطوابع ال راداة 

والضريبية.

- استيراد واصدار وتسويق واوزيع 

اللوازم املكتبية واملدرسية

-احويل األموال

وطباعة  ميع  واوزيع  نشر   -

الكت0

للشركة  اجوز   ، عام  بشكل   -

التجارية املعامالت   إ راء  ميع 

 أو الصناعية أو املالية أو املنقولة أو 

العقارية املتعلقة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بغرض الشركة املحدد أعاله أو 

التي من املحتمل أن تسهل التشغيل 

أو التطوير في املغرب أو أ نبي..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

احمد  زنقة   13 روداني  ابراهيم 

رقم   1 طابق  اللبس  اقامة  املجاتي 

البيضاء  الدار  فففف   - معاريف   8

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الخطاب  الصمد  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الخطاب  الصمد  عبد  السيد 

عنوانه ا) الدار البيضاء فففف الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الخطاب  الصمد  عبد  السيد 

عنوانه ا) الدار البيضاء فففف الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853171فف.

221I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

WASSIM STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

WASSIM STYLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

خالد ابن الوليد الطابق 3 رقم 8  - 

فففف9 طنجة  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WASSIM STYLE
غرض الشركة بإاجاز : الخياطة .

زنقة   12  : عنوان املقر اال تماعي 
 -   8 رقم   3 خالد ابن الوليد الطابق 

فففف9 طنجة  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الخملي�سي   العزيز  عبد  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الخملي�سي   العزيز  عبد  السيد 
رقم   82 زنقة  عنوانه ا) حي بوحوت  

7ف فففف9 طنجة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخملي�سي   العزيز  عبد  السيد 
رقم   82 زنقة  عنوانه ا) حي بوحوت  

7ف فففف9 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف61.

222I

STE FICOPRO

CIMKNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
CIMKNA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ضيعة 
ال ركاني رقم 47 حي مر ان 1   
مكناس فففف5 مكناس املغرب
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اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  ف2ف2  مارس  6ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CIMKNA
          : بإاجاز  الشركة  غرض 

-األشغال املختلفة
 -مقاول في الهندسة املدنية

ضيعة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ال ركاني رقم 47 حي مر ان 1   مكناس 

فففف5 مكناس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : محمد   بنزبيبة  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
فف5    : رشيد  بواقبوت  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  بنزبيبة محمد   السيد 

اكنول املركز ففف35 اازة املغرب.
السيد بواقبوت رشيد عنوانه ا) 
زنقة 22 حي اوسحاق خنيفرة ففف54 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  بنزبيبة محمد   السيد 

اكنول املركز ففف35 اازة املغرب
السيد بواقبوت رشيد عنوانه ا) 
زنقة 22 حي اوسحاق خنيفرة ففف54 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
مارس   19 بتاريخ  التجارية بمكناس  

ف2ف2 احت رقم ف141.

223I

MCH CONSULTING

MAROC BENHABBOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

MCH CONSULTING

 BD AMBASSADEUR BEN 126

 AICHA CASABLANCA 126

 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

MAROC BENHABBOUS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 7 زنقة ابن 

منير اقامة الزرقة الطابق 2 رقم 18 

املعاريف الدار البيضاء - فففف2 

الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567443

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC BENHABBOUS

استيراد   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واصدار.

زنقة   7  : اال تماعي  املقر  عنوان 

ابن منير اقامة الزرقة الطابق 2 رقم 

18 املعاريف الدار البيضاء - فففف2 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : العرفاوي  عمر  السيد 
حصة بقيمة ففف.فف1 درهم للحصة  
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  العرفاوي  عمر  السيد 
درج  الخطابي  الكريم  عبد  زنقة   1
الدار  فففف2   17 شقة   5 طابق   1

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  العرفاوي  عمر  السيد 
درج  الخطابي  الكريم  عبد  زنقة   1
الدار  فففف2   17 شقة   5 طابق   1

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم -.

224I

زوبير بوتغماس

STE ESTADUC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

زوبير بوتغماس
اكنول املركز اازة ، ف5ف35، اازة 

املغرب
STE ESTADUC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
الصناعي العصري الشطر الثاني 

البقعة رقم 1ف1-2ف1 اازة - ففف35 
اازة  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  16 د ن ر  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها  مبلغ    ESTADUC SARL
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
العصري  الصناعي  حي  اإل تماعي 
2ف1-1ف1  الشطر الثاني البقعة رقم 
اازة - ففف35 اازة  املغرب نتيجة ل : 

انعدام املردوداة .

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الثاني  الشطر  العصري  الصناعي 

ففف35   - 2ف1-1ف1 اازة  البقعة رقم 

اازة املغرب. 

و عين:

السيد ة) منير   علول  و عنوانه ا) 

ففف35  اازة    2 2 حي املسيرة  33 مج 

اازة املغرب  كمصفي  ة) للشركة.

و  علول   الدان    عز  السيد ة) 

عنوانه ا) 33 مج 2 حي املسيرة 2 اازة  

كمصفي  ة)  املغرب   اازة   ففف35 

للشركة.

السيد ة) رفيق  علول  و عنوانه ا) 

ففف35  اازة    2 2 حي املسيرة  33 مج 

اازة املغرب  كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23/17ف2.

225I

FISCALEX MAROC

LAMINASOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

LAMINASOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 

رقم 9 متجر رقم ف1 و متجر رقم 11 

اطلس كولف الشريفية كلم 2 طريق 

امزميز مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95463
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 شتن ر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
و متجر  ف1  متجر رقم   9 «متجر رقم 
11 اطلس كولف الشريفية كلم  رقم 
فففف4   - مراكش  امزميز  طريق   2
البير  «حومت  إلى  املغرب»  مراكش 
امصلوحت الحوز مراكش متجر رقم 

141 - فففف4 مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143516.

226I

FAD CONSULTING

ديار تافياللت
إعالن متعدد القرارات

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d’El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

داار اافياللت «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 12، زنقة 
ص ري بو معة، الطابق األول، 
الرقم 6ـ  الدار البيضاء - ف8فف2 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.475153

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  22ف2  نون ر   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
افويت فف5 حصة إ تماعية مملوكة 
والسيدة  الزعيم  العالي  عبد  للسيد 
وئام شكور لفائدة السادة عبد املالك 

سجلما�سي و رشيد خالدي
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
الزعيم  العالي  عبد  السيد  إستقالة 
بصفته مسيرا وحيدا للشركة وتعيين 
السادة عبد املالك سجلما�سي و عبد 

العالي الزعيم كمسيران للشركة.

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

احيين القانون األسا�سي للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :7 رقم  بند 

النقذاة  الشركاء  مساهمات  ماالي: 

ساهم  الزعيم  العالي  عبد  السيد   :

عبد  السيد  ـ  درهم  فففف5  بمبلغ 

بمبلغ  ساهم  سجلما�سي  املالك 

ففف38   درهم و السيد رشيد خالدي  

مجموع  درهم   ففف12  ساهم بمبلغ 

املال  رأس  ملبلغ  موافق  املساهمات 

املحدد في مبلغ ففففف1  درهم

بند رقم 8: الذي انص على ماالي: 

مبلغ  في  محدد  الشركة  مال  رأس 

ففف1  إلى  مقسم  درهم  ففففف1  

الحصة  قيمة   ، إ تماعية  حصة 

درهم مكتتبة ومؤداة  فف1  الواحدة 

وفق النس0  موزعة على الشركاء   ،

اآلاية : السيد عبد العالي الزعيم فف5  

ـ السيد عبد املالك  حصة إ تماعية 

إ تماعية  حصة  ف38  سجلما�سي 

ف12   حصة  و السيد رشيد خالدي 

حصة  ففف1   : املجموع  إ تماعية 

إ تماعية

على  انص  الذي   :34 رقم  بند 

ماالي: السادة عبد املالك سجلما�سي 

و عبد العالي الزعيم مسيران للشركة 

امللتزمة اجاه األغيار بالتوقيع املشترك 

للمسيراين 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 4ف8535.

227I

الشتيوي ادريس

Sté MILAGRINOR SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

الشتيوي ادريس

حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/2ف 

رقم /14 ، ف9215، القصر الكبير 

املغرب

 Sté MILAGRINOR SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الوفاء إقامة هيبة رقم 2 مكرر - 

فف923 العرائش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MILAGRINOR SARL-AU

كراء   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اآلليات الفالحية.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - مكرر   2 رقم  هيبة  إقامة  الوفاء 

فف923 العرائش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف1 حصة    : السيد برداك زهير 

بقيمة ففف.1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  زهير  برداك  السيد 
بتعاونية اإلدريسية جحجوح ففف51 

الحا 0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  زهير  برداك  السيد 
بتعاونية اإلدريسية جحجوح ففف51 

الحا 0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

اناار 23ف2 احت رقم ف3.
228I

ائتمانية ماهر

أوروماتراف
EUROMATRAV SARL A-U 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ائتمانية ماهر
1 عمارة العبا�سي شارع عالل بن 
عبد هللا ، ف5ف26، ابن أحمد 

املغرب
 EUROMATRAV SARL أورومااراف
A-U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 143 زنقة 
طرفااة اجزئة اإلصالح  - ف5ف26 

ابن احمد  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
17ف1.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  23ف2  اناار  9ف  املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
أورومااراف  الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    EUROMATRAV SARL A-U
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
زنقة طرفااة   143 مقرها اإل تماعي 
ابن احمد   ف5ف26   - اجزئة اإلصالح  
املغرب  نتيجة ل : عراقيل مالية منذ 

اأسيسها .
و حدد مقر التصفية ب 143 زنقة 
طرفااة اجزئة اإلصالح  - ف5ف26 ابن 

أحمد  املغرب . 
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و عين:

و  املعطاوي   محمد    السيد ة) 
اجزئة  طرفااة  زنقة   143 عنوانه ا) 

املغرب   ابن احمد   ف5ف26  اإلصالح 

كمصفي  ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
اجزئة اإلصالح   زنقة طرفااة   143  :

إبن أحمد 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ب ن احمد  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف5/2ف.

229I

ABADI LUXURY

عبادي لوكسوري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

ABADI LUXURY

61 ازئة املحيط محل اجاري رقم 2 

امارة ، ففف12، امارة املغرب

عبادي لوكسوري شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 اجزئة 

املحيط محل اجاري رقم 2 - ففف12 

امارة املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

75ف137.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 د ن ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«61 اجزئة املحيط محل اجاري رقم 

«أمل  إلى  امارة املغرب»  ففف12   -  2
2 بلوك ج رقم 269 يعقوب املنصور 

الرباط - فففف1 الرباط  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 85فف.

Iف23

FITARCO

BOUCHRA HN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC

BOUCHRA HN TRANS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

مصمودة  حي افراك  ففف85 ايزنيت 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  ف2ف2  غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOUCHRA HN TRANS

نقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البضائع 

نقل املستخدمين .

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

مصمودة  حي افراك  ففف85 ايزنيت 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نور الدان حميتي  :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حميتي   الدان  نور  السيد 

شارع محمد الخامس  2ف  عنوانه ا) 

افراك  ففف85 ايزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حميتي   الدان  نور  السيد 

شارع محمد الخامس  2ف  عنوانه ا) 

افراك  ففف85 ايزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

11 شتن ر  بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

21ف2 احت رقم 658.

231I

FITARCO

 TIZ GLOBAL MULTI

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FITARCO

 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC

  TIZ GLOBAL MULTI TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 3 اجزئة 

الفرح  خارج باب اكلو  ففف85 

ايزنيت املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TIZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GLOBAL MULTI TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة بإاجاز 

املختلفة اوالبناء

 بائع مواد البناء 

مفاوض .

اجزئة   3  : عنوان املقر اال تماعي 

ففف85  اكلو   باب  خارج  الفرح  

ايزنيت املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عمر املساوي  :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : فاايحي  عثمان  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر املساوي  عنوانه ا) حي 

موالي رشيد عمارة املساوي  فففف7 

العيون  املغرب.

عنوانه ا)  السيد عثمان فاايحي  

ففف85  ااراك   الفتر  اجزئة   64

ايزنيت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر املساوي  عنوانه ا) حي 

موالي رشيد عمارة املساوي  فففف7 

العيون  املغرب

عنوانه ا)  السيد عثمان فاايحي  

ففف85  ااراك   الفتر  اجزئة    64

ايزنيت  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

23ف2 احت رقم ف2.

232I

OREA

ABS CFC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

ABS CFC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مركزاوين، 

ال رج الغربي، طابق 8، زاوية شارع 

الزرقطوني و شارع املسيرة، - ف33ف2 

الدار البيضاء املغرب
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اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563775

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  1ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CFC
اأ ير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل العقارات.
عنوان املقر اال تماعي : مركزاوين، 
شارع  زاوية   ،8 طابق  الغربي،  ال رج 
الزرقطوني و شارع املسيرة، - ف33ف2 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : السا�سي  اونس  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
الشركة هال هولدانغ :  ف25 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد عبد الحكيم كاسمي :  ف25 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السا�سي عنوانه ا)  اونس  السيد 
فففف2  أنفا  كاليبتو  فيال  ليير  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه ا)  هولدانغ  هال  الشركة 
زنقة أوالد  رار فيال مونية السوي�سي 

فففف1 الرباط املغرب.
كاسمي  الحكيم  عبد  السيد 
أنفا  الزيزفون  زنقة  4ف  عنوانه ا) 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السا�سي عنوانه ا)  اونس  السيد 
فففف2  أنفا  كاليبتو  فيال  ليير  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

ال رنو�سي  أمين  حسن  السيد 

اجزئة كوديس زنقة أوالد  عنوانه ا) 

فففف1  السوي�سي  مونية  فيال   رار 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 39633.

233I

FAEC SARL

 SOCIETE DE CONCASSAGE
DE LA ROCHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FAEC SARL
رقم 12 شارع الحسن التاني م.ح ، 

فففف3، فاس املغرب

 SOCIETE DE CONCASSAGE DE

LA ROCHE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

طارق شقة 9 ط. 3 زنقة  رير - 

فففف3 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

781ف7.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  15 د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE DE CONCASSAGE

رأسمالها  مبلغ    DE LA ROCHE

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

ط.   9 طارق شقة  اقامة  اإل تماعي 
فففف3 فاس املغرب   - زنقة  رير   3

نتيجة ل : قرار الشركاء.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - زنقة  رير    3 ط.   9 طارق شقة 

فففف3 فاس املغرب. 

و عين:

برادة  املهدي   محمد  السيد ة) 

شارع  الورد  درب  ف2  عنوانه ا)  و 

املغرب  فاس  فففف3  الخطي0  ابن 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  9ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5658.

234I

FIDUCIAIRE PREMIUM COMPTA

كرام فيزيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE PREMIUM

COMPTA

 N°861 SAADA 2 MHMAID

 MARRAKECH ، 40160،

MARRAKECH MAROC

كرام فيزاون شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 

1ف عمارة 991 اجزئة ماعطآهلل 

املحاميد - ف16ف4  مراكش  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132335

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كرام   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فيزاون.

منعش   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري و البناء وأشغال مختلفة.

محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
991 اجزئة ماعطآهلل  1ف عمارة  رقم 

املحاميد - ف16ف4  مراكش  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مروان السغالف :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مروان السغالف عنوانه ا)  

 232 رقم   1 الخليل  اسكجوراجزئة 

ف15ف4 مراكش  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان السغالف عنوانه ا)  

 232 رقم   1 الخليل  اسكجوراجزئة 

ف15ف4 مراكش  املغرب 

ام اإلاداع القانوني ب-  بتاريخ 13 

اناار 23ف2 احت رقم 476.

235I

SFM EXPERTS

ALTERNATIVES CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SFM EXPERTS

 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،

CASABLANCA MAROC

ALTERNATIVES CONSEIL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي -167 شارع 

عبد املومن ، إقامة اليمامة  ا) ، 

الطابق األول ، شقة رقم2  - فف5ف2 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.333491
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  ماي   31 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ALTERNATIVES الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ    CONSEIL
مقرها  وعنوان  درهم  فف,ففف.فف1 
شارع عبد املومن،   167- اإل تماعي 
األول،  الطابق   ، اليمامة  ا)  إقامة 
الدار البيضاء  - فف5ف2  شقة رقم2  
التصفية   : اململكة املغربية نتيجة ل 

الوداة.
 167- ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع عبد املومن ، إقامة اليمامة  ا)، 
الطابق األول ، شقة رقم 2 - فف5ف2 

الدار البيضاء اململكة املغربية. 
و عين:

و  بسطي  محمد     السيد ة) 
الطابق   ، أراغو  شارع  عنوانه ا)  
املستشفى  حي   - ف1  شقة   ، الثالث 
اململكة  البيضاء  الدار  فف5ف2 

املغربية كمصفي  ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
شارع عبد املومن ، إقامة اليمامة  ا) 

، الطابق األول ، شقة رقم 2
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اونيو 22ف2 احت رقم 828324.

236I

bureau tinghir de comtabilite

CAPITAL TRAITEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bureau tinghir de comtabilite
1ف15 حي املغرب العربي امارة ، 

ففف85، امارة املغرب
ففف.فTRAITEUR 5 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 17 شارع 
االبطال الشقة 12 اكدال الرباط - 

ففف85 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124313
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر   25 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها    TRAITEUR 5ففف.ف
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف5 
شارع االبطال الشقة   17 اإل تماعي 
الرباط  ففف85   - اكدال الرباط   12

املغرب نتيجة ل : مشاكل مالية.
و حدد مقر التصفية ب 17 شارع 
 - اكدال الرباط   12 االبطال الشقة 

ففف85 الرباط املغرب. 
و عين:

و  الغنجاوي  نجي0   السيد ة) 
فاطمة  عمارة   4 سكتور  عنوانه ا) 
الزهراء رقم 146 شقة 4ف مرس الخير 
امارة ففف85 امارة ااملغرب كمصفي 

 ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132222.
237I

 BELARHRISSI MOHAMMED TRAVAUX

DIVERS

شركة بلغري�سي محمد األشغال 
املختلفة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 BELARHRISSI MOHAMMED
TRAVAUX DIVERS

 KSAR TINAGHRASS RISSANI
 KSAR TINGHRASSE RISSANI،

52450، RISSANI MAROC
شركة بلغري�سي محمد األشغال 
املختلفة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
انغراس الريصاني  - ف5245 

الريصاني املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر  6ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بلغري�سي محمد األشغال املختلفة.

األشغال   : غرض الشركة بإاجاز 

املختلفة حفر اآلبار والبناء.

قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 

ف5245   - الريصاني   انغراس 

الريصاني املغرب .

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد بلغري�سي محمد  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلغري�سي محمد  عنوانه ا) 

ف5245  الريصاني  انغراس  قصر 

الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلغري�سي محمد  عنوانه ا) 

ف5245  الريصاني  انغراس  قصر 

الريصاني املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

6ف  بتاريخ  بالرشيداة   االبتدائية 

أكتوبر 22ف2 احت رقم -.

238I

FLASH ECONOMIE

SCOTIB
إعالن متعدد القرارات

.SCOTIB » – S.A.R.L.A.U »

«سكواي0»  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة لشريك وحيد

درهم  فف,ففف.ففف.3  الرأسمال: 

مقرها اال تماعي

 CASABLANCA, 3 RUE

 KARTAJA (EX.RUE CHOLET 

 QUARTIER RACINE

 RC. N° 6583ف

بناءا على عقد هبة اوثيقي بتاريخ 
وه0 السيد  اوليوز14ف2   25 و   21

وديع سمير اسماعيلي علوي مجموع 

حصصه في شركة «سكواي0»  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة واملحددة في 

ففف.15 حصة لفائدة السيد صالح 

اوفيق اسماعيلي علوي وهو  الدان 

ما ام الوقوف عليه في محضر الجمع 

العام االستثنائي بتاريخ 21 و25 اونيو 

شركة   ،«SCOTIB» لشركة  14ف2 
رأسمالها   ، ذات مسؤولية محدودة 

املسجلة  درهم،  فف,ففف.ففف.3 

الدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

-السجل التجاري-  احت رقم 583ف6 

والذي اقرر فيه ما الي : 

من  الشركة  شكل  تغيير   1-

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

صالح  السيد  أصبر     2-

الدان اوفيق اسماعيلي علوي املسير 

الوحيد للشركة بعد استقالة السيد 

وديع سمير اسماعيلي علوي.

األسا�سي  النظام  احيين   3-

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ثم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

البيضاء  الدار  التجاري)   السجل 

رقم  احت  14ف2،  شتن ر   11 اوم 

557284فف.
بمثابة مقتطف وبيان املسير

239I
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FLASH ECONOMIE

SCOTIB
إعالن متعدد القرارات

.SCOTIB » – S.A.R.L.A.U »

«سكواي0»  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة لشريك وحيد

درهم  فف,ففف.ففف.3  الرأسمال: 

مقرها اال تماعي

 CASABLANCA, 3 RUE

 KARTAJA (EX.RUE CHOLET 

 QUARTIER RACINE

 RC. N° 6583ف

مسيران  دد  تعيين  عن  إعالن 

ونقل املقر اال تماعي للشركة

الجمع  محضر  على  بناءا   -

أكتوبر   14 بتاريخ  االستثنائي  العام 

شركة   ،«SCOTIB» لشركة  14ف2 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

فف,ففف.ففف.3  رأسمالها  وحيد، 

التجارية  باملحكمة  املسجلة  درهم، 

التجاري-   -السجل  الدارالبيضاء 

الشريك  قرر  583ف6.  رقم  احت 

الوحيد ما الي: 

السيد  من  كل  تعيين   -  (1

السيدة  و  العلوي  اسماعيلي  مهدي 

مسيران  العلوي  اسماعيلي  سارة 

ذات  شركة   ،«SCOTIB» للشركة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

ملدة غير محددة.

اال تماعي  املقر  نقل   -  (2

 CFCIM للشركة الى املركز الصناعي 

ف18ف6-2    رقم  اجزئة  بوسكورة 

بوسكورة -الدار البيضاء.  

األسا�سي  النظام  احيين   -  (3

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ثم   -

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

الدارالبيضاء   التجاري)   السجل 

رقم  احت  15ف2،  ف راار  4ف  اوم 

567444فف.
بمثابة مقتطف وبيان املسير

Iف24

زوبير بوتغماس

STE GALAXY TAZA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

زوبير بوتغماس

اكنول املركز اازة ، ف5ف35، اازة 

املغرب

  STE GALAXY TAZA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 

بلوك س رقم 163 اازة  - ففف35 

اازة املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6591

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  6ف د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE GALAXY الوحيد  الشريك 

رأسمالها  مبلغ     TAZA SARL AU

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

س  بلوك  النهضة  حي  اإل تماعي 

اازة املغرب   ففف35   - اازة    163 رقم 

نتيجة ل : انعدام املردوداة .

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - اازة    163 رقم  بلوك س  النهضة 

ففف35 اازة املغرب. 

و عين:

بورويس و  نور الدان   السيد ة) 

عنوانه ا) حي النهضة  مج ب رقم ف2 

اازة ففف35 اازة  املغرب  كمصفي  ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23/19ف2.

241I

hmm compta

ستون بيبر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

hmm compta

 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20250، CASABLANCA MAROC

ستون بي ر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 16 شارع 

الجيش امللكي زنقة الجياللي عريبي 

الطابق 8 رقم 18  - 356ف2 الدار 

البيضاء املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.534913

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 غشت 22ف2 ام  احويل  

للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

زنقة  امللكي  الجيش  شارع   16» من 
 -   18 رقم   8 الجياللي عريبي الطابق 

إلى  املغرب»  البيضاء  الدار  356ف2 
عقاري  رسم   11.626 رقم  «اجرئة 

ف4661/7 منطقة حرة عمور سفلية 

قنيطرة - ف1ف14 القنيطرة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 5فف854.

242I

Auditing consulting house

M-bitume
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Auditing consulting house

 Immeuble A, angle bd Rahal

 Meskini et av lalla Yacout ,

 6ème étage N°32 place la

 victoire, Casablanca، 20520،

Casablanca Maroc

M-bitume شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ركن شارع 

بروفينس وشارع دي بابوم منطقة 

املحطة - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

568125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M-bitume

اصنيع   -  : غرض الشركة بإاجاز 

وتسويق  وبيع  وشراء  ومعالجة 

واخزين  واصدار  استيراد  واوزيع، 

املنتجات  وانفيذ  ميع  ونقل 

البيتومينية، سواء كانت األسفلتية أو 

القطرانية، ومعالجة اإلضافات لهذه 

مثل املطاط والراانجات،  املنتجات، 

التنشيط واألخرى املفيدة في اكوين 

أو  الطرق  املناس0 ألسطر  الخليط 

األرا�سي  أو  اإلنشاءات  أو  األرصفة 

إنتاج واستيراد واصدار  من أي نوع. 

الطرق.  أشغال  الجغرافي.  النسيج 

الرياضية  املجمعات  وصيانة  إنشاء 

لهذا  اجوز   ، الرياضية  واملالع0 

في  سواء   ، االستحواذ  الغرض: 

السوق املحلي أو عن طريق االستيراد 

على  ميع املواد واملعدات واملواد   ،

أي  من  واملنتجات  والسلع  الغذائية 

أو  واحدة  لتركي0  مخصصة  نوع 

أكثر من منشآت التصنيع وتشغيلها. 

واركي0  اأ ير   ، اقتناء   ، إنشاء 

املنشآت وتشغيل  ميع  واجهيز 



1975 الجريدة الرسميةعدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) 

االستحواذ  والورش.  واملصانع   

براءات  واستغالل  ميع  واكتراء 

والعالمات  والعمليات  االختراع 

بأنشطتها.  املتعلقة  التجارية 

في  فوائد  أو  على حصص  الحصول 

 ميع الشركات أو املؤسسات التي لها 

هدف مشابه أو مرابط. وبشكل أعم 

واملالية  التجارية  املعامالت  ،  ميع 

والعقارية  واملنقولة  والصناعية 

املتعلقة مباشرة أو بشكل غير مباشر 

لألشياء املذكورة أعاله أو من املحتمل 

أن تعزز انميتها..

عنوان املقر اال تماعي : ركن شارع 

منطقة  بابوم  دي  وشارع  بروفينس 

البيضاء  الدار  فففف2   - املحطة 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

ففف.ففف.ف3 درهم، مقسم كالتالي:

  NAMAE CAPITAL : الشركة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.فف3 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 NAMAE 3ففف.ففف.ف الشركة 

عنوانه ا) ركن شارع بروفينس وشارع 

فففف2  املحطة  منطقة  بابوم  دي 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوسف الهالوي عنوانه ا) 

 76 رقم  املدارس  شارع  العدار  حي 

فف162 وزان املغرب وزان  

السيد خالد الهالوي عنوانه ا) حي 

وزان   76 العدار شارع املدارس رقم 

فف162 وزان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 1712.

243I

BCBEL

DARLBLANCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BCBEL

 625Bd. Mohammed V 2ème

 étage bureau N°32 ، 20310،

Casablanca Maroc

DARLBLANCA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 625، 

شارع محمد الخامس، الطابق 

الثاني، املكت0 رقم 32 - ف31ف2 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.414315

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  22ف2  د ن ر   14 في  املؤرخ 

ذات  شركة   DARLBLANCA حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.ف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

625، شارع محمد الخامس، الطابق 

الثاني، املكت0 رقم 32 - ف31ف2 الدار 

اللتصفية  نتيجة  املغرب  البيضاء 

السابقة ألوانها..

و عين:

السيد ة) وليد   بلكاس و عنوانه ا) 
12 زنقة شطوبريوند فف916 سافيني 

كمصفي  ة)  فرنسا  اورج  سير 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 ،625 وفي  22ف2  د ن ر   15 بتاريخ 

الطابق  الخامس،  محمد  شارع 

الثاني، املكت0 رقم 32 - ف31ف2 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854232.

244I

CASTILLO DE HAZA

 CASTILLO DE HAZA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

CASTILLO DE HAZA
شارع ابراهيم الرداني زنقة سينا 

اقامة بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 ، 
فففف9، طنجة املغرب

  CASTILLO DE HAZA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
ابراهيم الرداني زنقة سينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 

فففف9 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133877

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CASTILLO DE HAZA SARL AU
تشييد   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املباني السكنية وغير السكنية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اقامة  سينا  زنقة  الرداني  ابراهيم 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - فففف9 

طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 BEQUINCE SL الشركة 

ب   8°-  15 شارع بارو رقم  عنوانه ا) 

فففف9 اشبيلية اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 JOSE CONDE السيد 
بارو  شارع  عنوانه ا)   LLORENTE
اشبيلية  فففف9  ب   8°-  15 رقم 

اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم -.

245I

زوبير بوتغماس

STE FACE CERAME SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

زوبير بوتغماس

اكنول املركز اازة ، ف5ف35، اازة 

املغرب

  STE FACE CERAME SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اجزئة 

نعيمة واد امليل اازة  - ففف35 اازة 

املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5723

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  22ف2  نون ر  9ف  املؤرخ في 

  STE FACE CERAME SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

امليل  واد  نعيمة  اجزئة  اإل تماعي 

نتيجة  املغرب   اازة  ففف35   - اازة  

النعدام املردوداة .

و عين:

السيد ة) عامر  بوهزة  و عنوانه ا) 

اازة  ففف35  حي اكال واد امليل اازة  

املغرب  كمصفي  ة) للشركة.
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و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

اجزئة  وفي  22ف2  نون ر  9ف  بتاريخ 

اازة   ففف35   - نعيمة واد امليل اازة  

املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 9ف/23ف2.

246I

FIDULATIMO

 RANIGOOD SERVICES 
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

 RANIGOOD SERVICES SARLAU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 72 

الطابق السفلي اجزئة االمان سيدي 

مومن الدارالبيضاء   - فف4ف2 

الدارالبيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RANIGOOD SERVICES SARLAU

وكالة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

احويل االموال و الدفع ع ر االنترنت.

 خدمات مختلفة
املتا رة

استيراد و اصدار.
 72  : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق السفلي اجزئة االمان سيدي 
فف4ف2   - الدارالبيضاء    مومن 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : هللا   ارحمة  هللا  عبد  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا   ارحمة  هللا  عبد  السيد 
عنوانه ا) اجزئة الهدى زنقة 2ف رقم 
فف4ف2  البيضاء  مومن  سيدي   72

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
هللا   ارحمة  هللا  عبد  السيد 
عنوانه ا) اجزئة الهدى زنقة 2ف رقم 
فف4ف2  البيضاء  مومن  سيدي   72

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85419.

247I

CAF MANAGEMENT

 MESUREMENT
PROCESSING CONTROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 
ف21ف2، الدار البيضاء املغرب

 MESUREMENT PROCESSING
CONTROL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 278 شارع 
الزرقطوني الشقة 3 - ف21ف2 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ف42ف1.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  7فف2  نون ر   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف5 درهم» أي من «ففف.فف3 
عن  درهم»  «ففف.فف8  إلى  درهم» 
داون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 7فف2 احت رقم ف525ف3.

248I

monde consulting

 A1 “S.A.R.L”  Enseigne :
«(ATELIER A1(»S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

monde consulting
٬766شارع محمد السادس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، ف55ف2، الدار 
البيضاء املغرب

 A1 “S.A.R.L”  Enseigne :
ATELIER A1 »S.A.R.L)» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي زاوية شارع 
الزرقطوني ومو�سى ابن نصير املبنى 
رقم 174 ، الطابق 4 ،الشقة رقم 
9 بالدار البيضاء. - فففف2  الدار 

البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
187ف27.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام تغيير  22ف2  شتن ر   19 املؤرخ في 
«الدراسات  من  الشركة  نشاط 
واألعمال املتعلقة بمجاالت مهندس 
والتنمية  العمراني  التخطيط 

والداكور.» إلى «الدراسات العامة «.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 847277.

249I

KAOUN

 MOROCCO COME WITH

US TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MOROCCO COME WITH US

TOURS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تعاونية 

سيدي ضاهرسعادة مراكش - 

فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MOROCCO COME WITH US

. TOURS

النقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السياحي.

تعاونية   : املقر اال تماعي  عنوان 

 - مراكش  ضاهرسعادة  سيدي 

فففف4 مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة  فف4    : السيد طارق عبي 

بقيمة ففف.ف4 درهم للحصة .

املستاحلي  عبدالهادي  السيد 

درهم  ففف.ف3  حصة بقيمة  فف3    :

للحصة .
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فف1    : سالمي  لحسن  السيد 

حصة بقيمة ففف.ف1 درهم للحصة .

فف2    : عبدهللا  صداق  السيد 

حصة بقيمة ففف.ف2 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طارق عبي عنوانه ا) مركز 
زاكورة  فف479   زاكورة  امكروت 

املغرب.

املستاحلي  عبدالهادي  السيد 

زاكورة  ال ركة  زتي  حي  عنوانه ا) 
فف479  زاكورة املغرب.

عنوانه ا)  سالمي  لحسن  السيد 

مراكش  دكالة  باب  الجداد  درب 

فففف4  مراكش املغرب.

السيد صداق عبدهللا عنوانه ا) 

مراكش  اصلطانت  السلطان  دوار 

فففف4  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صداق عبدهللا عنوانه ا) 

مراكش  اصلطانت  السلطان  دوار 

فففف4 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بمراكش  بتاريخ - احت رقم 

Iف25

Valoris Partners

General Support Aerospace
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

 General Support Aerospace

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 و 4 شارع 

أبو ظبي ، الطابق الثالث ، مكت0 
رقم 18 الوازيز  - 3ف1ف2 الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  1ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.General Support Aerospace

غرض الشركة بإاجاز : شراء وبيع 

قطع غيار الطائرات ومستلزماتها وما 

إلى ذلك من معدات الطيران األخرى.

التجارة الدولية الثالثية.

خدمة الصيانة وإصالح األعطاب 

التقنية ؛

والنصائر  الخدمات  اقدام 

والتدري0 في مجال الطيران.

استيراد واصدار أي منتج أو سلعة 

اتعلق بغرض الشركة ؛

أو اأ ير املباني والعقارات  اقتناء 

األخرى إلنجاز غرضها اإل تماعي ؛

املعامالت  ،  ميع  عام  وبشكل 

غير  أو  املنقولة  التجارية  أو  املالية 

أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 

التي  أو  الشركة  بغرض  مباشر  غير 

من املحتمل أن تعزز أو اطور نشاط 

الشركة..

 4 و   2  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 ، الثالث  الطابق   ، ظبي  أبو  شارع 

مكت0 رقم 18 الوازيز  - 3ف1ف2 الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 Fabrice Wendinda السيد 

 Jesus OUEDRAOGO :  1.000

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Fabrice Wendinda السيد 

عنوانه ا)   Jesus OUEDRAOGO

 Bobo-Dioulasso Houet Burkina

 Faso 99331 Bobo-Dioulasso

.Burkina Faso

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 Fabrice Wendinda السيد 

عنوانه ا)   Jesus OUEDRAOGO

 Bobo-Dioulasso Houet Burkina

 Faso 99331 Bobo-Dioulasso

Burkina Faso

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85413فف.
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GESTION ALJANOUB

TRANS FRERES KAJOUAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة اطوان حي السعادة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، فففف7، 

العيون املغرب

 TRANS FRERES KAJOUAH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 385 

بلوك Y مدانة 25 مارس العيون  - 

فففف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

44311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  7ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FRERES KAJOUAH

نقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

وطنية  الغير  عن  نيابة  البضائع 

ودولية ، نقل األمتعة غير املصحوبة ، 

نقل البضائع على الحساب الخاصة, 

اجارة عامة , استيراد و اصدار ....

عنوان املقر اال تماعي : رقم 385 

 - مارس العيون    25 مدانة   Y بلوك 

فففف7 العيون املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : قجوة  رشيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  قجوة  رشيد  السيد 

الحاج قدور   179 اجزئة النصر رقم 

سيدي سليمان مول الكيفان 122ف5 

سيدي سليمان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  قجوة  رشيد  السيد 

الحاج قدور   179 اجزئة النصر رقم 

سيدي سليمان مول الكيفان 122ف5 

سيدي سليمان  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 16 

اناار 23ف2 احت رقم 23ف2/ف378.

252I
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AUDEXIA CONSULTING

ERREDA DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

 ERREDA DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 52 شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الدار البيضاء - 

ف5فف2 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.444353

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  22ف2  نون ر   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.ف99 درهم» أي من «ففف.ف51 
عن  درهم»  «ففف.فف1.5  إلى  درهم» 
داون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851994.

253I

VOICOM

AMIMPEX اميمبكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

VOICOM
 BD DE LA RESISTANCE N° 159
 ND1 BIS 1ER ETAGE ، 20490،

CASABLANCA MAROC
اميمبكس AMIMPEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 159 

شارع املقاومة رقم د1 مكرر الطابق 
االول - ف49ف2 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.446627

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  19 د ن ر  املؤرخ في 

ذات  شركة   AMIMPEX اميمبكس 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها ففف.ف5 درهم 

159 شارع  وعنوان مقرها اإل تماعي 

املقاومة رقم د1 مكرر الطابق االول - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة  ف49ف2 

مند  اجاري  نشاط  اي  اجري  للم 

اأسيسها.

و عين:

السيد ة)  أمين   صدقي و عنوانه ا) 
اجزئة اللة خداجة عين   18 زنقة   7

الشق  ففففف الدار البيضاء املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 19 د ن ر 22ف2 وفي 159شارع 
املقاومة الطابق االول رقم د 1 مكرر 

الدار البيضاء - ف49ف2 الدار البيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853734.
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N2M CONSEIL-SARL

AZ PREMIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

AZ PREMIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

البستان رقم 484  - ففف62 

الناضور املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التجاري : 

25117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PREMIUM

أعمال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املباني  لجميع  واملراقبة  الحراسة 

العامة والخاصة

 : والتنظيم  االستقبال  أعمال 

وكالء و مضيفو االستقبال

أعمال نقل األفراد..

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

البستان رقم 484  - ففف62 الناضور 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ازحاف  الرحمان  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ازحاف  الرحمان  عبد  السيد 

عنوانه ا) حي املطار سكينة 1ف بلوك 

بسم هللا ففف62 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ازحاف  الرحمان  عبد  السيد 

عنوانه ا) حي املطار سكينة 1ف بلوك 

بسم هللا ففف62 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 13 اناار 

23ف2 احت رقم 5148.

255I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 SOCIETE PIZZA DES

NATIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE

 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC

  SOCIETE PIZZA DES NATIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : زردال 

الغربية بلوك 3ف رقم 56ف1 

بوقنادل  - 52ف11 سال املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23289

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر  3ف  املؤرخ في 

  SOCIETE PIZZA DES NATIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

3ف  بلوك  الغربية  زردال  اإل تماعي 

سال  52ف11   - بوقنادل   56ف1  رقم 

املغرب نتيجة لصعوبة سوق الشغل.

و عين:

فؤاد   بار و عنوانه ا)  السيد ة) 

سال 52ف11 سال املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

زردال  وفي  22ف2  نون ر  3ف  بتاريخ 

الغربية بلوك 3ف رقم 56ف1 بوقنادل  

- 52ف11 سال املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   14 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

22ف2 احت رقم 148ف4.
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CAC ASSISTANCE

AFRICA LENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CAC ASSISTANCE
 Bvd Mohamed Ben Abdellah,
 immeuble 124 2ème étage  N

 22 Tanger ، 90000، Tanger
Maroc

AFRICA LENS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ف2 زنقة 
بو دور, اجزئة الوهابي, الزموري, 

طابق 2 رقم 4 - فففف9 طنجة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.114763
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  22ف2  د ن ر   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف1 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.فف2  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261458.
257I

CAC ASSISTANCE

AFRICA LENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CAC ASSISTANCE
 Bvd Mohamed Ben Abdellah,
 immeuble 124 2ème étage  N

 22 Tanger ، 90000، Tanger
Maroc

AFRICA LENS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي ف2 زنقة 
بو دور, اجزئة الوهابي, الزموري, 

طابق 2 رقم 4 - فففف9 طنجة 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.114763

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر   16 في  املؤرخ 

«الشراء  من  الشركة  نشاط  تغيير 

واالستيراد  والتجزئة  بالجملة  والبيع 

العمليات لنفسها  والتصدار و ميع 

ولآلخرين لجميع األ هزة الطبية.

واإلطارات  العدسات  اوزيع 

إلى  البصرية.»  وامللحقات  واملعدات 

«اصنيع واستيراد واصدار وشراء وبيع 

بالجملة والتجزئة ، كل هذه العمليات 

األ هزة  لجميع   ، ولآلخرين  لنفسها 

التشخيصية  والكواشف   ، الطبية 

ومستحضرات التجميل   ، في املخت ر 

الغذائية  واملكمالت   ، والنظافة 

الخام  واملواد  النبااية  والزيوت   ،

املستخدمة في اصنيع املنتجات التي 

يشملها نشاط الشركة وفقا لألحكام 

واخضع  بها  املعمول  القانونية 

لترخيص الجهات املختصة.».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261458.

258I

CAC ASSISTANCE

AFRICA LENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

CAC ASSISTANCE

 Bvd Mohamed Ben Abdellah,

 immeuble 124 2ème étage  N

 22 Tanger ، 90000، Tanger

Maroc

AFRICA LENS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: ف2 زنقة 

بو دور, اجزئة الوهابي, الزموري, 

طابق 2 رقم 4 - فففف9 طنجة 

املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.114763

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اقرر  22ف2  د ن ر   16 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
رقم  القانون  القانون:  مقتضيات 

96-5 كما ثم تعداله.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261458.

259I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 AUTO ECOLE ZAHRATE EL
YASMINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 AUTO ECOLE ZAHRATE EL
YASMINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 84 بلوك 

A اجزئة اليسمين الفقيه بن صالح - 
فف232 الفقيه بن صالح  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ف52
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE ZAHRATE EL YASMINE
سيارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

التعليم.
84 بلوك  عنوان املقر اال تماعي : 
A اجزئة اليسمين الفقيه بن صالح - 

فف232 الفقيه بن صالح  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

ف33    : السيدة صيالح حفيضة 
حصة بقيمة ففف.33 درهم للحصة .

ف34    : الزوهرة  السيدة صيالح 
حصة بقيمة ففف.34 درهم للحصة .

ف33    : الحسين  بوطريق  السيد 
حصة بقيمة ففف.33 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صيالح حفيضة عنوانه ا) 
الفقيه بن  فف232  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.
السيدة صيالح الزوهرة عنوانه ا) 
الفقيه بن  فف232  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.
السيد بوطريق الحسين عنوانه ا) 
 2 درب أ رقم  ف2  شارع بني ادر زنقة 
كويلما اطوان ف3ف93 اطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوطريق الحسين عنوانه ا) 
 2 درب أ رقم  ف2  شارع بني ادر زنقة 
كويلما اطوان ف3ف93 اطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

7ف اناار 23ف2 احت رقم 7ف.

Iف26

SAHEL

NA TEXAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

SAHEL
LAAYOUNE ، 70000، العيون 

املغرب
NA TEXAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الوكالة 1ف بلوك E عمارة بريستيج 
132 رقم 3ف العيون - فففف7 

العيون املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31419
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 6ف اناار 23ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

عمارة   E بلوك  1ف  الوكالة  «اجزئة 

 - العيون  3ف  رقم   132 بريستيج 

«مدانة  إلى  العيون املغرب»  فففف7 

 BP- مكرر    86x رقم   مارس   25

العيون   فففف7  العيون   6132 رقم  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3753.

261I

SAHEL

TERASIF.NA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

SAHEL

LAAYOUNE ، 70000، العيون 

املغرب

 TERASIF.NA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الفرح 

شارع سيدي بويا رقم 42 العيون  - 

فففف7 العيون املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11415

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 6ف اناار 23ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«حي الفرح شارع سيدي بويا رقم 42 

املغرب»  العيون  فففف7   - العيون  

 BP-86x مارس رقم    25 «مدانة  إلى 

رقم 6131  العيون - فففف7 العيون  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3752.

262I

ELMA COMPTABILITE

ELMA COMPTABILITE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ELMA COMPTABILITE
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 RDC N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ELMA COMPTABILITE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة النعمة بلوك 
C نعمة 8 املحل التجاري رقم 12 
اطوان - ففف93 اطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25965
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  د ن ر   29 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ELMA الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ    COMPTABILITE
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف1 
امللكي  الجيش  شارع  اإل تماعي 
8 املحل  نعمة   C اقامة النعمة بلوك 
ففف93   - اطوان   12 رقم  التجاري 
الحل   : ل  نتيجة  املغرب  اطوان 

السابق الوانه.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بلوك  النعمة  اقامة  امللكي  الجيش 
 12 رقم  التجاري  املحل   8 نعمة   C

اطوان - ففف93 اطوان املغرب. 
و عين:

و  املغراوي  ابراهيم    السيد ة) 
  272 رقم  القالليين  حي  عنوانه ا) 
اطوان املغرب كمصفي  ة)  ففف93 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: ال�سيء.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم 2641.
263I

BELGAZI ALI

WORLD TRANS LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكت0 16 طنجة، 

فففف9، طنجة املغرب
 WORLD TRANS LOGISTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي قيسارية 
ميموزا شارع موالي اوسف محل 57 

- فففف9 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
737ف6.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  29 د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
WORLD TRANS LOGISTIC  مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 
ميموزا  قيسارية  اإل تماعي  مقرها 
 -  57 محل  اوسف  موالي  شارع 
فففف9 طنجة املغرب نتيجة ل : الن 
الشركة لم اقم باي معامالت اجارية

مند ااسيسها..
و حدد مقر التصفية ب قيسارية 
ميموزا شارع موالي اوسف محل 57 

- فففف9 طنجة املغرب. 
و عين:

شتواني و  عبد سالم    السيد ة) 
عنوانه ا) شارع موالي اوسف اقامة 
فففف9   195 رقم   6 طبق   3 ميموزا 

طنجة املغرب كمصفي  ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
قيسارية ميموزا شارع موالي اوسف 

محل 57.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261621.

264I

اقسيم للخدمات

تقسيم للخدمات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

اقسيم للخدمات

اجزئة النجد الرقم 35، النصر3/ 

النصر4/ النصر5/ النصر7/ 

النصر8/ النصر9/ النصرف1 ، 

ف3ف24، الجدادة املغرب

اقسيم للخدمات شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

النجد الرقم 35، النصر3/ 

النصر4/ النصر5/ النصر7/ 

النصر8/ النصر9/ النصرف1 - 

ف3ف24 الجدادة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

217ف2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اقسيم 

للخدمات.

اأ ير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

ونقل اآلالت واملعدات

التشغيل والصيانة الصناعية.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

النجد الرقم 35، النصر3/ النصر4/ 

النصر8/  النصر7/  النصر5/ 

ف3ف24   - النصرف1  النصر9/ 

الجدادة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  مراد  شطرات  السيد 
38 شارع الحرية الطابق 2، بن  داة 

ف12ف2 الدارالبيضاء املغرب.
الحق  مران  عبد  السيد 
ناصر  بن  عمر  زنقة   8 عنوانه ا) 
الزموري اجزئة الر اء في هللا  ففف24 

الجدادة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحق  مران  عبد  السيد 
ناصر  بن  عمر  زنقة   8 عنوانه ا) 
الزموري اجزئة الر اء في هللا  ففف24 

الجدادة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالجدادة  بتاريخ 12 اناار 

23ف2 احت رقم -.

265I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 IMMOBILIER WALD
DAOUDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 IMMOBILIER WALD DAOUDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القدس 

زنقة 6 رقم 45  الطابق السفلي 
سيدي ال رنو�سي - ف61ف2 الدار 

البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568211
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  7ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER WALD DAOUDI

مقاول   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري. التطوير

شراء  أشكاله:  بجميع  العقاري 

الفرص العقارية   ، أو حيازة األرا�سي 

واملباني املبنية أو قيد اإلنشاء ،قطع 

التقسيم  عمليات  إ راء   ، األرض 

والتجهيز ، تشييد املباني أو استكمالها 

املباني  بيع   ، املجهزة  األرا�سي  بيع   ،

واملحالت التجارية والشقق املبنية أو 

املكتسبة ، واستئجار املباني واملحالت 

التجارية والشقق املبنية أو املكتسبة 

، وبشكل عام القيام بأعمال عقارية . 

تشييد أو شراء أو بيع أو اأ ير أو إدارة 

أو تشييد.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق    45 رقم   6 زنقة  القدس 

ف61ف2   - ال رنو�سي  السفلي سيدي 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد معاد شعوب :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : شعوب  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 9 السيد معاد شعوب عنوانه ا) 

 2 4 شطر  اجزئة فدان نصي0 شقة 

الدار البيضاء  فف4ف2  سيدي مومن 

املغرب.

عنوانه ا)  شعوب  محمد  السيد 
مومن  سيدي   31 زنقة   45 رقم 

فف4ف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 9 السيد معاد شعوب عنوانه ا) 
 2 4 شطر  اجزئة فدان نصي0 شقة 
الدار البيضاء  فف4ف2  سيدي مومن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854171فف.

266I

LEADER FIN

BATISHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكت0 12 الدار 
بيضاء، فف5ف2، الدار بيضاء املغرب

 BATISHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

ماسينا حي معاريف رقم -22 ف25ف2 
الدار البيضاء املغرب.

احويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.138267
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 19 د ن ر 22ف2 ام احويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 22 رقم  معاريف  حي  ماسينا  شارع 
شارع رحال بن أحمد  8ف1   » إلى   «-
الطابق 1 الشقة 4 إقامة رداد بلفدار 
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853172فف.

267I

HADDAD CONSULTING

SAALI CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

 SAALI CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 117 زنقة 

ابن منير اجزئة الزرقاء الطابق 
االول رقم 2 املعاريف - فف2ف2 الدار 

البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568131
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAALI  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CONSTRUCTION
التطوير   : بإاجاز  غرض الشركة 

العقاري.
 117  : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق  زنقة ابن منير اجزئة الزرقاء 
االول رقم 2 املعاريف - فف2ف2 الدار 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ف16    : السيد الحسناوي محمد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد مدان اونس :  ف16 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد كرام ابراهيم :  ف17 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
حصة  ف17    : السيد كريم عزيز 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد عمري كمال :  ف17 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد باالمام محمد امين :  ف17 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  الحسناوي  السيد 
عنوانه ا) حي املنزه رقم 1427 ح ي م 

115ف1 الرباط املغرب.
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 18 السيد مدان اونس عنوانه ا) 
زنقة ابن حلقة بوركون ف4فف2 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه ا)  ابراهيم  كرام  السيد 
الوئام   27 رقم   2 الجوهرة  اقامة 

االلفة ف22ف2 الدار البيضاء املغرب.

السيد كريم عزيز عنوانه ا) اقامة 

الفردوس مج ف2 عمارة ف21 شقة ف2 

االلفة ف22ف2 الدار البيضاء املغرب.

ف8  السيد عمري كمال عنوانه ا) 
فف261   1 اليسر  حي  املسجد  زنقة 

برشيد املغرب.

امين  محمد  باالمام  السيد 
املجيد  عبد  زنقة  9ف  عنوانه ا) 

املعاريف   6 شقة   5 طابق  بنجلون 

فف2ف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكدح عماد عنوانه ا)  57 
4ف  الطابق  وليلي  اقامة  روما  زنقة 

2ف5ف2 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم -.

268I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

POWERELECTRICALAERO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،88املغرب ، ففف

MAROC

 POWERELECTRICALAERO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

اكادارت نعبادو دراركة  - فففف8 

أكادار املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61ف54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POWERELECTRICALAERO

ارحيل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الخدمات و االستشارات  .

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فففف8   - دراركة   نعبادو  اكادارت 

أكادار املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 عاما  سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  السيد  واد الكاوري  

فففف8  دوار اكادارت نعبادو دراركة  

أكادار املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  السيد  واد الكاوري  

فففف8  دوار اكادارت نعبادو دراركة  

أكادار املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 72فف12 .

269I

FIDUCOGEM

FELLAH AIN CHEGGAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCOGEM
 N°5 IMM 52 BUR ACHRAF AV
 MOHAMMED VI ، 30000، FES

MAROC
FELLAH AIN CHEGGAG شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي واد 
شكو عين الشكاك املركز - ففف31 

صفرو املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر  4ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FELLAH AIN CHEGGAG
بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الحبوب و البدور بالتقسيط.
واد  حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ففف31   - شكو عين الشكاك املركز 

صفرو املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : الحوت مصطفى  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
السيد الحوت ااوب :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحوت مصطفى عنوانه ا) 
الوفاء  اقامة  املجد  شارع  5ف  رقم 
فاس  فففف3  النر س ب  9ف  شقة 

املغرب.
عنوانه ا)  ااوب  الحوت  السيد 
الوفاء  اقامة  املجد  شارع  5ف  رقم 
فففف3  صفرو  طريق  4ف  الطابق 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  ااوب  الحوت  السيد 
الوفاء  اقامة  املجد  شارع  5ف  رقم 
فففف3  صفرو  طريق  4ف  الطابق 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بصفرو  بتاريخ ف2 أكتوبر 

22ف2 احت رقم 332.
Iف27

G.MAO.CCF

STE AKAS  TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE AKAS  TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل رقم 
3 القطعة  68  اجزئة  أدار  طريق   
عين  الشقف  فاس املحل رقم 3 
القطعة  68  اجزئة  أدار  طريق   
عين  الشقف  فاس فففف3 فاس 

املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
83ف36.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في ف3 د ن ر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
اجزئة     68 القطعة    3 «املحل رقم 
فاس  الشقف   عين   طريق    أدار  
اجزئة     68 القطعة    3 رقم  املحل 
فاس  الشقف   عين   طريق    أدار  
«املحل   إلى  املغرب»  فاس  فففف3 



1983 الجريدة الرسميةعدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) 

رقم4    إقامة   هبة  رقم 57    اجزئة    

إموزار  فاس املحل   صوفيا  طريق   
رقم4    إقامة   هبة  رقم 57    اجزئة    

صوفيا  طريق   إموزار  فاس فففف3 

فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 23ف5695/2.

271I

GLOFID

JAZ EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، فف3ف2، الدار 

البيضاء املغرب

JAZ EQUIPEMENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : ف5 شارع 

الزاس - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9861ف1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   29 املؤرخ في 

ذات  شركة   JAZ EQUIPEMENTS

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

فففف2  اإل تماعي ف5 شارع الزاس - 

لعدم  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

بلوغ و احقيق االهداف السامية.

و عين:

الدان   عز  محمد  السيد ة) 
زنقة   19 عنوانه ا)  و  الجواهري 

13حي  5شقة  طابق   موزولي 

البيضاء  الدار  فففف2  املستشفيات 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

ف5 شارع  وفي  22ف2  نون ر   29 بتاريخ 

البيضاء  الدار  فففف2   - الزاس 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851981.

272I

marrakech finance

CONNECT AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

CONNECT AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنيت 

بزنس سونتر زنقة مسلم اجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة رقم 14 باب 

دكالة  - فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONNECT AGENCY

وكالة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االاصاالت.
زنيت   : اال تماعي  املقر  عنوان 

بزنس سونتر زنقة مسلم اجزئة بوكار 

باب   14 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

دكالة  - فففف4 مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

فف1    : فاضلي  مروان  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  فاضلي  مروان  السيد 

فففف4   119 رقم   6 محاميد سعادة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  فاضلي  مروان  السيد 

فففف4   119 رقم   6 محاميد سعادة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143543.

273I

FLASH ECONOMIE

EXPORT NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EXPORT NETWORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

املنصور ابن اعمير حي الدريسية 

الطابق 3 رقم 6  - فففف9 طنجة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74ف133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPORT NETWORK

إدارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املطاعم واالمتياز ، استيراد واصدار 

اصميم   ، املنتجات واملواد الغذائية 

االمتياز.

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الدريسية  حي  اعمير  ابن  املنصور 

طنجة  فففف9   -   6 رقم   3 الطابق 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : بنسليمان  السيد محمد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

حصة  فف5    : لك  عزيز  السيد 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بنسليمان عنوانه ا) 

 3 89 ط أ ش  شارع املكسيك عمارة 

فففف9  طنجة املغرب.

السيد عزيز لك عنوانه ا) رقم 28 

فففف8   الدشيرة   سرور  ابي  اجزئة 

إنزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بنسليمان عنوانه ا) 

 3 89 ط أ ش  شارع املكسيك عمارة 

فففف9  طنجة املغرب

السيد عزيز لك عنوانه ا) رقم 28 

فففف8  الدشيرة   سرور  ابي  اجزئة 

إنزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

22ف2 احت رقم 4ف148.
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FLASH ECONOMIE

ECO ALTERNATIVE SNC
شركة التضامن

حل شركة

 ECO ALTERNATIVE SNC » شركة

»

شركة التضامن برأسمال ففف.فف1 

درهم

املقر اإل تماعي : : حي الرشاد رقم 

232ف1 ايفلت 

رقم السجل التجاري : 9فف28 

بالخميسات

عام  محضر  مع  بمقت�سى 

22ف12/2/ف2  بتاريخ  استثنائي  

 ECO  » لشركة  املبكر  الحل  ام 

وتعيين    «  ALTERNATIVE SNC

مصفيا  ابراهيم  البلبال  السيد 

للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ  ف46  احت رقم  بالخميسات، 

22.12.29ف2
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FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DRR IMMO SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 SOCIETE DRR IMMO » شركة

« S.A.R.L AU

إعالن عن اأسيس

بتاريخ  بمقت�سى محضر ا تماع  

2ف.1ف.23ف2 ام اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ، ذات املواصفات 

التالية: 

 » شركة      : - التسمية 

« SOCIETE DRR IMMO SARL AU

: منعش عقاري،  - املوضوع 

مقاول البناء وأعمال مختلفة

- املقر اإل تماعي :  حي الدالية رقم 

7ف1 - ايفلت 

في  حدد   : الشركة   رأسمال   -

ففف1  إلى  مقسم  درهم  ففف.فف1 

حصة من قيمة فف1 درهم  للواحدة، 

لفائدة السيد الخادمي عزيز.

من  الشركة  تسيير   : -التسيير 

طرف السيد الخادمي عزيز ملدة زمنية 

غير محددة. 

- السنة املالية   : ابتدئ من 1ف 

اناار إلى 31 د ن ر

من  ابتداءا  سنة   99: املدة   -  

التأسيس النهائي للشركة

بكتابة  القانوني  اإلاداع  ام   -  

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت، 

1.12ف.23ف2  ف57  بتاريخ  احت رقم 

سجل اجاري رقم 1435.  
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FLASH ECONOMIE

افردور كلود سولتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

افردور كلود سولتينغ  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي  شارع 

الحسن الثاني مكاا0 نخيل طبقة 3 

رقم ف3  - ففف93  اطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27591

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  23ف2  اناار  5ف  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

افردور كلود سولتينغ   مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف5 

الثاني  الحسن  شارع  اإل تماعي  

 - ف3   رقم   3 طبقة  نخيل  مكاا0 

 : ل  نتيجة  املغرب  اطوان  ففف93  

عدم احقيق هدف الشركة .

شارع  ب   التصفية  مقر  حدد  و 

 3 الحسن الثاني مكاا0 نخيل طبقة 
رقم ف3  - ففف93  اطوان املغرب. 

و عين:
السيد ة) محمد سعيد  الحضري 

اقامة  املقاومة  شارع  عنوانه ا)   و 

1 ففف93  اطوان  1 شقة  16 طبقة 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم 2644.

277I

SILEM

SILEM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SILEM

 RUE LIBERTE N. 10 3ème

 ETAGE APP.5 CASABLANCA

 RUE LIBERTE N. 10 3ème

 ETAGE APPT.5 CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

SILEM SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1، شارع 

الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 5 - 

فف1ف2 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.437967

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    SILEM SARL

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

الحرية،  شارع  ف1،  اإل تماعي 

فف1ف2   -  5 الشقة رقم   ،3 الطابق 

: حل   الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

الشركة مبكًرا.

و حدد مقر التصفية ب ف1، شارع 

 -  5 الشقة رقم   ،3 الطابق  الحرية، 

فف1ف2 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد ة) MARINA  GENESIO و 

عنوانه ا) ف1، شارع الحرية، الطابق 

الدار  فف1ف2   5 رقم  الشقة   ،3

البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف3  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 9ف8538.
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ATENA FORAGES SARL AU

ATENA FORAGES SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ATENA FORAGES SARL AU

 RUE LIBERTE N. 10 3ème

 ETAGE APPT 5 CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

 ATENA FORAGES SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1، شارع 

الحرية، الطابق 3، الشقة رقم 5 - 

فف1ف2 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1ف4141.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  22ف2  نون ر  ف1  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ATENA FORAGES SARL AU  مبلغ 

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

ف1، شارع الحرية،  مقرها اإل تماعي 

فف1ف2   -  5 الشقة رقم   ،3 الطابق 

: حل  الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

شركة مبكًرا.
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و حدد مقر التصفية ب ف1، شارع 
 -  5 الشقة رقم   ،3 الطابق  الحرية، 

فف1ف2 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد ة) MARINA  GENESIO و 
عنوانه ا) ف1، شارع الحرية، الطابق 
الدار  فف1ف2   5 رقم  الشقة   ،3
البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 853812.
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GMGF

STE DAR DARNA SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 
ج3 الطابق الرابع شقة رقم 12 ، 
MAROC فف5ف2، الدار البيضاء
 STE DAR DARNA SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي  55, شارع 
الزرقطوني فضاء  الزرقطوني الدار 
البيضاء - ف56ف2 الدار البيضاء  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.498689

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE DAR DARNA الشريك الوحيد
ففف.فف1  SARL/AU  مبلغ رأسمالها 
 ,55 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي  
الزرقطوني  شارع الزرقطوني فضاء  
الدار البيضاء - ف56ف2 الدار البيضاء  

املغرب نتيجة ل : إاقاف النشاط.

زنقة  ب   التصفية  مقر  حدد  و 
 3 البشير ابراهيمي اقامة الشرف ج 
الطابق الرابع شقة رقم 12 - فف5ف2 

الدار البيضاء  املغرب. 
و عين:

و  فرياني  كريم    السيد ة) 
ابراهيمي  البشير  زنقة  عنوانه ا)  
الرابع  الطابق   3 ج  الشرف  اقامة 
الدار البيضاء   فف5ف2   12 شقة رقم 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
مكت0  مجف بعنوان :  زنقة البشير 
الطابق   3 ابراهيمي اقامة الشرف ج 

الرابع شقة رقم 12
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853912.
Iف28

’Entreprise assisstance *ENTASS*

 PHARMACIE HARFI
ORIENTAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة
 Entreprise assisstance*

’*ENTASS
 ongle rue berkane et melila ،

60000، oujda maroc
 PHARMACIE HARFI ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

مكري ر لولوء رقم 9 و دة  - فففف6 
و دة  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
415ف4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر  8ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE HARFI ORIENTAL

غرض الشركة بإاجاز : صيدلية.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

مكري ر لولوء رقم 9 و دة  - فففف6 

و دة  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : مهدي   حرفي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  مهدي   حرفي  السيدة 

ف1  رقم  الكمال  زنقة  الحكمة  حي 

و دة  فففف6 و دة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حرفي مهدي  عنوانه ا) حي 

و دة   ف1  الحكمة زنقة الكمال رقم 

فففف6 و دة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2358.
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CABINET JURIDIQUE BNIAICH

AMRITA CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 Bd yaacoub el mansour 239

 239 Bd yaacoub el mansour،

فف2ف2، الدار البيضاء املغرب

AMRITA CAFE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي البقعة 

112 الرقم 4 عين السبع - فف4ف2 

الدارالبيضاء املغزب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

77ف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMRITA CAFE

مقهي   : بإاجاز  الشركة  غرض 

قاعة الشاي.

البقعة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فف4ف2   - عين السبع   4 الرقم   112

الدارالبيضاء املغزب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فؤاد فالكي :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  فالكي  فؤاد  السيد 
السبع  عين   95 رقم  2ف  سلومة 

فف4ف2 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  فالكي  فؤاد  السيد 
السبع  عين   95 رقم  2ف  سلومة 

فف4ف2 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم -.
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CABINET JURIDIQUE BNIAICH

PRIMODEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

 Bd yaacoub el mansour 239

 239 Bd yaacoub el mansour،

فف2ف2، الدار البيضاء املغرب

PRIMODEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

يعقوب املنصور 239 الطابق 

3 الرقم 5  حي الراحة  فف4ف2 

الدارالبيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

79ف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIMODEC

خدمات   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اجهيز املحالت و خدمات البناء.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

يعقوب املنصور 239 الطابق 3 الرقم 

الدارالبيضاء  فف4ف2  5  حي الراحة  

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : السيد عبداملالك امجيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

فف5    : عزيز  عبدالكريم  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

امجيد  عبداملالك  السيد 

زياد  ابن  طارق  زنقة   2 عنوانه ا) 

3 حي املستشفيات  2 الشقة  الطابق 

فف4ف2 الدارالبيضاء املغرب.

السيد عبدالكريم عزيز عنوانه ا) 

زنقة ابن الختير الطابق 2 الشقة 11 

فف2ف2 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

امجيد  عبداملالك  السيد 

زياد  ابن  طارق  زنقة   2 عنوانه ا) 

3 حي املستشفيات  2 الشقة  الطابق 

فف4ف2 الدارالبيضاء املغرب

السيد عبدالكريم عزيز عنوانه ا) 

زنقة ابن الختير الطابق 2 الشقة 11 

فف2ف2 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم -.
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Max fitness marrakech SARL 

ماكس فيتنس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

Max fitness marrakech SARL

 LES PORTES DE MARRAKECH

 TRANCHE19 - 110 ET 111

 TARGA ARRONDISSEMENT

 MENARA MARRAKECH،

فففف4، مراكش املغرب

ماكس فيتنس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الضحى 

ابواب مراكش الضحى ابواب 

مراكش فففف4 مراكش املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

193ف12.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  23ف2  اناار  6ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

وسيم  محمد  السيد  ة)  افويت 

حصة ا تماعية من  فف1  اوهموش 

السيد  ة)  فف1 حصة لفائدة   أصل 

اناار  6ف  بتاريخ  اوهموش  الياس  

23ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار  9ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 353.

284I

aice compta

KAWA TRAIDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

KAWA TRAIDING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 

653 الطابق 4 الشقة رقم 11 

البيضاء فففف2 البيضاء  املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KAWA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRAIDING

التا ر   : بإاجاز  الشركة  غرض 

باالستيراد  اقوم  الذي  الوسيط  أو 

والتصدار.

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

لوفغ رقم اإلقامة  لو  إقامة  كلميمة 

 11 رقم  الشقة   4 الطابق   653

البيضاء فففف2 البيضاء  املغرب .

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : بلقااد  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بلقااد  بشرى  السيدة 

 1 طابق  الزرقطوني  شارع   246

البيضاء   ف2881  11 حي كوتي   شقة 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  بلقااد  بشرى  السيدة 

1 شقة  246 شارع الزرقطوني طابق 

11 حي كوتي  ف2881 البيضاء  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853815.

285I

FIDUCIAIRE FIMECOF

TRANS ELGOUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE FIMECOF

 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES

maroc

TRANS ELGOUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 4 

إقامة السعدي طريق أكوراي  - 

فففف5 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43297
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  ف2 د ن ر  املؤرخ في 
ذات  شركة   TRANS ELGOUTE
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
السعدي  إقامة   4 رقم  اإل تماعي 
مكناس  فففف5   - أكوراي   طريق 
على  الحصول  لعدم  نتيجة  املغرب 

رخصة االستغالل.
و عين:

و  الكوطي  عزوز   السيد ة) 
الحفرة  93ف1  رقم  عنوانه ا) 
املغرب  مكناس  فففف5  البسااين  

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي  22ف2  د ن ر  ف2  بتاريخ 
فففف5   - البسااين   الحفرة  93ف1 

مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1467.

286I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

STE GLOBAL WAN BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL MASSIRA BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
STE GLOBAL WAN BTP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مدانة 25 
مارس بلوك ااكس رقم 846 مكرر  - 

فففف7 العيون املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44299
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL WAN BTP

انشاء   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السكنية  والغير  السكنية  العمارات 

العمارات االدارية .

عنوان املقر اال تماعي : مدانة 25 

مارس بلوك ااكس رقم 846 مكرر  - 

فففف7 العيون املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

ففف.ففف.3 درهم، مقسم كالتالي:

ففف.18    : محمد  طويل  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد طويل طه :  ففف.12 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

ففف18   : محمد  طويل  السيد   

بقيمة فف1 درهم.

ففف12 بقيمة   : السيد طويل طه 

فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  محمد  طويل  السيد 

حي   5 شارع  مال عبد الناصر رقم 

املسيرة  فففف8 اكادار املغرب.

الحي  السيد طويل طه عنوانه ا) 

الروداني   سليمان  زنقة  املحمدي 

4فف83 اوالد ااامة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  محمد  طويل  السيد 

حي   5 شارع  مال عبد الناصر رقم 

املسيرة  فففف8 اكادار املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 22ف3771/2.

287I

IB PARTNERS

 LES PRIMEURS DE

CHICHAOUA
إعالن متعدد القرارات

IB PARTNERS

13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

ف45ف2، الدار البيضاء املغرب

 LES PRIMEURS DE

CHICHAOUA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 8 

إقامة خليج النخيل الطابق 3 فونتي  

اكادار ف1فف8 اكادار املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28547

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  نون ر   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

بعد وفاة املدار املساعد السيد بيراك 

، قرر الشريك الوحيد  فيلي0 بويش 

السيد  أصبر   ، بهذا  و  مهامه.  إنهاء 

لويك بويتش املسير الوحيد للشركة  

بتارخ  املزداد   ، الجنسية   فرن�سي 

لبطاقة  الحامل  و   19/12/1976

اإلقامة رقم ) ملدة غير محدودة.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :31 رقم  بند 

ماالي: ام تعيين  السيد لويك بويتش  

بتارخ  املزداد   ، الجنسية   فرن�سي 

لبطاقة  الحامل  و   19/12/1976

اإلقامة رقم )  مسيرا وحيدا للشركة  

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  2ف  بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 45.

288I

IB PARTNERS

 SOCIETE MAROCAINE

 D‹APPROVISIONNEMENT

AGRICOLE
إعالن متعدد القرارات

IB PARTNERS

13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

ف45ف2، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE MAROCAINE

 D’APPROVISIONNEMENT

AGRICOLE  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 8 

إقامة خليج النخيل الطابق 3 فونتي  

اكادار ف1فف8 اكادار املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28549

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  نون ر   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 

بعد وفاة املسير السيد بيراك  ماالي: 

، قرر الشريك الوحيد  فيلي0 بويش 

السيد  أصبر   ، بهذا  و  مهامه.  إنهاء 

لويك بويتش املسير الوحيد للشركة  

بتارخ  املزداد   ، الجنسية   فرن�سي 

لبطاقة  الحامل  و   19/12/1976

اإلقامة رقم ) ملدة غير محدودة.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :31 رقم  بند 

ماالي: ام تعيين  السيد لويك بويتش  

بتارخ  املزداد   ، الجنسية   فرن�سي 

لبطاقة  الحامل  و   19/12/1976

اإلقامة رقم )  مسيرا وحيدا للشركة  

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  2ف  بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 26.

289I
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IB PARTNERS

 LES VERGERS DE

CHICHAOUA

إعالن متعدد القرارات

IB PARTNERS

13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

ف45ف2، الدار البيضاء املغرب

 LES VERGERS DE CHICHAOUA

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 حي 

النخيل - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.235711

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  نون ر   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 

بعد وفاة املسير السيد بيراك  ماالي: 

، قرر الشريك الوحيد  فيلي0 بويش 

السيد  أصبر   ، بهذا  و  مهامه.  إنهاء 

لويك بويتش املسير الوحيد للشركة  

بتارخ  املزداد   ، الجنسية   فرن�سي 

لبطاقة  الحامل  و   19/12/1976

اإلقامة رقم ) ملدة غير محدودة.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :31 رقم  بند 

ماالي: ام تعيين  السيد لويك بويتش  

بتارخ  املزداد   ، الجنسية   فرن�سي 

لبطاقة  الحامل  و   19/12/1976

اإلقامة رقم )  مسيرا وحيدا للشركة  

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف2  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 21ف2 احت رقم 42279.

Iف29

IB PARTNERS

 SOCIETE MAROCAINE DE

LOCATION IMMOBILIERE

إعالن متعدد القرارات

IB PARTNERS

13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

ف45ف2، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE MAROCAINE DE

 LOCATION IMMOBILIERE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 11 مكت0 32 - 

ف5فف2 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

829ف51.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  ف3 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

قبول  العمومية  الجمعية  قررت 

الصويري من  ااسر  السيد  استقالة 

مهامه كمسير. وبالتالي ، أصبر السيد 

الوحيد  املسير  الصويري  مصطفى 

للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :43 رقم  بند 

مصطفى  السيد  تعيين  ام  ماالي: 

ملدة  للشركة  وحيد  مسير  الصويري 

غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

3ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 87.

291I

RAIS AUDIT&CONSEIL

AL AKARIA INVEST IV
إعالن متعدد القرارات

AL AKARIA INVEST IV

شركة  مجهو لة ا إل سم  ر أ سما لها 

ففف.فف7.9  د رهـم

مقر ها اال  تما عي : الدا ر البيضا ءـ  

1ف1 ٬ شارع محمد الزرقطوني

السجـل التـجاري : الدار البيضاء رقم 

336667

اـخـفيــض رأس املال إلى ففف.فف7.9  

درهم

غيرالعادي  العام  الجمع    إن 

22ف2  19 سبتم ر  بتا ر اخ   املنعقد  

قد قرر:

ل  املا  لرأس  أولي  اخفيض 

بمبلغ  أي   ئر  الخسا  عن  للتغطية 

رأس  ليصل  درهم  ففف.فف46.8 

ففف.ففف.193 درهم وذلك  املال  إلى 

سهم،وعاانت  ففف.468  بإلغاء 

إلى  املال  رأس  في  التخفيض  إنجاز 

ففف.فف193.2 درهم،

ل   املا  لرأس  ثاني  اخفيض 

بمبلغ  خسائر  عن  النا م  غير 

طريق  عن  درهم   ففف.فف185.3 

إعادة شراء األسهم بهدف  إلغائها،

املنعقد   املجلـس اإل د ا ري   إ ن  

عاان  قد  22ف2  نوقم ر   21 بتاريخ 

إنتهاء فترة معارضة الدائنين لخفض 

رأس املال عن طريق استرداد األسهم، 

من  األسهم  شراء  عرض  فترة  وفتر 

أ ل إلغائها؛

املنعقد   املجلـس اإل د ا ري   إ ن  

عــا  قــد  22ف2   ديسم ر   23 بتاريخ 

اإل نجا ز النها ئي لتخفيض رأس  اـن  

درهم  ففف.فف185.3  بمبلغ  املال 

إلى  درهم  ففف.فف193.2  ليصل من 

شراء  طريق  عن  درهم  ففف.فف7.9 

إلغائها  أ ل  من  سهم  ففف.1.853 

من     7 الفصل  تـغـيــيـر  ان   عـا  كما 

الــقا نون األ سـا �سي للـشر كـة املتعلق 

برأس املال.

لـدى  الـقــانــوني  اإلاــداع   ثـم  

با لـدارالـبيـضاء،   التجارية   املحـكمة  

23ف2 احـت  عـدد  17 اناار  بتا ريخ   

.853256

مقتطف  من  أ  ل  اال شها ر

292I

RAIS AUDIT&CONSEIL

NEMA IMMO INVEST 01

شركة املساهمة

حل شركة

NEMA IMMO INVEST 1ف

هـيئـة الـتوظـيـف الـجـمـاعي  خـاضـعـة 

لـلـقـانـون رقم 14-ف7

رأس املال ففف.ففف.12  درهم

مقر ها اال  تما عي : الدا ر البيضا ءـ  

55، شارع عبد املومن

السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 

 547969

حـــــــل  مـــســبــق  للــــشر كــــة

قـر ر  الـجمـع  الـعـا م غـــيـر  الــعـــا د 

ي  املنعقد بتا ر اخ 19 ديسم ر 22ف2 

الحل املسبق للشر  اإل عــال ن علــى  

كة ، حد د  مقر  التصفية  باملقر  اإل 

 – شارع عبد املومن   ،55  :  تما عي 

 NEMA شركة  عين  الدارالبيضاء، 

للشركة،  عــام  اــر  مد   -  CAPITAL

ممثلة من طرف السيد  رشيد األزرق، 

كمــصفي  للشر كة، كما عــا ان  إ نـتهاء  

مـها م املتصرفين.

لـدى  نوني  القا  اع   اد  اإل  ثم  

با لـدارالبيضاء،   التجا رية   املحكمة  

23ف2  احـــت  عـــد  17 اناار  بتا ر اخ  

د 853255.

مقتطـــف  من  أ  ـــل  ا إل شهـــا ر
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 Etude Maître Hicham RAHMOUNI ELIDRISSI

Notaire

NOKTA ARCHITECTES
إعالن متعدد القرارات

 Etude Maître Hicham

RAHMOUNI ELIDRISSI Notaire

 ESPACE PALMIER IMM 34

 2 EME ETG N10 ، 20600،

CASABLANCA MAROC

NOKTA ARCHITECTES «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 227 شارع 

ANFA الطابق الثاني الدار البيضاء 

فف6ف2 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

7ف5ف52.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  27 شتن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

التصداق على هبة بألفين وخمسمائة 

للسيد  ملكيتها  تعود  سهم   فف25) 

إسماعيل نقطى لصالح السيد وليد 

نقطى.

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

اوزيع  داد لرأس املال

على  انص  الذي   :3 رقم  قرار 

 NOKTA» شركة  احول  ماالي: 

ذات  شركة  من   «ARCHITECTES

مسؤولية محدودة بشريك واحد إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

تعيين السيد وليد نقطى مسير

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

تعدال القانون االسا�سي

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :3 رقم  بند 

 NOKTA» شركة  احول  ماالي: 

ذات  شركة  من   «ARCHITECTES

مسؤولية محدودة بشريك واحد إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 

اوزيع  داد لرأس املال

على  انص  الذي   :15 رقم  بند 

ماالي: تعيين السيد وليد نقطى مسير

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

7ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 849283.
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FLASH ECONOMIE

MT7 BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ   

شركة  اأسيس  ام  اناار23ف2،  2ف 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:

 MT7 BUILDING»»  : التسمية 

  S.A.R.L.AU

ما  وريل  إقامة  التجاري:  املقر 

سيدي  القدس   3 ج3رقم  عمارة 

ال رنو�سي الدار البيضاء

الهدف التجاري: - منعش عقاري

الرأسمال: محدد في فف.ففففف35 

درهم مقسمة إلى ففف35 حصة كما 

الي:

-السيد اوسف نصري     ففف35 

حصة 

املدة: 99 سنة من ااريخ اأسيسها 

او  نصري  السيد سعد  التسيير: 

السيدة هدى نصري      

املحكمة  القانوني:  اإلاداع 

البيضاء،  الدار  التجارية  املحكمة 

سجل اجاري   853177 الرقم  احت 

رقم 3ف5677.

295I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 STE IMOBILIER TINZERTE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL MASSIRA BP 5523

 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc

 STE IMOBILIER TINZERTE SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اات 

مرش الجماعة القروية اوالد برحيل  

- فف833 اارودانت  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMOBILIER TINZERTE SARL

نشاط   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واالبقار  والخراف  الد اج  اربية 

الحلوب .

: دوار اات  عنوان املقر اال تماعي 

مرش الجماعة القروية اوالد برحيل  

- فف833 اارودانت  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : امعال  حميد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

السيد حميد امعال : ففف1 بقيمة 

فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  امعال  حميد  السيد 
الداخلة  حي   48 رقم   13 و  بلوك 

اكادار  فففف8 اكادار املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  بويه  لالالقية  السيدة 
الداخلة  حي   48 رقم   13 و  بلوك 

اكادار  فففف8 اكادار املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتارودانت  بتاريخ ف1 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف21/2.
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EURO ACCOUNTING HOUSE

 SGTEF SOCIETE GENERALE 

 DE LA TOPOGRAPHIE ET

DE L‹EXPERTISE FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

عمارة رقم 75. شارع محمد الخامس 

- الشقة رقم 15 - الطابق الثالث ، 

ف4ف24، الجدادة اململكة املغربية

 SGTEF SOCIETE GENERALE 

 DE LA TOPOGRAPHIE ET DE

L’EXPERTISE FONCIERE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

صوفال عمارة A3  الطابق الثالث 

الشقة ف1 السعادة 1 - ففف24 

الجدادة  اململكة املغربية

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

213ف2

 13 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  د ن ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SGTEF SOCIETE GENERALE

 DE LA TOPOGRAPHIE ET DE

. L’EXPERTISE FONCIERE

إ راء   : بإاجاز  الشركة  غرض 

 ميع الدراسات أو العمليات ، ووضع 

املتعلقة  والوثائق  الخطط   ميع 

ورسم   ، بالجيوديسيا  املتعلقة  بها 

الخرائط الطبوغرافية ، واملسوحات 

املساحية على  ميع املستويات وبأي 

 ، األرا�سي  أصول  لتحداد  عملية 

وخ رة األرا�سي ، والوحدات السكنية 

والتقسيمات الفرعية.

 ، في ظل نفس الظروف   ، القيام 

دراسات وأعمال طبوغرافية  بإ راء 

والتشجير  املسح  بعمليات  اتعلق 

واخطيط   ، األرا�سي  واوحيد   ،

استخدام األرا�سي ، والبناء واألشغال 

العامة

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق    A3 عمارة  صوفال 

ففف24   -  1 السعادة  ف1  الشقة 

الجدادة  اململكة املغربية.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أسامة فرياط :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

حصة  فف5    : روان  علي  السيد 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  فرياط  أسامة  السيد 

الطابق    A3 عمارة  صوفال  حي 

الثالث الشقة ف1 السعادة 1 ففف24 

الجدادة  اململكة املغربية.

حي  عنوانه ا)  روان  علي  السيد 

اململكة  بو دور  ففف71  األمان  

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  فرياط  أسامة  السيد 

الطابق    A3 عمارة  صوفال  حي 

الثالث الشقة ف1 السعادة 1 ففف24 

الجدادة  اململكة املغربية

حي  عنوانه ا)  روان  علي  السيد 

اململكة  بو دور  ففف71  األمان  

املغربية

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالجدادة  بتاريخ ف1 اناار 

23ف2 احت رقم 29612.
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BTL BEAUTY SARL AU

BTL BEAUTY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

BTL BEAUTY SARL AU

رقم ف3 بلوك و مشروع مدانة 

الوفاق ، فففف7، العيون املغرب

BTL BEAUTY SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

ف3 بلوك و مشروع مدانة الوفاق 

العيون - فففف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

44319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BTL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEAUTY SARL AU
استغالل   : غرض الشركة بإاجاز 
الحمامات و سبيا ،مركز التجميل،بيع 
و  التجميل،االستيراد  مواد  واوزيع 
للبضائع  الطرقي  التصدار،النقل 
لحساب الغير،النقل الطرقي للبضائع 

للحساب الخاص..
ف3  رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
بلوك و مشروع مدانة الوفاق العيون 

- فففف7 العيون املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيدة البتول كواملاي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة البتول كواملاي عنوانه ا) 
حي القدس اجزئة الوفاق بلوك و رقم 

ف3 فففف7 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة البتول كواملاي عنوانه ا) 
حي القدس اجزئة الوفاق بلوك و رقم 

ف3 فففف7 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3788/23.
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مستأمنة القصبة كونطا

2M K N
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مستأمنة القصبة كونطا
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 
اادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 
قصبة اادلة الحي االداري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة اادلة، فف235، قصبة 
اادلة املغرب

2M K N شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املسيرة الخضراء القصيبة - ف2315  

القصيبة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2177

في  مؤرخ  حر  عقد   بمقت�سى  
ام إعداد القانون  21ف2  د ن ر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 2M K  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.N

احويل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االموال.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

ف2315    - املسيرة الخضراء القصيبة 

القصيبة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة اشلحي ناداة :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  ناداة  اشلحي  السيدة 

بني مالل ففف23 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  ناداة  اشلحي  السيدة 

بني مالل ففف23 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

7ف  بتاريخ  االبتدائية بقصبة اادلة  

أبريل 22ف2 احت رقم 64.
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AC FIDUS

PROD OF ME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 513

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

PROD OF ME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 77 شارع 

محمد سميحة الطابق الثامن رقم 

47 الدار البيضاء - ف25ف2 الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PROD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OF ME

 ، : اإلشهار  غرض الشركة بإاجاز 

اوظيف  وكالة)  أو  مشروع   صاح0 

اإلنتاج   ، األقل  على  واحد  موظف 

السمعي البصري.

77 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

رقم  الثامن  الطابق  سميحة  محمد 

الدار  ف25ف2   - البيضاء  الدار   47

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيدة فانيسا كاميل بيليكرن  

فف1 حصة بقيمة فف1 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بيليكرن   كاميل  فانيسا  السيدة 
الزيتون  23  نان  فيال  عنوانه ا) 

الويدان  3ف411 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بيليكرن  كاميل  فانيسا  السيدة 
الزيتون  23  نان  فيال  عنوانه ا) 

الويدان  3ف411 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854114.

Iفف3

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

s2a industrie
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،

28820، mohammedia maroc

s2a industrie شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1 

عمارة سعد 2 اازية زاوية زنقة واد زم  

- ف2881 املحمداة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13799

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2  أكتوبر  3ف  في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  ام 

من  أي  درهم»  «ففف.فف6  قدره 

«ففف.ففف.1 درهم» إلى «ففف.فف1.6 

مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 25 بتاريخ  باملحمداة   االبتدائية 

أكتوبر 22ف2 احت رقم 1ف21.

1Iف3

nabiq mohammed

FIL BLANC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

FIL BLANC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي النصر 

افورار - ففف22 ازيالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.411

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  23ف2  اناار   12 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    FIL BLANC الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 

مقرها اإل تماعي حي النصر افورار - 

ففف22 ازيالل املغرب نتيجة ل : عدم 

احقيق هدف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي النصر 

افورار - ففف22 ازيالل املغرب. 

و عين:

حشاد و  عبد العزيز   السيد ة)  

ففف22  حي النصر افورار  عنوانه ا) 

ازبالل املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل ابليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : حي النصر افورار 

ازيالل

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 38.

2Iف3

AMJ MANAGEMENT

 ÉTABLISSEMENT PRIVE
 DE L‹ENFANT PIONNIER

 DE L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة اامنة   2 الطابق 

االول رقم ف3   طنجة ، فففف9، 
طنجة املغرب

 ÉTABLISSEMENT PRIVE DE
 L’ENFANT PIONNIER DE

 L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي راس 
السقااة زنقة 28 رقم 17 اصيلة - 

ف5فف9 اصيلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.823

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  19 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ÉTABLISSEMENT الشريك الوحيد 
 PRIVE DE L’ENFANT PIONNIER
 DE L’ENSEIGNEMENT
رأسمالها  مبلغ    PRIMAIRE SARL
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
زنقة  السقااة  راس  حي  اإل تماعي 
اصيلة  ف5فف9   - اصيلة   17 رقم   28

املغرب نتيجة ل : بدون نشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي راس 
 - اصيلة   17 رقم   28 السقااة زنقة 

ف5فف9 اصيلة املغرب. 
و عين:

و  بنعلي  رضوان    السيد ة) 
بريش  ماعة  مدشر  عنوانه ا) 
الغربية  احد  قيادة  بريش  اقواس 
اصيلة املغرب  ف5فف9  دائرة اصيلة 

كمصفي  ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  باصيلة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 52.

3Iف3

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

Win by Win
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

 AL MASSAR ROUTE DE ,345

 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC

Win by Win شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 345 

 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

MARRAKECH 40100 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

183ف13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Win  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.by Win

وكالة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

وإنتاج  اصميم  سيما  وال   ، إعالنية 

املبيعات  وارويج  اإلعالنية  الحمالت 

واإلعالن في نقاط البيع ؛

 345  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

مراكش   MARRAKECH 4فف1ف

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة محمد حمداوي :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد حمداوي عنوانه ا) 

 Mail Camille du Gast 92600  2

.Asnières sur Seine France

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد حمداوي عنوانه ا) 

 Mail Camille du Gast 92600  2

Asnières sur Seine France

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

28 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 852ف14.

4Iف3

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SF PROJET
إعالن متعدد القرارات

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS
رقم 1 زنقة العابد الفا�سي شارع 

ابن الخطي0 الشقة 3 بورمانة ، 

ف6فف3، فاس املغرب

SF PROJET «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: 3 مكرر 

درب واد شاان ملير - فففف3 فاس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51153

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  13 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

افويت الحصص

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

انضمام شريك  داد

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

استقالة املسير وتعيين مسير  داد

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

احيين الظام االسا�سي

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :1 رقم  بند 

اأسيس شركة ذات مسؤولية  ماالي: 

محدودة من شريك وحيد

على  انص  الذي   :36 رقم  بند 

تعيين السيد احمد الودغيري  ماالي: 

كمسير للشركة ملدة غير محددة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  9ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5671.

5Iف3

FIDUCIAIRE DAR DMANA

TOSCANA MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

TOSCANA MARBRE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 

رنقة الحرية، الطابق 3 الشقة 

الدارالبيضاء - فف1ف2 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.448271

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  د ن ر   27 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 TOSCANA الوحيد  الشريك  ذات 
ففف.ف1  مبلغ رأسمالها     MARBRE
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الشقة   3 الطابق  الحرية،  رنقة  ف1 
فف1ف2 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 
املغرب نتيجة ل : صعوبة في مساارة 
في  املو ودة  الشركات  مع  التنافس 
السوق الوطنية، الوضع اإلقتصادي 
الركود   ، املتأزم  الدولي  و  الوطني 
اإلقصادي، إرافاع األسعار، صعوبة 
والقروض  التموالت   على  الحصول 

البنكية. .
ف1  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشقة   3 الطابق  الحرية،  رنقة 
فف1ف2 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
و عين:

و  عالوش  حافظة   السيد ة) 
رقم   8 زنقة  مسيمي  عنوانه ا)  
فف3ف2  حسني  حي   2 الشقة   2
كمصفي  ة)  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الشقة   3 الطابق  رنقة الحرية،  ف1   :

الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853768.
6Iف3

BT CONSEIL

 ETHOS CONSULTING 
GROUP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع اابع للشركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
 ETHOS CONSULTING GROUP 
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SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 ، شارع 

الحرية ، شقة 5 الطابق 3 - فففف2 

الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع اابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7فف534.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  أكتوبر  3ف  في  املؤرخ 

احت  للشركة   اابع  فرع   إنشاء 

 ETHOS CONSULTING التسمية 

الكائن  و   GROUP SUCCURSALE

، شارع  14 شارع العشيري  بالعنوان 

4ف ، الرباط - ف9فف1 الرباط املغرب 

علواني  و املسير من طرف السيد ة) 

ماريا.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر   11 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

22ف2 احت رقم 845587.

7Iف3

Monceau juridique et fiscal

TECTRA
إعالن متعدد القرارات

Monceau juridique et fiscal

 boulevard zerktouni ، 197

20000، Casablanca Maroc

TECTRA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 51 شارع 

أنفا 51 شارع أنفا ف الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.118533

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  ف2ف2  ف راار   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

السيد  من  حصة   125892 نقل 

السيدة  إلى   Roland Gaudiau

.Claudia Alicia Gaudiau

على  انص  الذي   :2 رقم  قرار 
 Claudia Alicia ماالي: تعيين السيدة

gaudiau كمسيرة  دادة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ف: الذي انص على ماالي: 

ال�سيء
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف3  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 22ف2 احت رقم 747944.
8Iف3

Monceau juridique et fiscal

 STRATEGIE
 ORGANISATION
 MANAGEMENT

ASSISTANCE COMPETENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

Monceau juridique et fiscal
 boulevard zerktouni ، 197
20000، Casablanca Maroc

 STRATEGIE ORGANISATION
 MANAGEMENT ASSISTANCE

COMPETENCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 47 شارع 
أنفا ، زاوية أوالي اوسف ، اقامة 

رؤيا الدار البيضاء املغرب - ف  الدار 
البيضاء  املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.388399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  21ف2  د ن ر   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
JEAN- السيد  ة)  افويت 
حصة   CHARLES GAUDIAU 18ف
حصة  8ف1  أصل  من  ا تماعية 
 ROLAND السيد  ة)  لفائدة  

GAUDIAU بتاريخ 31 د ن ر 21ف2.
 DAVID السيد  ة)  افويت 
حصة   ROLAND GAUDIAU 18ف
حصة  8ف1  أصل  من  ا تماعية 
 ROLAND السيد  ة)  لفائدة  

GAUDIAU بتاريخ 31 د ن ر 21ف2.

 CLAUDIA السيد  ة)  افويت 

حصة   ALICIA GAUDIAU 1

حصة   176 أصل  من  ا تماعية 

 ROLAND السيد  ة)  لفائدة  

GAUDIAU بتاريخ 31 د ن ر 21ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم فف8542.

9Iف3

CHETTIOUI AHMED

 FAKHAMA CHAMAL

TRANS
إعالن متعدد القرارات

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

1ف,رقم 34 ، ف9215، القصر الكبير 

املغرب

 FAKHAMA CHAMAL TRANS

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: حي 

النياريين درب العسري رقم - 2 - 

ف9215 القصر الكبير املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2659

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  26 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

لحمر,ففف1  -افويت السيدة شيماء 

حصة من اصل ففف1 حصة  لفائدة 

السيد محمد السباعي

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

من  لحمر  السيدة شيماء  استقالة  

التسير مع ابراء ذمتها لفترة تسييرها.

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

تعيين السيد محمد السباعي مسيرا و 

حيدا للشركة 

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

انص  الذي   :6 البند  رقم  بند 
اآلتي  الشركاء  قدم  ماالي:  على 
النقداة  املساهمات  أسمائهم  ذكر 
السباعي  التالية:السيدمحمد 

ففففف1 درهم.
انص  الذي   :7 البند  رقم  بند 
الشركة:  رأسمال  مبلغ  ماالي:  على 
كالتالي:  مقسم  ففف.فف1درهم، 
السيد محمد السباعي  ففف1 حصة 

بقيمة  ففف1درهم للحصة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 11 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

اناار 23ف2 احت رقم 32.
Iف31

Monceau juridique et fiscal

ATHENA SURVEILLANCE
إعالن متعدد القرارات

Monceau juridique et fiscal
 boulevard zerktouni ، 197
20000، Casablanca Maroc
  ATHENA SURVEILLANCE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: 51 شارع 
أنفا 51 شارع أنفا ف الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.185.455

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 اوليوز 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
 david roland gaudiau إقالة السيد

من منصبه كمسير
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
في   Roland Gaudiau السيد  تعيين 

منص0 مدار عام
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 12: الذي انص على ماالي: 
اتم ضمان إدارة الشركة لفترة غير 
محدودة من قبل السيد بدر أراباني 
 Roland والسيد  مسيًرا  بصفته   ،

Gaudiau بصفته مداًرا عاًما.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
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اناار  4ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 16ف853.

311I

FIDUCOGEM

KAMODIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUCOGEM

 N°5 IMM 52 BUR ACHRAF AV

 MOHAMMED VI ، 30000، FES

MAROC

KAMODIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 53 

الجزء 3 اجزئة العن رة زواغة - فاس 

املدانة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  أكتوبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

افويت السيد  ة) محمد  االدري�سي 

فف5 حصة ا تماعية من أصل فف5 

محمد  السيد  ة)   لفائدة   حصة 

كموني بتاريخ 18 أكتوبر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

نون ر  7ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 5988.

312I

SOMADINCO

 PRESSING LES JARDINS DE

BELVEDERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOMADINCO

إقامة ما ورل عمارة B رقم2 

حي القدس ال رنو�سي ، ف61ف2، 

الدارالبيضاء املغرب

 PRESSING LES JARDINS DE

BELVEDERE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
حدائق بلفيدار رقم ب مثجر 13 عين 
بر ة - 2ف3ف2 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.234985
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
21ف2 اقرر حل  ف1 د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 PRESSING LES JARDINS DE
رأسمالها  مبلغ     BELVEDERE
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف13 
بلفيدار  حدائق  عمارة  اإل تماعي 
رقم ب مثجر 13 عين بر ة - 2ف3ف2 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

اوقف النشاط التجاري.
عمارة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حدائق بلفيدار رقم ب مثجر 13 عين 
الدارالبيضاء  2ف3ف2  املغرب  بر ة 

املغرب. 
و عين:

و  العشوري  سهام   السيد ة) 
ب  عمارة  بلفدار  حدائق  عنوانه ا) 
موساي  الرقي0  زنقة   147 شقة   1
محمد  2ف3ف2 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
عمارة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
حدائق بلفيدار رقم ب مثجر 13 عين 

بر ة الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 22ف2 احت رقم 837822.

313I

socomif sarl

SKY TP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، ففف14، القنيطرة املغرب

SKY TP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي كراج 
رقم 1 قرية نموذ ية شارع محمد 

الخامس رقم ف6 دار الكداري  مشرع 
بلقصيري ف1615 مشرع بلقصيري 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
963

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  د ن ر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SKY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TP
اأ ير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املعدات
اا ر قطع غيار املعدات الصناعية 

الزراعية.
كراج   : اال تماعي  املقر  عنوان 
محمد  شارع  نموذ ية  قرية   1 رقم 
الخامس رقم ف6 دار الكداري  مشرع 
بلقصيري  مشرع  ف1615  بلقصيري 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
:  السيد عبد الرحمان الهجهوج  
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1 

للحصة. 
 : السيد عبد الرحمان الهجهوج  

ففف1  بقيمة فف1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الهجهوج   الرحمان  عبد  السيد 
عنوانه ا) اجزئة العمران دار الكداري 
بلقصيري  مشرع  ف1615  بلقصيري 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الهجهوج   الرحمان  عبد  السيد 
عنوانه ا) اجزئة العمران دار الكداري 
بلقصيري  مشرع  ف1615  بلقصيري 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

12 اناار 23ف2 احت رقم 17.
314I

بربيتيال كونسيلتيغ

PERPETUAL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشاط الشركة 

بربيتيال كونسيلتيغ
346 حي رياض ، ففف13، بوزنيقة 

املغرب
 PERPETUAL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي رقم 

237-1 حي الورود - فف131 بوزنيقة 
املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6545
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في ف1 نون ر 22ف2 امت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
التوطين.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
 16 بتاريخ  سليمان   ب ن  االبتدائية 

اناار 23ف2 احت رقم 35.
315I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

INFRAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI MOUMEN ، 20000،
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CASABLANCA MAROC

INFRAMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 46شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INFRAMED

غرض الشركة بإاجاز : -مقاول في 

االعمال املختلفة والبناء

-االستشارات اإلدارية.

46شارع   : عنوان املقر اال تماعي 

 -  6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد هشام السقاط 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام السقاط عنوانه ا) 

فففف2 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام السقاط عنوانه ا) 

فففف2 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854175.
316I

عبد الرحمان اعبيبي

 SEFA EFFICIENCE
ÉLECTRICITÉ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

عبد الرحمان اعبيبي
عمارة 3 الطابق3 الشقة 7 بني 
مكيلد ، فففف5، مكناس املغرب

 SEFA EFFICIENCE ÉLECTRICITÉ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6ف1 
الشقة 2 زنقة املعاركة الزيتون 
مكناس - فففف5 مكناس املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SEFA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EFFICIENCE ÉLECTRICITÉ
اعمال   : بإاجاز  الشركة  غرض 
واملتوسط  التواراملنخفض  الكهرباء 
بيع  إنشاءات-  أو  مختلفة  أعمال 

ا هزة الكهرباء.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
2 زنقة املعاركة الزيتون  6ف1 الشقة 

مكناس - فففف5 مكناس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بدر الزواادي  :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5 حصة    : السيد لحلو اونس 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحلو اونس عنوانه ا) زنقة 
فففف5  املدانة القدامة   ف1  رقم   5

القنيطرة املغرب.
عنوانه ا)  الزواادي   بدر  السيد 
ااو دات  عين  وليلي  حي   121 رقم 

فففف5 الحا 0 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  الزواادي   بدر  السيد 
ااو دات  عين  وليلي  حي   121 رقم 

فففف5 الحا 0 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1457.

317I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

N2Z MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
N2Z MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
الهدى شارع محمد بلفريج  ش 2 
عمارة ف9 شقة 15 سيدي مومن - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
99ف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 N2Z  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAROC
: -مستورد  غرض الشركة بإاجاز 
الزراعية  السيارات  غيار  لقطع 

والصناعية
-نقل البضائع

-مفاوض اجاري.
اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 بلفريج  ش  محمد  الهدى شارع 
 - سيدي مومن   15 شقة  ف9  عمارة 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد نور الدان زروال 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدان زروال عنوانه ا) 
سيدي بنور فففف2 الزمامرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدان زروال عنوانه ا) 
سيدي بنور فففف2 الزمامرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 5ف8537.
318I

BT CONSEIL

CASA VIGILANCE SSIAP
إعالن متعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
CASA VIGILANCE SSIAP  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: 7ف2 

شارع الزرقطوني رقم 18 الطابق 3 - 
فففف2 الدار البيضاء املغرب.
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

735فف3.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ف3 اونيو 22ف2
ام ااخاذ القرارات التالية: 

الذي انص على  قرار رقم األول: 
 59 من  الرئي�سي  املقر  نقل   - ماالي: 
 18 رقم   6 شارع الزرقطوني الطابق 
الجداد  العنوان  في  البيضاء.  الدار 
7ف2 ، شارع  الكائن في الدار البيضاء 

الزرقطوني رقم 18 الطابق 3.
الذي انص على  قرار رقم الثاني: 
ففف.فف9  املال  رأس  زيادة   - ماالي: 
من  ليصبر  درهم)  ألف   تسعمائة 
إلى  درهم)  ألف  ففف.فف1  مائة 

ففف.ففف.1  مليون درهم)
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي انص على  الرابع:  بند رقم 
 59 من  الرئي�سي  املقر  نقل  ماالي:  
 18 رقم   6 شارع الزرقطوني الطابق 
الجداد  العنوان  في  البيضاء.  الدار 
7ف2 ، شارع  الكائن في الدار البيضاء 

الزرقطوني رقم 18 الطابق 3.
الذي انص على  بند رقم السابع: 
ففف.فف9  املال  رأس  زيادة   - ماالي: 
من  ليصبر  درهم)  ألف   تسعمائة 
إلى  درهم)  ألف  ففف.فف1  مائة 

ففف.ففف.1  مليون درهم)
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
2ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852632.
319I

مكت0 املحاسبة

SOCIETE ADAM FORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكت0 املحاسبة
شارع  ون كينيدي عمارة أعراب 
الطابق األول رقم ب4 ، ففف35، 

اازة املغرب
 SOCIETE ADAM FORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 28 حي 

التوسع كوشة اازة العليا اازة - 

ففف35 اازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

69ف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  1ف د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  SOCIETE ADAM FORT SARL

مبلغ رأسمالها ففف.ف3 درهم وعنوان 

التوسع  حي   28 اإل تماعي  مقرها 

اازة  ففف35   - كوشة اازة العليا اازة 

املغرب نتيجة ل : عدم املردوداة.

حي   28 و حدد مقر التصفية ب 

 - اازة  العليا  اازة  كوشة  التوسع 

ففف35 اازة املغرب. 

و عين:

السيد ة) مراد  املومني و عنوانه ا) 

اازة  التوسعية  حي  مجموعة  ف1 

كمصفي  ة)  املغرب  اازة  ففف35 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف13/2.

Iف32

EL MARSA CONSEIL

SOPIAGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

فففف7، العيون املغرب

SOPIAGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الحسني زنقة معركة الدشيرة رقم 

8ف  العيون - فففف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOPIAGRO
تشتغل   : بإاجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج 

املغرب:
إنتاج زراعي,  االستغالل الزراعي, 
الزراعي  الدعم  الزراعي,  العمل 
األولية,محاصيل  املعالجة  وأنشطة 
الدائمة. دائمة,املحاصيل  غير 
والتربية  الزراعة  حيواني,  انتاج 
واملاعز  املصاحبة,املوا�سي  اإلبل 
واألغنام واألبقار والدوا ن واألران0), 
األعالف  وتسويق  وإنتاج  زراعة 
بأنواعها,  والخضروات  والحبوب 
زراعية  أعمال  الحبوب,  وبيع  شراء 

متنوعة....
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الحسني زنقة معركة الدشيرة رقم 8ف  

العيون - فففف7 العيون املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : نوميري   السيد  لتي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
ففففف1   : السيد  لتي نوميري  

بقيمة فف1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  نوميري   السيد  لتي 
شركة  إقامة  الصناعي  الحي 
املر�سى   37 رقم  سارل  سوبيماس 

العيون فففف7 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  نوميري   السيد  لتي 
شركة  إقامة  الصناعي  الحي 
املر�سى   37 رقم  سارل  سوبيماس 

العيون فففف7 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 23ف3766/2.
321I

EL MARSA CONSEIL

BAKKAR PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

فففف7، العيون املغرب
BAKKAR PECHE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الراحة رقم ف59  العيون - فففف7 
العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAKKAR PECHE
تشتغل   : بإاجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج :
املحلي  والتسويق  التصنيع   
اربية  املعلبة,  لألسماك  والدولي 
مساحيق  اجارة  املائية,  األحياء 
زيت  اكرير  السمك,  وزيت  السمك 
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السمك, سمك معل0, اجهيز واجميد 

البحرية,  املأكوالت  منتجات  وتعبئة 
واملجمدة,  الطاز ة  األسماك  رعي 

املأكوالت  منتجات  واصدار  استيراد 

الفواكه  واصدار  استيراد  البحرية 

واصنيع  اجميد  والخضروات, 

واصدار وتسويق منتجات املأكوالت 

من  منتج  أي  تسويق  البحرية, 

منتجات املأكوالت البحري.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فففف7   - العيون  ف59   الراحة رقم 

العيون املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : نوميري   السيد  لتي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

ففففف1   : السيد  لتي نوميري  

بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  نوميري   السيد  لتي 

شركة  إقامة  الصناعي  الحي 

املر�سى   37 رقم  سارل  سوبيماس 

العيون فففف7 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  نوميري   السيد  لتي 

شركة  إقامة  الصناعي  الحي 

املر�سى   37 رقم  سارل  سوبيماس 

العيون فففف7 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  9ف  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 23ف3738/2.

322I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ASLAC AGRI AA SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE ASLAC AGRI AA SARL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: قصر 

ايمزوغين الخنك الراشيداة  - 

ففف52 الراشيداة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 3ف اناار 23ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

افويت حصص

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

احويل املقر الرئي�سي للشركة 

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

تغيرالشكل القانوني

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  حصص:  افويت  رقم  بند 

بيع و احويل  ميع  انص على ماالي: 

اسهم الشركة من السيد عبد املجيد 

 لوك  الى السيد علي بن عال 

الرئي�سي  املقر  احويل  رقم  بند 

ماالي:  على  انص  الذي   : للشركة 

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  احويل 

قصر ايمزوغين الخنك الراشيداة الى 

قصر الرحبة ال راج الراشيداة 

القانوني:  تغيرالشكل  رقم  بند 

تغيير الشكل  الذي انص على ماالي: 

الى     SARL من    للشركة  القانوني 

 SARL AU

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 21.

323I

Monceau juridique et fiscal

ORFIM
إعالن متعدد القرارات

Monceau juridique et fiscal

 boulevard zerktouni ، 197

20000، Casablanca Maroc

ORFIM «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 51 شارع 
أنفا 51 شارع أنفا ف الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
9ف5251.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 أبريل 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 
زيادة رأس مال الشركة بمبلغ  ماالي: 
ففف.ف32  ليصبر  درهم  فف186.7 
سهم   1.867 درهم عن طريق إنشاء 
درهم  فف.فف1   داد بقيمة اسمية 
عن  بالكامل  مدفوعة  منها  لكل 
السائلة  املطالبات  تعويض  طريق 
على  الشركة  في  الدفع  واملستحقة 
املدار  عن  صادرة  شهادة  أساس 
محاس0  قبل  من  دقيقة  ومصدقة 

قانوني
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
املصادقة على اقرير مفوض املعالجة
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
 Roland للسيد  اإلدارة  والاة  إنهاء 
 Claudia ، السيدة  و   Gaudiau

 Alicia Gaudiau
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي:  
مجلس االدارة السيد  تعيين اعضاء 
 ،  Monsieur Roland Gaudiau
 ، طريق دازيمور   ،  5 املقيم في فيال 
 Claudia السيدة  و  البيضاء  الدار 
، فيال  ، مقيمة في    Alicia Gaudiau
27 ، طريق دازيمور ، الدار البيضاء. و 
السيد Philippe Edern Klein املقيم 

في 1، دار الجدي، الدار البيضاء
قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 
املسؤولية  ذات  الشركة  احويل 

املحدودة إلى شركة  مساهمة
قرار رقم 6: الذي انص على ماالي: 
تغيير غرض الشركة إلى شركة قابضة
قرار رقم 7: الذي انص على ماالي: 
 Roland Gaudiau السيد  تعيين 

رئيًسا
على  انص  الذي   :8 رقم  قرار 
 Claudia Alicia ماالي: تعيين السيدة

Gaudiau في منص0 مدار عام

قرار رقم 9: الذي انص على ماالي: 

 
ً
تعيين السيد Roland Gaudiau نائبا

اللرئيس التنفيذي

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :1-34 رقم  بند 

األسا�سي  النظام  مرا عة  ماالي: 

للشركة في شكل شركة مساهمة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853829.

324I

STE ECO ENERGIE SOLUTIONS  SARL AU

 STE ECO ENERGIE
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

  STE ECO ENERGIE SOLUTIONS

SARL AU

 QUARTIER ECONOMIQUE N°

 321 TIFLET ، 15400، TIFLET

MAROC

 STE ECO ENERGIE SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الرشاد 

م 9ف رقم 11ف9 ايفلت - فف154 

ايفلت املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.951

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 26 د ن ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
11ف9 ايفلت  9ف رقم  «حي الرشاد م 

«حي  إلى  املغرب»  ايفلت  فف154   -

االقتصاد رقم 321 ايفلت  - فف154 

ايفلت  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 574.

325I
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LYNA FAÇADE

LYNA FAÇADE  لينا فاصاد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LYNA FAÇADE
26 شارع مرس السلطان شقة 
3 الطابق االول ، فففف2، الدار 

البيضاء املغرب
لينا فاصاد  LYNA FAÇADE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االول 
الدار البيضاء فففف2 الدار البيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
لينا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LYNA FAÇADE  فاصاد
غرض الشركة بإاجاز : بناء  ميع 
وأعمال   ، العامة  األشغال  املباني 
 ، الك رى  الحفر  وأعمال  الطرق 
 ، الصواري  أبراج  واجميع  واصنيع 
واركي0 وتشغيل املعدات واملنتجات 
 ، والصحية   ، واأل هزة  الصيدلية 

ومواد البناء بشكل عام ، واملنتج
والز اج  واأللومنيوم  املعادن 
من  وغيرها  للصدأ  املقاوم  الفوالذ 

األعمال املتنوعة
اخطيط   ، الفنية  املشورة   -

املشاريع ، رسام
والباركيه.  واللينوليوم  السجاد   -

األقمشة والخلفيات املمتدة ؛

األعمال  مختلف  مقاول   -
والكهرباء  والسباكة  اإلنشائية 

والجص والخزف
أعمال  وكافة  املطابخ  اجداد   -

الترميمات الداخلية للمنازل
- االستيراد والتصدار العام

professionnelle
الفوالذ  نجارة   ، األملنيوم  نجارة 
الخش0  نجارة   ، للصدأ  املقاوم 

والبستنة
النظافة  عمليات  كافة   -

والحراسة.
- خدمات متنوعة ، اجارة عامة

مستلزمات  وبيع  ميع  شراء   -
السالمة والنظافة واملواد الكيميائية.
املشاركة والتقدام للمناقصات   -

العامة والخاصة من أي نوع
مهما كان.

براءات  استحداث  ميع   -
االختراع وحيازتها وبيعها والتنازل عنها 

واستغاللها ،
التجارية  والعالمات  التراخيص 
والحصريات التي اندرج ضمن غرض 

الشركة.
26 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االول 
فففف2 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد محمد الخضري 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الخضري عنوانه ا) 
 3 م س   4 طابق   17 رقم   35 عمارة 
فضاأت املحيط اوالد عزوز النواصر 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الخضري عنوانه ا) 
 3 م س   4 طابق   17 رقم   35 عمارة 
فضاأت املحيط اوالد عزوز النواصر 

ف2 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
4ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852787.
326I

EL MARSA CONSEIL

AMJGAG TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

فففف7، العيون املغرب
AMJGAG TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القسم 
شارع  ابن بطوطة عمارة رقم 4ف 
الطابق 3ف الشقة 9ف العيون - 

فففف7 العيون املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMJGAG TRANSPORT
تشتغل   : بإاجاز  الشركة  غرض 
في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخارج :
نقل األفراد لحساب خاص,نقل   
األفراد نيابة عن الغير,نقل البضائع 
البضائع  الخاص,نقل  للحساب 
املحلي  ال ري  الغير,النقل  لحساب 
لجميع  الو هات  لجميع  والدولي 
النقل بال راد  وكيل شحن,  البضائع, 
الترانزيت  عمليات  السريع,  ميع 
ال راة والبحرية والجوية و ميع أنواع 

النقل.

النقل  خدمات  تشغيل  ميع 
ال ري للبضائع, النقل ال ري للبضائع 
اختالف  على  والبضائع  واألشياء 
النقل  الدولي,  النقل   ، أنواعها 
 ، بجميع أنواعه: بري ، سكك حداد 

بحري,النقل العام لألشخاص....
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
القسم شارع  ابن بطوطة عمارة رقم 
 - العيون  9ف  الشقة  3ف  الطابق  4ف 

فففف7 العيون املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : الحطابي  عابد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
ففففف1   : السيد عابد الحطابي 

بقيمة فف1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  الحطابي  عابد  السيد 
حي التقدم القليعة اات ملول فففف7 

ايزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  الحطابي  عابد  السيد 
حي التقدم القليعة اات ملول فففف7 

ايزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 23ف3745/2.
327I

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

TECBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 يسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و
شارع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، اطوان 
اطوان، ففف93، اطوان املغرب
TECBA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي اغراس 
بلوك رقم 28 ل س 7 الطابق 
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االر�سي مرايل مرايل ف9315 مرايل 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

639ف1.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  15ف2  اونيو   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اونيو   26 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

15ف2 احت رقم 1456.

328I

ACCOMPT CONSULTING

ARIANA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
ARIANA FOOD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مسجد 
عبد هللا ابن عمر كراج رقم 3 و دة 

- فففف6 و دة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
353ف4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARIANA FOOD
-أغذاة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عامة بالجملة
-استيراد واصدار

-اا ر.
مسجد   : اال تماعي  املقر  عنوان 
3 و دة  عبد هللا ابن عمر كراج رقم 

- فففف6 و دة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد محمد حضوري 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد حضوري عنوانه ا) 
و دة  انجاد  بوعرفة  اوالد  دوار 

فففف6 و دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حضوري  الحق  عبد  السيد 
انجاد  بوعرفة  اوالد  دوار  عنوانه ا) 

عمالة و دة فففف6 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   26 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 85ف2.
329I

LUCA CENTER

BNL FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BNL FOOD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 162شارع 
بوركون حي بوركون الدار البيضاء - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

4397ف4.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  23ف2  اناار  5ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

اليكرية  نطالي  افويت السيد  ة) 

من  ا تماعية  حصة  ففف.1  دنان 

أصل ففف.1 حصة لفائدة  السيد  ة) 

دافيد بنلولو بتاريخ 5ف اناار 23ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 63ف854.

Iف33

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

FACILIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

FACILIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 

مير سلطان الطابق األول شقة رقم 3 

- - 6ففف2   الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1ف4832.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  1ف د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ففف.ف1  رأسمالها  مبلغ    FACILIFE

 26 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع مير سلطان الطابق األول شقة 

البيضاء  الدار  6ففف2     -  -  3 رقم 

املغرب نتيجة ل : وقف النشاط..

و حدد مقر التصفية ب 26 شارع 

مير سلطان الطابق األول شقة رقم 

3 - - 6ففف2   الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد ة) سعد   نمري و عنوانه ا) 
غالف   دارب   31 رقم   85 شارع 
املغرب  البيضاء  الدار  2ف1ف2 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854185.
331I

املساوي

FES TRANSMISSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة
املساوي

ف1 عمارة غنينو شقة 17 زنقة أبو 
الطي0 املتنبي ، فففف3، فاس 

املغرب
FES TRANSMISSION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3ف شارع 
مرموشة األطلس فاس - فففف3  

فاس  املغرب.
تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام تعيين  23ف2  اناار  ف1  املؤرخ في 
السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

بندريس كنزة كمسير وحيد
ابعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  6ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم ف575.
332I

AB COMPTA NORD

GROUPE LILE DE LAILA
إعالن متعدد القرارات

AB COMPTA NORD
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
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GROUPE LILE DE LAILA «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: 2 اقامة 

الفجر 2 املجد محل 35 طنجة  - 

ف7فف9 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

779ف12.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 د ن ر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

العرود  معاد  السيد  الحصص:  بيع 

ففف1  بقيمة  حصة  فف1  ببيع  قام 

درهم للسيد: نادر الحمامي

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

من  العرود  معاد  السيد:  استقاله 

مهامه كمسير وحيد للشركة، وسيتم 

نادر  السيد  مسير  داد:  تعيين 

وبالتالي  الحمامي لـفترة غير محدودة. 

الوحيد  املسير  اوقيع  اعتماد  سيتم 

املتعلقة  الوثائق  اخص  ميع  فيما 

بالشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
بمبلغ مائة الف   : راس مال الشركة 

مائة   الى  مقسمة  درهم،  ففف.فف1 

درهم  ففف1  سهم بقيمة الف  فف1 

السيد نادر   : لكل منها ومخصصة ل 

الحمامي

على  انص  الذي   :13 رقم  بند 

ماالي: مسير وحيد للشركة لفترة غير 

السيد نادر الحمامي رقم  محدودة:  

 KB119825 البطاقة الوطنية رقم

على  انص  الذي   :16 رقم  بند 

ماالي: اوقيع املسير الوحيد للشركة :  

نادر الحمامي

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  2ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 45.

333I

bemultico  بيمولتيكو

HYDRO GEAR ايدرو جيار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة 

bemultico  بيمولتيكو
رقم 6ف1 شقة رقم 1ف الزيتون 

املعركة -مكناس ، ف6فف5، مكناس 

مكناس

HYDRO GEAR اادرو  يار شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي عاونية 

بولزين النجيم 2ف  ماعة اات 

بورزوين الحا 0  - ففف51  

الحا 0  املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51185

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3ف اناار 23ف2 امت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

األشغال املختلفة أو البناء.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 211.

334I

أحمد الفراوي

SEFROU CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

أحمد الفراوي

33 درب امليتر ص ب 345 صفرو ، 

ففف31، صفرو املغرب

SEFROU CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 315 

اجزئة إداوكنداف حي النهضة 

بنصفار - ففف31 صفرو املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  ف3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEFROU CASH

احويل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

األموال.

 315  : اال تماعي  املقر  عنوان 

النهضة  حي  إداوكنداف  اجزئة 

بنصفار - ففف31 صفرو املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف5  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

بوميا  الزهراء  فاطمة  السيدة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ف25    :

للحصة.

ف25 حصة    : بوميا  السيدة والء 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوميا  الزهراء  فاطمة  السيدة 

بيرانزران   2 بلوك  ف19  عنوانه ا) 

بنصفار  ففف31 صفرو املغرب.

السيدة والء بوميا عنوانه ا) ف19 

ففف31  بيرانزران بنصفار    2 بلوك 

صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوميا  الزهراء  فاطمة  السيدة 

بيرانزران   2 بلوك  ف19  عنوانه ا) 

بنصفار  ففف31 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

23ف2 احت رقم 445/23.

335I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

FERKLA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 14 حمرية ، 

فففف5، مكناس املغرب

FERKLA SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 

1ف رقم 578 مر ان 3 مكناس - 

ف5فف5 مكناس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17ف58

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FERKLA SERVICES

مقاولة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البستنة- في  *مقاولة  التنظيف  في 

مقاولة في االشغال املختلفة او البناء.

متجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم 1ف رقم 578 مر ان 3 مكناس - 

ف5فف5 مكناس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : اونس  اوهاري  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه ا)  اونس  اوهاري  السيد 

حي السعادة زنقة الدار البيضاء درب 

مكناس  45فف5  ويسالن    2 رقم   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  اونس  اوهاري  السيد 

حي السعادة زنقة الدار البيضاء درب 

مكناس  45فف5  ويسالن    2 رقم   3

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1477.

336I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE MAISON DE MARIE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui

SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN

 NO 34 ، 32000، AL HOCEIMA

MAROC

 STE MAISON DE MARIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي ف12 

شارع املوحدان الحسيمة  - ففف32 

الحسيمة  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3553

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام تغيير  22ف2  نون ر   28 املؤرخ في 

أو  «الخياط  من  الشركة  نشاط 

البضائع  «نقل  إلى   » األزياء  اصميم 

ذات الحمولة املعتمدة «.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالحسيمة  بتاريخ 3ف اناار 

23ف2 احت رقم 5.

337I

YOUNG MORROCAN BUILDERS

 YOUNG MORROCAN
BUILDERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 YOUNG MORROCAN

BUILDERS

شارع مرس السلطان الشقة 3 

الطابق 1 ، 6ففف2، الدار البيضاء 

املغرب

 YOUNG MORROCAN

BUILDERS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

6ففف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567437

 19 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  شتن ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 YOUNG MORROCAN  :

.BUILDERS
مقاول   : بإاجاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية

البنااات  تشييد  و  أعمال  مقاول 

املختلفة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

6ففف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كالتالي:

البوافي  عزال  خداجة  السيدة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.5    :

للحصة.

ففف.5    : امين  ليدي  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البوافي  عزال  خداجة  السيدة 
خوزام  زنقة  بوسيجور  عنوانه ا) 
الطابق   51 الرقم  ااسمين  اقامة 
الدار  6ففف2   12 االول السقة رقم 

البيضاء املغرب.
عنوانه ا)  امين  ليدي  السيد 
امرشيش اكادامية الرقم 45 فففف4 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوافي  عزال  خداجة  السيدة 
خوزام  زنقة  بوسيجور  عنوانه ا) 
الطابق   51 الرقم  ااسمين  اقامة 
الدار  6ففف2   12 االول السقة رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 567437.
338I

fidcc

 GHANDOUMY
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

fidcc
 rue adjudant mohamed 94
 ouakili imm tachfine offices
 appt 10 etage 3 ain porja ،

20350، CASABLANCA MAROC
 GHANDOUMY DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي االمل 2 
شارع عبد هللا الصنهاجي رقم 153 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.339795

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  22ف2  د ن ر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف8 

عن  درهم»  «ففف.فف1.7  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم فف8544.
339I

STE LARGE-COMPANY SARL AU

 STE LARGE-COMPANY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 STE LARGE-COMPANY SARL
AU

دوار اافازة بني فراسن اازة ، 
ففف35، اازة املغرب

 STE LARGE-COMPANY SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اافازة 

ابني فراسن اازة  - ففف35 اازة 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LARGE-COMPANY SARL AU
األشغال   : غرض الشركة بإاجاز 

املختلفة والبناء
املحادثات

اقدام الخدمات.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اافازة ابني فراسن اازة  - ففف35 اازة 

املغرب.
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أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : بلعتيق  فؤاد  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بلعتيق  فؤاد  السيد 
ففف35  دوار اافازة ابني فراسن اازة 

اازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد بلعتيق عنوانه ا) دوار 
اازة  ففف35  اافازة ابني فراسن اازة  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف15/2.
Iف34

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 Sté Enviro Groupe Const
Sarl.Au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC

 Sté Enviro Groupe Const Sarl.Au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة الدار 

البيضاء رقم 1ف مكرر السمارة - 
ففف72 السمارة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Enviro Groupe Const Sarl.Au
أشغال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و أشغال البناء.
عنوان املقر اال تماعي : زنقة الدار 
 - السمارة  مكرر  1ف  رقم  البيضاء 

ففف72 السمارة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كالتالي:
السيد منيصير ابراهيم :  ففف.ف1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منيصير ابراهيم عنوانه ا) 
السمارة  1ف  رقم  زنقة الدار البيضاء 

ففف72 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  ميمونة  بسام  السيدة 
السمارة  1ف  رقم  زنقة الدار البيضاء 

ففف72 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  االبتدائية بالسمارة  

23ف2 احت رقم 23ف8/2ف.
341I

Fimargic

MOTORS FAHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
motors fahim شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اجزئة 
االصيلة زاوية رقم 36  مراب بني 

مالل اجزئة االصيلة زاوية رقم 36  

مراب بني مالل ففف23 بني مالل 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9671
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر  7ف  املؤرخ في 
motors fahim شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
االصيلة  اجزئة  اإل تماعي  مقرها 
36  مراب بني مالل اجزئة  زاوية رقم 
بني  مراب    36 رقم  زاوية  االصيلة 
مالل ففف23 بني مالل املغرب نتيجة 

الملنافسة.
و عين:

السيد ة) فهيم  طارق و عنوانه ا) 
 36 اجزئة اصيال طريق االزاوية  رقم 
املغرب  مالل  بني  ففف23  مالل  بني 

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
اجزئة  وفي  22ف2  نون ر  7ف  بتاريخ 
بني   36 رقم  االزاوية   طريق  اصيال 
االزاوية   طريق  اصيال  اجزئة  مالل 
بني مالل  ففف23  بني مالل   36 رقم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 19 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 1284.
342I

Fimargic

HIMA AND ISMAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
hima and ismail شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اقامة 
الساللم شارع عبد الكريم الخطابي 
شقة رقم 7 الطابق االول بني مالل 
اقامة الساللم شارع عبد الكريم 

الخطابي شقة رقم 7 الطابق االول 

بني مالل ففف23  بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

397ف1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  نون ر   17 في  املؤرخ 

شركة ذات   hima and ismail حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

الساللم شارع عبد الكريم الخطابي 

الطابق االول بني مالل   7 شقة رقم 

الكريم  عبد  شارع  الساللم  اقامة 
الطابق االول   7 الخطابي شقة رقم 

بني مالل املغرب  ففف23   بني مالل 

نتيجة الملنافسة.

و عين:

و  اخريبش   اسماعيل   السيد ة) 
رقم   2 بلوك  الرحمة  حي  عنوانه ا) 

ق اادلة املغرب  ففف23  ق االة    55

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

اقامة  وفي  22ف2  نون ر   17 بتاريخ 

الساللم شارع عبد الكريم الخطابي 

الطابق االول بني مالل   7 شقة رقم 

الكريم  عبد  شارع  الساللم  اقامة 
الطابق االول   7 الخطابي شقة رقم 

بني مالل ففف23 بني مالل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 12 اناار 

23ف2 احت رقم 1355.

343I

Fimargic

SOLAR ZIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Fimargic

 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc

solar zim شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي : اقامة 
السالم شارع عبد الكريم الخطابي 
شقة رقم 7 الطابق االول بني مالل  

اقامة السالم شارع عبد الكريم 
الخطابي شقة رقم 7 الطابق االول 
بني مالل  ففف23 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8951
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
21ف2 اقرر حل  12 ف راار  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   solar zim
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي اقامة السالم شارع 
 7 رقم  شقة  الخطابي  الكريم  عبد 
الطابق االول بني مالل  اقامة السالم 
شارع عبد الكريم الخطابي شقة رقم 
7 الطابق االول بني مالل  ففف23 بني 

مالل املغرب نتيجة الملنافسة.
و عين:

و  اوسف  نجير   السيد ة) 
عنوانه ا) حي املنزه القنيطرة ففف23 
بني مالل املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  وفي  21ف2  ف راار   12 بتاريخ 
الخطابي  الكريم  عبد  شارع  السالم 
الطابق االول بني مالل    7 شقة رقم 
الكريم  عبد  شارع  السالم  اقامة 
الطابق االول   7 الخطابي شقة رقم 

بني مالل  ففف23 بني مالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 19 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 1282.

344I

BAKALI COMPTA SARL

ABDO ABO WASSIM
إعالن متعدد القرارات

BAKALI COMPTA SARL
شارع الدار البيضاء اقامة فرح رقم 
28 اطوان اطوان، ففف93، اطوان 

املغرب
ABDO ABO WASSIM «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: حي احريق 
شارع الصو ا ف8 الطابق ف مرايل 

مرايل ف9315 مرايل املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
9ف6ف3.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 د ن ر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
  : نقل حصص الشركة  قرر الشركاء 
نقل فف5 حصة من السيد عبد النور 
التعريف  لبطاقة  الحامل  العمراني 
الى السيد   LE1854ف الوطنية رقم  
لبطاقة  الحامل  العمراني  الياس 
ل633858.  رقم  الوطنية  التعريف 
ونقل فف5 حصة من السيدة انصاف 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  العمراني 
الوطنية 2فLE319 على الشكل التالي: 
فف4-1 حصة للسيد الياس العمراني 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
فف1-2حصة للسيد  رقم ل633858 
لبطاقة  الحامل  العمراني  سليمان 

التعريف الوطنية رقم ل537721.
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
املدار  استقالة  قبول  الشركاء  قرر 
الحامل  السيد عبد النور العمراني  
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الوا بات  وارك  ميع   LE1854ف

االدارية املنسوبة له.
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
مدار  داد  تعيين  الشركاء  قرر 
العمراني  الياس  السيد  للشركة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بشارع  والساكن  ل633858  رقم 
81  اطوان،  2 رقم  عمر املختار زنقة 
وبدوره اقبل  ميع املهام القانونية 

التي كلف بها بعد هدا القرار
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 
احويل املقر اال تماعي من حي احريق  
مرايل  ف  الطابق  ف8  شارع الصو ا 
3ف  الى حي احريق زنقة الحمام رقم 

مرايل.
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 
مالكي الشركة الجدد السيد الياس 
التعريف  لبطاقة  الحامل  العمراني 
والساكن  ل633858  رقم  الوطنية 
2ف  عمر املختار زنقة  بتطوان شارع  
والسيد سليمان العمراني   ،  81 رقم 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بتطوان  والساكن  ل537721  رقم 
طابولة حي بني عروس قرب املسجد 

شارع 6 رقم 81..
بند رقم 2: الذي انص على ماالي: 
ام احداد العنوان الجداد للشركة 
3ف  حي احريق زنقة الحمام رقم  في: 

مرايل.
على  انص  الذي   :3 رقم  بند 
ام احداد راس مال الشركة  ماالي: 
درهم مقسمة الئ الف  ففف.فف1  في 
حصة على الشكل التالي: فف9 حصة  
الحامل  العمراني  الياس  للسيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
للسيد  حصة  فف1  و  ل633858، 
الحامل لبطاقة  سليمان العمراني   

التعريف الوطنية رقم  ل 537721.
على  انص  الذي   :4 رقم  بند 
تعيين السيد الياس العمراني  ماالي: 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
للشركة  وحيد  كمدار  ل633858، 
ستلتزم  وكدلك  محدودة،  غير  ملدة 
للسيد  الوحيد  بالتوقيع  الشركة 

الياس العمراني
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم 2682.
345I

FICOFISC

 GROUPE SCOLAIRE
 AZZAHRAA SOUKAINA

D‹ENSEIGNEMENT PRIVEE
إعالن متعدد القرارات

FICOFISC
إقامة بدر شارع محمد الخامس 

الطابق التاني رقم 62 فاس فففف3 
فاس املغرب

 GROUPE SCOLAIRE
 AZZAHRAA SOUKAINA

  D’ENSEIGNEMENT PRIVEE

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم فف4 

حي اللة سكينة فاس - فففف3 فاس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

789ف7.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 4ف اناار 23ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

الحصص  هبة  عقود  على  املوافقة 

عبد  السيد  طرف  من  اإل تماعية 

السيد  أخيه  لفائدة  اللطيف مرون 

اونس مرون و أخوااه السيدة أمينة 

مرون،  فتيحة  مرون،  أمل  مرون، 

فاطمة مرون و حياة مرون

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي انص على ماالي: 

للشركة من  القانوني  الشكل  أصبر 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

ذات  شركة  إلى  الوحيد،  الشريك 

املسؤولية املحدودة

الذي انص على   :7 و   6 بند رقم 

للشركة  اإل تماعي  الرأسمال  ماالي: 

ففف.فف1.6 درهم مقسمة  مثمتل في 

فف1  ب  إ تماعية  حصة  ففف16 

على  الواحدة موزعة  للخصة  درهم 

السيد عبد اللطيف   : كتالي  الشركاء 

اونس  السيد  حصة،  فف44  مرون 

أمينة  السيدة  حصة،  فف44  مرون 

مرون   أمل    ، حصة  ف144  مرون 

ف144  فتيحة مرون   حصة،  ف144 

حصة، فاطمة مرون  ف144 حصة و 

حياة مرون  ف144 حصة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5697.

346I
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE CAR CENTER ABALI

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui

SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN

 NO 34 ، 32000، AL HOCEIMA

MAROC

 STE CAR CENTER ABALI SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي اكادار 

بني بوعياش  - ففف32 الحسيمة  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  16 غشت  املؤرخ في 

 STE CAR CENTER ABALI SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة    AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

 - اإل تماعي حي اكادار بني بوعياش  

نتيجة  املغرب   الحسيمة   ففف32 

الإلفالس.

و عين:

السيد ة) حسن  أبالي  و عنوانه ا) 

بوعياش  بني  ازكيرن  النكور  حوض 

الحسيمة  ففف32 الحسيمة  املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 28 أكتوبر 22ف2 وفي حي اكادار 

الحسيمة  ففف32   - بوعياش   بني 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالحسيمة  بتاريخ 3ف اناار 

23ف2 احت رقم 1.

347I

FLASH ECONOMIE

ALMD IMMO
إعالن متعدد القرارات

FISCOGEF

 ALMD IMMO

RC : 484123

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

  12 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

شركة  شركاء  قرر  د ن ر22ف2 

ALMD IMMO ما الي :

بيع  على  املصادقة   -

الحصص اال تماعية من طرف كل 

من السيد علي صبار إلى السيد أحمد 

الزبير.

تعدال الفصل السابع من   -

القوانين األساسية للشركة.

ادريس  السيد  تعيين   -

محي0 و السيد املصطفى القرمو�سي 

والسيد أحمد الزبير مسيران للشركة.

احيين القوانين األساسية   -

املنصوص  التعداالت  وفق  للشركة 

عليها.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

23ف2 احت رقم 853226.

من أ ل النشر

348I

FLASH ECONOMIE

IPG MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

IPG MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمال الشركة:  ففف.ففف.3 درهم

مقرها اإل تماعي: 1 زاوية زنقة 

املشمش وعدلبوت قطاع ف1 

مجموعة 5 حي الرياض -  الرباط 

RC:88.639-IF:40457327

العام  الجمع  قرارات  بمقت�سى 

شتن ر   13 في  املؤرخة  االستثنائي 

22ف2 قرر الشريك الوحيد

احويل املقر اال تماعي للشركة    
زاوية زنقة املشمش وعدلبوت   1 من 
  - حي الرياض   5 مجموعة  ف1  قطاع 
الرباط   إلى شارع عبد الرحيم بوعبيد 

27   ,ف11ف1 حي الرياض -الرباط
النظام  من   4 الفصل  تعدال 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 132255  
349I

FLASH ECONOMIE

 GENPACT
MOROCCO TRAINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 GENPACT MOROCCO
TRAINING

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
 رأسمال الشركة:  ففف.ف1درهم
  مقرها اإل تماعي: مجموعة 

النر س شارع الحوز رقم 36 التقدم 
- الرباط

RC:76539-IF:3378588
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 نون ر 22ف2 قرر الشركاء

-الحل املبكر للشركة
التوهاللي  محمد  السيد  -عين 
رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل 
التصفية  ملدة  كمصفي   A85181ف
عمليات  إل راء  الصالحيات  بأوسع 

التصفية ؛
سعيد  السيد  املسير  مهام  -أنهي 

العداوي.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

23ف2 احت رقم 132257.
Iف35

DYNAMIC LOGISTIC

DYNAMIC LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

داناميك لو ستيك
1 ساحة االستقالل شارع الجيش 

امللكي  الطابق 5 ، شقة رقم 4ف5 ، 
الدار البيضاء ، املغرب

 داناميك لو ستيك  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي زنقة نجد 
شارع مراكش الطابق الرابع شقة 

رقم 37 ، طنجة ، املغرب
احويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام احويل  ف2ف2  اناار  6ف  املؤرخ في 
املقر اال تماعي الحالي للشركة من « 
زنقة نجد شارع مراكش الطابق الرابع 
37 ، طنجة ، املغرب « إلى  شقة رقم 
«11 ساحة االستقالل شارع الجيش 
 ، 4ف5  ، شقة رقم   5 الطابق  امللكي  

الدار البيضاء ، املغرب «.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

اناار ف2ف2 احت رقم 452761.
351I

STE AYAD CONSULTING SARL

MARSEILLE 13
إعالن متعدد القرارات

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC

MARSEILLE 13  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: حي 

الحسني طريق 142 رقم 7 و دة حي 
الحسني طريق ف142رقم 7 و دة 

فففف6 و دة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.39795

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 5ف د ن ر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
الذي انص   :1 قرار رقم قرار رقم 
االستيراد  نشاط  اضافة  ماالي:  على 

والتصدار
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وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي انص على ماالي: 

اضافة نشاط االستيراد والتصدار 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   22 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 3912.

352I

centre d’affaires sicilia

ZAOUIA ALGUES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

centre d’affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

ZAOUIA ALGUES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 267 
زنقة السوق زاوية - ففف46 اسفي 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

767ف1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  8ف د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  ZAOUIA ALGUES الشريك الوحيد

درهم  ففف.ف61  رأسمالها  مبلغ 
زنقة   267 وعنوان مقرها اإل تماعي 

السوق زاوية - ففف46 اسفي املغرب 

نتيجة ل : اوقيف النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب 267 زنقة 

السوق زاوية - ففف46 اسفي املغرب. 

و عين:

محيرك  الرحيم   عبد  السيد ة) 

حي  غيثة  اجزئة   65 عنوانه ا)  و 

ففف46 اسفي املغرب  عقبة بن نافع 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   28 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

22ف2 احت رقم 2ف13.

353I

BUSINESS CONSULT CABINE

شركة   باملقدم  ف٠س
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BUSINESS CONSULT CABINE
 APPT 11, ETAGE 2, IMM12,

 RUE KENITRA, V.N. MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

شركة   باملقدم  ف٠س شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي   متجر 
بالطابق االر�سي رقم 6 عمارة 5 
اجزئة السالم مر ان  - ف5فف5 

مكناس املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ف579
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة     : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

باملقدم  ف٠س.
نقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير
نقل البظائع لحساب الغير   3.5ـ 

طن)
اصدار و إستراد.

متجر     : عنوان املقر اال تماعي 
 5 عمارة   6 رقم  االر�سي  بالطابق 
ف5فف5   - مر ان   السالم  اجزئة 

مكناس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد باملقدم عادل :  ف34 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف33    : محمد  الخياري  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف33 حصة    : السيد فخور نبيل 
بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  عادل  باملقدم  السيد 
37 سيدي سعيد  اجزئة ا الل رقم 

مكناس فففف5 مكناس املغرب.
السيد الخياري محمد عنوانه ا) 
3 مكناس  1 حي الوحدة  2 رقم  زنقة 

فففف5 مكناس املغرب.
 11 السيد فخور نبيل عنوانه ا) 
مكناس  ملان  املعادي  ناح  درب 

فففف5 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  عادل  باملقدم  السيد 
37 سيدي سعيد  اجزئة ا الل رقم 

مكناس فففف5 مكناس املغرب
السيد الخياري محمد عنوانه ا) 
3 مكناس  1 حي الوحدة  2 رقم  زنقة 

فففف5 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   28 بتاريخ  التجارية بمكناس  

22ف2 احت رقم 4813.

354I

FIDUCIAIRE KHALID

 STE PARAMEDICAL CASA
DESPANA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اوسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
 STE PARAMEDICAL CASA

DESPANA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 44 زنقة 
احفير حانوت 3 - و دة - فففف6 

و دة املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36967
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  أكتوبر   14 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
استغالل سيارة اسعاف.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
د ن ر  9ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 1969.
355I

FIDUCIAIRE KHALID

STE EXETRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE EXETRAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 35 زنقة 
C9 اجزئة قادة طريق سيدي احي - 

و دة - فففف6 و دة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.32427

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  نون ر   15 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE EXETRAM حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
اجزئة قادة   C9 زنقة   35 اإل تماعي 
فففف6   - و دة   - طريق سيدي احي 
احقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  و دة 

الهدف التجاري.
و عين:

و  قادري  احمد   السيد ة) 
قادة  اجزئة   C9 زنقة   35 عنوانه ا) 
فففف6  و دة   - احي  سيدي  طريق 

و دة املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   35 وفي  22ف2  نون ر   15 بتاريخ 
 - اجزئة قادة طريق سيدي احي   C9

و دة - فففف6 و دة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   29 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 2114.
356I

marrakech externalisation

VIKING MENARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

VIKING MENARA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
املكيس 2 فيال رقم 149  ماعة 
النخيل مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74963

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  22ف2  د ن ر  5ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.فف1.9 
«ففف.ففف.2  إلى  درهم»  «ففف.فف1 
مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 
مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 3ف1434.
357I

marrakech externalisation

MARCHE AUX FLEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

MARCHE AUX FLEURS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

املكيس 2 فيال رقم 149  مكت0 رقم 
1  ماعة النخيل مراكش  - فففف4 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ف938.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  22ف2  د ن ر  7ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.ف1  أي من  درهم»  «ففف.ف64 
عن  درهم»  «ففف.ف65  إلى  درهم» 
داون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 9ف1434.
358I

marrakech externalisation

MARCHE AUX FLEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

MARCHE AUX FLEURS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

املكيس 2 فيال رقم 149  مكت0 رقم 
1  ماعة النخيل مراكش - فففف4 

مراكش املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ف938.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 7ف د ن ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
  149 رقم  فيال   2 املكيس  «اجزئة 
مكت0 رقم 1  ماعة النخيل مراكش 
- فففف4 مراكش املغرب» إلى «اقامة 
 نان اطلس الزهور الكبيرة 19 شارع 
الطابق   27 موالي التهامي شقة رقم 
مراكش   فففف4   - مراكش  5  ليز 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 9ف1434.

359I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

TAXI YASSMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
TAXI YASSMINE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الوحدة، شارع الزيتون، رقم 1فف2 - 
ففف73 الداخلة  املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  3ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAXI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YASSMINE
استغالل   : غرض الشركة بإاجاز 

سيارة أ رة 

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الوحدة، شارع الزيتون، رقم 1فف2 - 

ففف73 الداخلة  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : اعسلة حسن   السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  اعسلة حسن   السيد 
حي الحسني، رقم 5ف ففف73 الداخلة  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  اعسلة حسن   السيد 
ففف73  5ف  رقم  الحسني،  حي 

الداخلة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
7ف  بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

نون ر 22ف2 احت رقم 1839.
Iف36

jilovta sarl

 SYSTEME ECOLOGIQUE
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 SYSTEME ECOLOGIQUE
TRAVAUX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : اجزئة 
املوقف زنقة ب1 رقم ف4 زنقة 
العو ة  - فففف6 و دة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33257
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  نون ر  1ف  في  املؤرخ 
 SYSTEME ECOLOGIQUE حل 
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مسؤولية  ذات  شركة    TRAVAUX
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي اجزئة املوقف زنقة 
فففف6   - ف4 زنقة العو ة   ب1 رقم 
و دة املغرب نتيجة لصعوبات مالية 

غياب املوارد.
و عين:

و  خفان  رشيد    السيد ة) 
 38 زنقة  امباصو  درب  عنوانه ا) 
و دة املغرب   فففف6  و دة   1 رقم 

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
اجزئة  وفي  22ف2  نون ر  1ف  بتاريخ 
زنقة  ف4  رقم  ب1  زنقة  املوقف 

العو ة  - فففف6 و دة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   14 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 7فف2.
361I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

MASS CARS SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بنااة 46.47 اجزئة املركز, 
شارع محمد الخامس ورزازات ، 

ففف45، ورزازات املغرب
 MASS CARS SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 
سيروا اازناخت  - ففف45 ورزازات 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ف111.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل   29 شتن ر  املؤرخ في 
MASS CARS SARL AU  شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

ورزازات  ففف45   - اازناخت   سيروا 
املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:
و  مماد  عبدالصمد   السيد ة) 
عنوانه ا) حي سيروا اازناخت  فف45 
ورزازات املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 29 شتن ر 22ف2 وفي حي سيروا 

اازناخت  - ففف45 ورزازات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  3ف  بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

23ف2 احت رقم 777.

362I

MOHAMED LAAGOUBI

IDLANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
IDLANE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : سكورة 
املركز - 33352 بوملان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.333
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  أبريل  7ف  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   IDLANE
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
 - املركز  سكورة  اإل تماعي  مقرها 
33352 بوملان املغرب نتيجة النعدام 

األشغال والخذمات.
و عين:

و  ايشن  الحسين   السيد ة) 
دوار اا ين سكورة امداز   عنوانه ا) 
كمصفي  ة)  املغرب  بوملان   33352

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
وفي سكورة  22ف2  د ن ر   27 بتاريخ 

املركز - 33352 بوملان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر  ف3  بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

22ف2 احت رقم 22ف568/2.
363I

PREMIUM FINANCE

KERDOUN TAXI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KERDOUN TAXI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي األمل 
سيدي املختار شيشاوة - ففف41 

شيشاوة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ف23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  1ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KERDOUN TAXI
سيارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

أ رة.
عنوان املقر اال تماعي : حي األمل 
ففف41   - شيشاوة  املختار  سيدي 

شيشاوة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : كردون   عمر  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر كردون  عنوانه ا) حي 
االمل سيدي املختار شيشاوة ففف41 

شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد عمر كردون عنوانه ا) 
االمل سيدي املختار شيشاوة ففف41 

شيشاوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 5ف اناار 

23ف2 احت رقم 23ف2/2.
364I

موثق

ZAHAR INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

موثق
ف12 شارع موالي ادريس االول 
افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، فف5ف2، 
الدارالبيضاء املغرب

ZAHAR INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الدار 
البيضاء رقم 5 اجزئة سيدي عمر 
حي الحسني - فففف4 الدار البيضاء 

املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
37ف263.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  نون ر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سراج  ادريس   افويت السيد  ة) 
ففف.123 حصة ا تماعية من أصل 
السيد  ة)  حصة لفائدة   ففف.246 
بتاريخ  هولدانج  مجموعة  امسير  

11 نون ر 22ف2.
ر�سى  محمد  السيد  ة)  افويت 
سراج ففف.123 حصة ا تماعية من 
أصل ففف.246 حصة لفائدة  السيد 
نون ر   11 هولدانج بتاريخ  اهيا     ة) 

22ف2.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

6ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 853263.

365I

Auditranis sarl-au

STE AZOHD PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Auditranis sarl-au

 Immeuble B’3 appartement 2

 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc

STE AZOHD PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

15 متجر رقم 2 اجزئة رياض 

االسماعلية 1  - فففف5 مكناس 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZOHD PRO

احدد   :  : بإاجاز  الشركة  غرض 

-اإلنعاش  في:  اال تماعي  الغرض 

-اجارة- املختلفة  العقاري-األشغال 

بيع،   – شراء  واالستيراد–  التصدار 

العمارات،  بناء  العقارية،  امللكية 

النجارة بجميع املواد وأدوات البناء، 

ارصيص، كهرباء، استغالل املقالع. 

وبصفة عامة كل العمليات املالية 

واملنقولة  والعقارية،  والتجارية 

املرابطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

باملوضوع املذكور أعاله.

عنوان املقر اال تماعي : عمارة 15 
متجر رقم 2 اجزئة رياض االسماعلية 

1  - فففف5 مكناس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:
السيد زكرياء بن علي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : مريم  ناصيري  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  علي  بن  زكرياء  السيد 
حي االزدهار بالد ختار رقم 45 وسالن 

فففف5 مكناس املغرب.
عنوانه ا)  مريم  ناصيري  السيدة 
اات والل   15 املنزه فيال رقم  رياض 

عين عرمة فففف5 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  علي  بن  زكرياء  السيد 
حي االزدهار بالد ختار رقم 45 وسالن 

فففف5 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1435.

366I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

I.W.J CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC

I.W.J CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
مونوبوليو  ا ف5 طريق اباطواغ 
الطابق االول مكت0 رقم 28 - 

فففف9 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  ف2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 I.W.J  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTER
أنشطة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

مركز االاصال.
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اباطواغ  طريق  ف5  ا  مونوبوليو  
الطابق االول مكت0 رقم 28 - فففف9 

طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سميرة الدهبي :  34 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
 33   : السعيدي  عصام  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
بينجامين  السيد  وناطان 
فف1  بقيمة  حصة   33   : ايمستيت 

درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سميرة الدهبي عنوانه ا) 
فف927  ميشيلت   شارع  ول 

 ينيفيلر فرنسا.
السيد عصام السعيدي عنوانه ا) 
7 شارع البيرار 18ف75 باريس فرنسا.
بينجامين  السيد  وناطان 
ايمستيت عنوانه ا) 23 شارع ايليبيد  

فف952 سرسيل فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سميرة الدهبي عنوانه ا) 
فف927  ميشيلت   شارع  ول 

 ينيفيلر فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261468.
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شركة حسابات فاس

KIMS TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

ف، فاس املغرب

KIMS TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 219 

شارع الخليل طريق صفرو الطابق 

األول فففف3 قطاع 9ف4ف فاس - 

فففف3 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56769

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  7ف د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  KIMS TOURS الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها ففف.15 درهم وعنوان 

شارع   219 رقم  اإل تماعي  مقرها 
األول  الطابق  صفرو  طريق  الخليل 

فففف3   - 9ف4ف فاس  فففف3 قطاع 

فاس املغرب نتيجة ل : أزمة القطاع.

و حدد مقر التصفية ب رقم 219 

الطابق  صفرو  طريق  الخليل  شارع 

 - فاس  9ف4ف  قطاع  فففف3  األول 

فففف3 فاس املغرب. 

و عين:

السيد ة) كي سو  كيم و عنوانه ا) 

اقامة األخوين فيال 6ف  فففف3 افران 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 6884.
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UPSILON CONSULTING

TROUVAY & CAUVIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم ف2 ، ف25ف2، الدار 

البيضاء املغرب
TROUVAY & CAUVIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  49 زنقة 
أحمد بركات، الطابق السفلي رقم 
3، معاريف - فففف2 الدارالبيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TROUVAY & CAUVIN
غرض الشركة بإاجاز : بيع واوزيع 
مسبق  واصنيع  واجميع  واخزين 
األنابي0  مثل  معدات،  أي  وتسويق 
والصمامات  والفلنجات  والتركيبات 
بنقل  املتعلقة   - اإلنشائي  والفوالذ 
سيما  ال   ، السوائل  انظيم  أو   / و 
الهيدروكربونات والغاز و املياه بهدف 
واملياه  النفط  شبكات  في  دمجها 

وكذلك في املباني والبنية التحتية..
49 زنقة  عنوان املقر اال تماعي :  
رقم  السفلي  الطابق  بركات،  أحمد 
الدارالبيضاء  فففف2   - معاريف   ،3

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

ففف.فف5  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 TROUVAY & CAUVIN الشركة
 Holding Group FZCO :  5.000

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 TROUVAY & CAUVIN الشركة
عنوانه ا)   Holding Group FZCO
دبي   علي.  الحرة  بل  املنطقة 

االمارات العربية املتحدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Romain, Edouard السيد 
ف4,  عنوانه ا)   LAMARQUE
 avenue Foch  76600 Le Havre

France
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم -.
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PUSH CENTER

M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
M شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

إاميل زوال زنقة رايل طابق 11 رقم 
29 الدار البيضاء - فففف2  الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
349ف41.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  19 د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة   M
درهم  ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع إاميل 
زوال زنقة رايل طابق 11 رقم 29 الدار 
البيضاء  الدار  فففف2    - البيضاء 

املغرب نتيجة لتداعيات اقتصاداة.

و عين:

و  الوالي  ابراهيم    السيد ة) 

الياسمين  رياض  اجزىة  عنوانه ا) 

طريق عين الشق فاس   فففف2  الدار 

البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   22ف2  د ن ر   19 بتاريخ 
رقم   11 إميل زوال زنقة رايل طابق 

الدار  فففف2   - البيضاء  الدار   29

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

3ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 6ف8523.

Iف37

CHETTIOUI AHMED

STEVIA  ALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 
1ف,رقم 34 ، ف9215، القصر الكبير 

املغرب

STEVIA  ALUM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 

السالم , م/ج ,شارع 6 نون ر, رقم 47 

مكرر - ف9215 القصر الكبير املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STEVIA  ALUM

نجارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم واالنوكس.

حي   :  : اال تماعي  املقر  عنوان 

السالم , م/ج ,شارع 6 نون ر, رقم 47 

مكرر - ف9215 القصر الكبير املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ف25    : الشاوش  الياس  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف25    : الكحل  الحسين  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف25    : العسري  مو�سى  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف25    : السيدة سكينة الشاوش 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الياس الشاوش عنوانه ا) 

3ف   رقم   12 ,زنقة  م/ج   , حي السالم 

ف9215 القصر الكبير املغرب.

السيد الحسين الكحل عنوانه ا) 

  31 رقم   12 ,زنقة  م/ج   , حي السالم 

ف9215 القصر الكبير املغرب.

السيد مو�سى العسري عنوانه ا) 

  13 رقم  9ف  ,زنقة  م/ه   , حي السالم 

ف9215 القصر الكبير املغرب.

الشاوش  سكينة  السيدة 

,زنقة  م/ج   , السالم  حي  عنوانه ا) 

القصر الكبير  ف9215  3ف   رقم   12

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الياس الشاوش عنوانه ا) 

3ف   رقم   12 ,زنقة  م/ج   , حي السالم 

ف9215 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

اناار 23ف2 احت رقم 8.
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مقاولة في الحسابات

KHACHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

مقاولة في الحسابات
32 شارع محمد الخامس الحسيمة 
ص.. ب 334، ففف32، الحسيمة 

املغرب
KHACHIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ولد 
غانم  ماعة أالوح دائرة سيدي 
بوعتمان سالم 1 عمالة الرحامنة 
قلعت السراغنة  - ففف32 قلعت 

السراغنة  املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2179

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  د ن ر  5ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :
افويت السيد  ة) فضولي  محمد  
أصل  من  ا تماعية  حصة  فف1 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 
د ن ر  5ف  بتاريخ  أحمد  املرابطي  

22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

13 ماي 22ف2 احت رقم 14.

372I

لوكسر للحسابات

DIVA MODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، فففف6، و دة املغرب
DIVA MODE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل بن عبد هللا رقم 4ف1 كريمة 
9 - فففف6 و دة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28277

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  22 د ن ر  املؤرخ في 
 DIVA شركة ذات املسؤولية املحدودة
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ    MODE
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
عالل بن عبد هللا رقم 4ف1 كريمة 9 - 
فففف6 و دة املغرب نتيجة ل : عدم 

وصول للمبتغى.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عالل بن عبد هللا رقم 4ف1 كريمة 9 - 

فففف6 و دة املغرب. 
و عين:

و  عماري  رفيق   السيد ة) 
الكستناء  زنقة  الربيع  حي  عنوانه ا) 
املغرب  و دة  فففف6   13 رقم   2

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 9 4ف1 كريمة  عالل بن عبد هللا رقم 

و دة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2319.
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RS.KALACOMPTA

يامارين طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT AL WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
اامارين طرانس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 شارع 
خالد ابن الوليد 3 الطابق 8 طنجة - 

فففف9 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اامارين 

طرانس.
نقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  املصاحبة  غير  األمتعة 

اآلخرين..
12 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
خالد ابن الوليد 3 الطابق 8 طنجة - 

فففف9 طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اونس الكروطي عنوانه ا) 

اسبانيا فففف9 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اونس الكروطي عنوانه ا) 

اسبانيا فففف9 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  6ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 355.
374I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

ISM MONEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

ISM MONEY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

رقم 113 الكائن شارع عبد الكريم 

الخطابي  - فف931 الفنيدق املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONEY

وسيط   : بإاجاز  الشركة  غرض 

احويل األموال.

محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الكريم  الكائن شارع عبد   113 رقم 

الخطابي  - فف931 الفنيدق املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعيل لخضر عنوانه ا) 

محمد  الشيخ  شارع  الجداد  الحي 

4ف  رقم  مارايل  واد  زنقة  الحراق 

فف931 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل لخضر عنوانه ا) 

محمد  الشيخ  شارع  الجداد  الحي 

4ف   رقم  مارايل  واد  زنقة  الحراق 

فف931 الفنيدق املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
29 د ن ر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

22ف2 احت رقم 2ف26.

375I

SYNERGIE EXPERTS

HEY PIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة  ون  وريس، حي غواييه 

، ف6فف2، الدار البيضاء املغرب
HEY PIK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 49 زنقة 

 ون  وريس الطابق السادس 
شقة رقم 12 حي غوايي ف6فف2 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3619ف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   HEY PIK
ففف.ف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 49 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
زنقة  ون  وريس الطابق السادس 
شقة رقم 12 حي غوايي ف6فف2 الدار 
اوفر  لعدم  نتيجة  املغرب  البيضاء 

سوق كاف للشركة.
و عين:

ماري    نيلي  يرمين  السيد ة) 
زنقة   4 باكواو اب لحلو و عنوانه ا) 
الطابق  ما دة  إقامة  الباستيل 
الثالث فف1ف2 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ ف3 أكتوبر 22ف2 وفي 49 زنقة 
 ون  وريس الطابق السادس شقة 
الدار  ف6فف2  غوايي  حي   12 رقم 

البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
6ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853292.

376I

مقاولة في الحسابات

KHACHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

مقاولة في الحسابات
32 شارع محمد الخامس الحسيمة 
ص.. ب 334، ففف32، الحسيمة 

املغرب
KHACHIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ولد 
غانم  ماعة أالوح دائرة سيدي 
بوعتمان سالم 1 عمالة الرحامنة 
قلعت السراغنة  - ففف32 قلعة 

السراغنة  املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2179

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  د ن ر  9ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :
أحمد املرابطي   افويت السيد  ة) 
أصل  من  ا تماعية  حصة  فف1 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 
9ف د ن ر  املرابط  إسماعيل  بتاريخ 

22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 9ف 

د ن ر 22ف2 احت رقم 15.
377I

jilovta sarl

SEA YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

SEA YOU  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 3شارع 
الفار و دة - فففف6 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37233

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  23 د ن ر  املؤرخ في 
 SEA شركة ذات املسؤولية املحدودة
YOU   مبلغ رأسمالها ففف.فف1 درهم 
3شارع  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
و دة املغرب   فففف6   - الفار و دة 

نتيجة ل : صعوبات مالية 
غياب املوارد.

3شارع  التصفية ب  مقر  و حدد 
الفار و دة - فففف6 و دة املغرب. 

و عين:
و  املداوني   نبيل    السيد ة) 
 22 فيال رقم  اقامة ف2   عنوانه ا) 
املحطة السياحية السعيداة  فففف6 

و دة املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر  ف2  بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 3874.
378I

jilovta sarl

FLORENCE EVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

FLORENCE EVE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي الهدى 

شارع امام مسلم رقم 28 و دة - 
فففف6 و دة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ف362.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  أكتوبر  7ف  في  املؤرخ 
شركة ذات    FLORENCE EVE حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
 28 رقم  مسلم  امام  شارع  الهدى 
فففف6 و دة املغرب نتيجة   - و دة 

لصعوبات مالية وغياب املوارد.
و عين:

و  الشيخ الراي   وردة   السيد ة) 
اقامة  البارود  غار  حي  عنوانه ا) 
و دة  رقم8  3ف  ج  بلوك  الغيث 
كمصفي  ة)  و دة املغرب   فففف6 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي  22ف2  أكتوبر  7ف  بتاريخ 
 28 رقم  مسلم  امام  شارع  الهدى 

و دة - فففف6 و دة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   23 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 71ف2.
379I

jilovta sarl

BELFORT CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

BELFORT CALL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة ابن 

الخطاب رقم 24 شقة 3 طابق رقم6 
و دة - فففف6 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35463
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  23ف2  اناار  4ف  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ     BELFORT CALL
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
اإل تماعي زنقة ابن الخطاب رقم 24 
فففف6   - طابق رقم6 و دة   3 شقة 
صعوبات   : نتيجة ل  و دة املغرب  

مالية 
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غياب املوارد.
و حدد مقر التصفية ب زنقة ابن 
الخطاب رقم 24 شقة 3 طابق رقم6 

و دة - فففف6 و دة املغرب. 
و عين:

و  حنفي  محمد   السيد ة) 
اليمن  زنقة  االندلس  حي  عنوانه ا) 
فففف6 و دة املغرب   رقم17 و دة  

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   27 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 5ف3.
Iف38

jilovta sarl

 ORIENT ELBEMO
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 ORIENT ELBEMO
CONSTRUCTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 

الجرف لخضر زنقة 28 رقم 4ف1 
و دة حي الجرف لخضر زنقة 28 
رقم 4ف1 و دة فففف6 و دة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ف371.

الوحيد الشريك  قرار   بمقت�سى 
22ف2  نون ر  2ف  في  املؤرخ 
 ORIENT ELBEMO حل  اقرر 
ذات  شركة    CONSTRUCTION
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
زنقة  لخضر  الجرف  حي  اإل تماعي 
28 رقم 4ف1 و دة حي الجرف لخضر 

فففف6  و دة  4ف1  رقم   28 زنقة 

و دة املغرب نتيجة لصعوبات مالية 

غياب املوارد.

و عين:

و  لعربي   احمد    بن  السيد ة) 

 1 زنقة  الشريف  ولد  حي  عنوانه ا) 
فففف6 و دة املغرب   35 و دة  رقم 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 2ف نون ر 22ف2 وفي حي الجرف 
 - و دة  4ف1  رقم   28 زنقة  لخضر 

فففف6 و دة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2322.

381I

mohammed boumzebra

YATIM CAR
إعالن متعدد القرارات

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

YATIM CAR «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: مراب 

شارع عالل بن عبد هللا الرقم 95 - 

فف232 الفقيه بن صالح املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4299

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6ف اناار 23ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

افويت ففف5 حصة من أصل ففف5 

الى  اتيم  رشيد  السيد  من  حصة  
السيد الحسن القادري

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

بهي�سي  ابتسام  السيدة  استقالة 

الحسن  السيد  وتعيين  التسيير  من 

القادري مسيرا  دادا

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
والتوقيع  البنكي  التوقيع  سيكون 

اال تماعي للسيد الحسن القادري
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  انص  الذي   :6-7 رقم  بند 

ماالي: افويت الحصص
على  انص  الذي   :13 رقم  بند 

ماالي: التسيير
على  انص  الذي   :17 رقم  بند 

ماالي: التوقيع
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  
12 اناار 23ف2 احت رقم 23ف2/ف2.
382I

PREMIUM FINANCE

AMIS FRESH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AMIS FRESH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية سيدي غانم املنطقة رقم 
8ف2 مكت0 رقم  دش7 طريق آسفي 

- فففف4 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.126165

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  26 د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    AMIS FRESH
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
اإل تماعي املنطقة الصناعية سيدي 
مكت0 رقم   8ف2  املنطقة رقم  غانم 
دش7 طريق آسفي - فففف4 مراكش 
قرار الجمع العام   : املغرب نتيجة ل 

االستثنائي.

و حدد مقر التصفية ب املنطقة 
الصناعية سيدي غانم املنطقة رقم 
8ف2 مكت0 رقم  دش7 طريق آسفي  

- فففف4 مراكش املغرب. 
و عين:

و  شكرهللا  اسماعيل   السيد ة) 
94ف1  اجزئة النخيل رقم  عنوانه ا) 
ااركة مراكش فففف4 مراكش املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143651.
383I

PREMIUM FINANCE

 I.M COMMERCE NEGOCE «
«I.M.C.N

إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 I.M COMMERCE NEGOCE «
I.M.C.N» «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: امللكية 
موالي ادريس أسكجور شارع 

إدري�سي رقم 7 - فففف4 مراكش 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

73ف125.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6ف اناار 23ف2
ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
افويت السيدة هند شكر ااهللا ففف1 
ففف1  أصل  من  ا تماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد  اسماعيل شكر 

ااهللا 
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قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
استقالة السيدة هند شكر هللا من 

تسيير الشركة
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
السيد  للشركة  مسير  داد  تعيين 
شكراهللا اسماعيل كمسير وحيد ابعا 

لقبول استقالة املسيرة.
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 
الوحيد  بالتوقيع  الشركة  ستلتزم 
للسيد اسماعيل شكر هللا لفترة غير 

محدودة.
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 
ففف1  من  الشركة  رسمأل  اتكون 
فف1 درهم لكل حصة لفائدة  حصة 

السيد شكراهللا اسماعيل
بند رقم 13: الذي انص على ماالي: 
اسماعيل  شكراهللا  السيد  تعيين 
غير  ملدة  وهذا  للشركة  مسيروحيد 
بالتوقيع  ستلتزم الشركة  محدودة.  
هللا  شكر  اسماعيل  للسيد  الوحيد 

لفترة غير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143649.
384I

درعة ارشادات ش.م.م

ENTREPRISE AIT ATTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس صندوق بريد 
ف1 اصومعت ، ففف45، ورزازات 

املغرب
ENTREPRISE AIT ATTA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة علوي 
اكمي الجداد ارميكت - ففف45 

ورزازات املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.349

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 28 د ن ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

ارميكت  الجداد  «زنقة علوي اكمي 

إلى «915  - ففف45 ورزازات املغرب» 

ف16ف4   - امحاميد  النهضة  اجزئة 

مراكش  املغرب».

األسا�سي  القانون  احيين   +

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

23ف2 احت رقم 14.

385I

درعة ارشادات ش.م.م

ARTIOUAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

ف1 اصومعت ، ففف45، ورزازات 

املغرب

ARTIOUAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 237 

اجزئة األخوة - ففف45 ورزازات 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 17ف2 اقرر حل 

شركة ذات املسؤولية   ARTIOUAR

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

237 اجزئة األخوة - ففف45 ورزازات 

النهائي  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة.

و عين:

الفضل  عبد  كريمة   السيد ة) 

اجزئة األخوة   237 رقم  و عنوانه ا) 

ففف45 ورزازات املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

رقم  وفي  17ف2  أكتوبر   26 بتاريخ 

237 اجزئة األخوة - ففف45 ورزازات 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

23ف2 احت رقم 15.

386I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE ESPRIT SOINS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكت0 رقم 15، املجمع املنهي ،اجزئة 

2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، فففف4، مراكش 

املغرب

STE ESPRIT SOINS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي رقم 1 

اجزئة املنزه مكان سكني يسمى باب 

 داد مركز التسوق االزهر - ف16ف4 

مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.114853

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام تغيير  22ف2  18 د ن ر  املؤرخ في 

نشاط الشركة من «الشركة املصنعة 

للصابون

باالستيراد  اقوم  وسيط  اا ر 

استيراد  «صانع  إلى   » والتصدار 

مستحضرات  اوزيع  و  الصادرات 

الشخصية  للنظافة  التجميل 

واملبيدات الحيوية».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143638.

387I

MAROC COMPTA PLUS

STE LYSE MONEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالااء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، فف232، 

FKIH BEN SALAH MAROC
STE LYSE MONEY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 
رحو اوالد ادريس - فف232 الفقيه 

بن صالح املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ف45.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
افويت السيد  ة) حفيظة العاطي 
أصل  من  ا تماعية  حصة  ففف.1 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 
حمادي وراد بتاريخ 26 د ن ر 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  
9ف اناار 23ف2 احت رقم 23ف15/2.
388I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

BONNES ALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكت0 5 اجزئة  نة 
الزيتون 1 بنسودة فاس ، فففف3، 

فاس املغرب
BONNES ALIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 
رقم 11 قطعة 6 النسيم 1 فاس - 

فففف3 فاس املغرب
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اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BONNES ALIM

: بيع املواد  غرض الشركة بإاجاز 

الغذائية بالتقسيط.

عنوان املقر اال تماعي : محل رقم 

11 قطعة 6 النسيم 1 فاس - فففف3 

فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : وادرة  ادريس  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  وادرة  ادريس  السيد 

فاس  املسيرة  املستقبل  حي   557

فففف3 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  وادرة  ادريس  السيد 

فاس  املسيرة  املستقبل  حي   557

فففف3 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  4ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5623.

389I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE BRICKITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكت0 5 اجزئة  نة 
الزيتون 1 بنسودة فاس ، فففف3، 

فاس املغرب
STE BRICKITY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي القطعة 
81ف1 رقم 13 زنقة 4 حي الرياض 
طريق صفرو فاس - فففف3 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
373ف6.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  29 د ن ر  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
BRICKITY  مبلغ رأسمالها ففف.فف1 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
حي   4 زنقة   13 رقم  81ف1  القطعة 
الرياض طريق صفرو فاس - فففف3 
فاس املغرب نتيجة ل : قلة الخ رة و 

املنافسة القوية.
و حدد مقر التصفية ب القطعة 
الرياض  حي   4 زنقة   13 رقم  81ف1 
فاس  فففف3   - فاس  طريق صفرو 

املغرب. 
و عين:

السيد ة) محمد  شاهدي وزاني و 
3 شارع  اقامة ايسير شقة  عنوانه ا) 
فففف3  فاس   81 موالي رشيد رقم 

فاس املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5686.

Iف39

A2 CONSULTING

صرف االندلس ش.م.م 
بشريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

تعيين مسير  داد للشركة

A2 CONSULTING
 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC
صرف االندلس ش.م.م بشريك 
وحيد  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
خالدابن الوليد مرك0 االندلس 
الطابق االر�سي رقم 26 اطوان - 

ففف93 اطوان املغرب.
تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17647

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 ام تعيين  21 د ن ر  املؤرخ في 
السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

فرقوش  مصطفى كمسير آخر
ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  3ف  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم 2619.

391I

mohammed boumzebra

JABIRI AGRICOLE
شركة التضامن

حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
JABIRI AGRICOLE شركة 
التضامن في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اوالد 
الغزواني بني وكيل - فف232 الفقيه 

بن صالح املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.379

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  23ف2  اناار  5ف  املؤرخ في 
  JABIRI AGRICOLE شركة التضامن
درهم  فف,ففف.ف2  رأسمالها  مبلغ 
اوالد  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
الفقيه  فف232   - الغزواني بني وكيل 
األزمة   : ل  نتيجة  املغرب  بن صالح 

االقتصاداة وكوفيد 19.
اوالد  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الفقيه  فف232   - الغزواني بني وكيل 

بن صالح املغرب. 
و عين:

و  حسن   بيري  السيد ة) 
فف232  بنصالح  الفقيه  عنوانه ا) 
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
اوالد   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الغزواني بني وكيل
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

ف1 اناار 23ف2 احت رقم 17.
392I

أوداريك

ݣــريــن فــورست كــــابــيـــتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

أوداريك
36أ، شارع أنفا -  الطابق األول 
- الدار البيضاء 36أ، شارع أنفا 
-  الطابق األول - الدار البيضاء، 
فففف2، الدار البيضاء املغرب

ݣــريــن فــورست كــــابــيـــتال  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 36 أ شارع 
أنفا - الطابق األول  - ف5فف2 الدار 

البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567753
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ݣــريــن   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

فــورست كــــابــيـــتال.

شركة   -  : بإاجاز  الشركة  غرض 

قابضة، االستثمار و املساهمة بجميع 

املتعلقة  العمليات  كل  في  الوسائل 

خلق  طريق  عن  الشركة  بأهداف 

االكتتاب  التقدمة،  شركات  دادة، 

أو شراء األوراق املالية أو الحقوق أو 

االندماج أو املشاركة أو غير ذلك

اإلنعاش  و  العقارية  التنمية   -

العقاري بصفة عامة

مجمعات  إقامات،  عمارات،  بناء 

سياحية....

عنوان املقر اال تماعي : 36 أ شارع 

الدار  ف5فف2   - الطابق األول    - أنفا 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 FAKBRIDGE SARL الشركة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة   :  220

للحصة.

 NEO SB SARL AU الشركة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة   :  125

للحصة.

 MAEK SARL AU :  125 الشركة

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

 HOLSEF SARL AU الشركة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة   :  170

للحصة.

 GATE 19 SARL AU :  30 الشركة

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

 AO DEVELOPPEMENT الشركة

فف1  SARL AU :  120 حصة بقيمة 

درهم للحصة.

ف21    : السيد عبد الصمد لحلو 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 FAKBRIDGE SARL الشركة 
ف5فف2  أنفا   أ شارع   36 عنوانه ا) 

الدار البيضاء املغرب.
 NEO SB SARL AU الشركة 
فف1ف2  بيسانك  زنقة   6 عنوانه ا) 

الدار البيضاء املغرب.
 HOLSEF SARL AU الشركة 
ملياء   21 اجزئة   7 متجر  عنوانه ا) 
البيضاء  الدار  فففف2  بوركون   -

املغرب.
 MAEK SARL AU الشركة 
فف1ف2  بيسانك  زنقة   6 عنوانه ا) 

الدار البيضاء املغرب.
 GATE SARL AU الشركة 
ف5فف2  أنفا  شارع  أ   36 عنوانه ا) 

الدار البيضاء املغرب.
 AO DEVELOPPEMENT الشركة
6 زنقة الفارابي  SARL AU عنوانه ا) 
البيضاء  الدار  ف6فف2  كوايي  حي 

املغرب.
السيد لحلو عبد الصمد عنوانه ا) 
55 اجزئة أوكوك - كاليفورنيا فف5ف2 

الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكانوني  أمين  محمد  السيد 
عنوانه ا) رقم 7 اجزئة حيط ملهيدي 
البيضاء  الدار  فف5ف2  كاليفورنيا   -

املغرب
السيد بوبكر صفراوي عنوانه ا) 
الدار  فففف2  أنفا   - كي  زنقة   21

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853626.
393I

RS.KALACOMPTA

بوزيدي تيش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT AL WAFAE  N°87  3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

بوزيدي ايش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 12 

خالد ابن الوليد الطابق 3 رقم 8 

طنجة - فففف9 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  9ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بوزيدي 

ايش.

األشغال   : غرض الشركة بإاجاز 

والتركيبات الكهربائية.
 12 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 8 رقم   3 الطابق  الوليد  ابن  خالد 

طنجة - فففف9 طنجة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االدري�سي  ابراهيم  السيد 
خالد   12 رقم  عنوانه ا)  البوزيدي 
طنجة   8 رقم   3 الطابق  الوليد  ابن 

فففف9 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي  ابراهيم  السيد 
خالد   12 رقم  عنوانه ا)  البوزيدي 
طنجة   8 رقم   3 الطابق  الوليد  ابن 

فففف9 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 439.

394I

AGRINEGOCE MADFIL SARL

 AGRINEGOCE MADFIL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

AGRINEGOCE MADFIL SARL
دوار بوخشبة حرارة اسفي ، 

ففف46، اسفي املغرب
 AGRINEGOCE MADFIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

بوخشبة  حرارة اسفي - ففف46 
اسفي املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRINEGOCE MADFIL SARL
خدمات   : بإاجاز  الشركة  غرض 
و  املوا�سي  اربية  و  الزراعة  اجارة  و 

خدمات مختلفة.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ففف46   - اسفي  حرارة  بوخشبة  

اسفي املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : السيد الفياللي عبد الغني 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : حسن  الفياللي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2)الجريدة الرسمية   2016

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الغني  عبد  الفياللي  السيد 
عنوانه ا) دوار بوخشبة احرارة اسفي 

ففف46 اسفي املغرب.
عنوانه ا)  حسن  الفياللي  السيد 
ففف46  دوار بوخشبة احرارة اسفي 

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغني  عبد  الفياللي  السيد 
عنوانه ا) دوار بوخشبة احرارة اسفي 

ففف46 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بآسفي  بتاريخ - احت رقم 

.-

395I

UNIVERS CONSEIL MAARIF

إي فوياج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERS CONSEIL MAARIF
 Rue oussama  bnou zaid  N°151
 Etg 2 cite  gauche  N G Maarif ،
20330، CASABLANCA MAROC
إي فوياج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 15 شارع 
املسيرة الخضراء - فففف2 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
163ف48.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  اناار   15 املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة إي 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  فوياج  
 15 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
فففف2   - الخضراء  املسيرة  شارع 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : قرار 

اصفية الشركة..
و حدد مقر التصفية ب 15 شارع 
الدار  فففف2   - الخضراء  املسيرة 

البيضاء املغرب. 

و عين:
مفيد و  عبد الحميد    السيد ة) 
اللطيف  عبد  شارع   48 عنوانه ا) 
إقامة   الخامس  الطابق  قدور  بن 
املغرب  البيضاء  الدار  فففف2   18

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
3ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 275.

396I

fidu_farabi

 STE RACHIDA D‹AUTO
ECOLE

إعالن متعدد القرارات

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيون شارع سوسة 
زهور 2 فاس ، فففف3، فاس املغرب
 STE RACHIDA D’AUTO ECOLE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 182 
زنقة  نان طبي0 سهريج كناوة - 

ف12ف3 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
9ف418.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4ف اوليوز 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
املسير  وفاة  محضر  على  املصادقة 
عبد  بن  السيدة  الوحيد  والشرك 

الجليل رشيدة.
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
املصادقة على محضر اوزيع االسهم 

على الورثة
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
املصادقة على محضر افويت  ميع 
للورثة  فف8  اال تماعية  الحصص 

لفائدة بن عبد الجليل رشيد

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 
تعيين السيد بن عبد الجليل رشيد 

مسير وحيد للشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  انص  الذي   :6-7 رقم  بند 
ماالي: تعدال مواد القانون االسا�سي 

عق0 التفويت
على  انص  الذي   :16 رقم  بند 
ماالي: تعدال مواد القانون االسا�سي 

عق0 تعيين مسير داد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5729.

397I

cabinet fiduciaire jalal

 HEFE هيفي ماروك ش.ذ.م.م
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n 5 3ف
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
 HEFE هيفي ماروك ش.ذ.م.م
MAROC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 احمد 
املقري   السوريين فففف9 23 احمد 

املقري - السوريين- طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
457ف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  19 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة هيفي 
 HEFE MAROC ش.ذ.م.م  ماروك 
ففف.ف1 درهم  SARL  مبلغ رأسمالها 
احمد   23 وعنوان مقرها اإل تماعي 
املقري   السوريين فففف9 23 احمد 
املغرب  طنجة  السوريين-   - املقري 
املغرب  فرع  شركة  حل   : ل  نتيجة 

بسب0 االزمة املالية.

و حدد مقر التصفية ب 23 احمد 

طنجة  فففف9  السوريين    - املقري 

املغرب. 

و عين:

السيد ة)  خو�سي مانويل  هرنانداز 

فففففف  اسبانيا  و عنوانه ا)  كانو  

ملقا اسبانيا كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل ابليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 23 احمد املقري 

- السوريين- طنجة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261596.

398I

A2 CONSULTING

شمال املغرب ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

A2 CONSULTING

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

شمال املغرب ش.م.م  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الغرباوي شارع الحسن الثاني رقم 

1 الفينيدق الفينيدق ففف93 

الفنيدق املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12641

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  8ف د ن ر  املؤرخ في 

مسير  داد للشركة السيد ة) اهراو 

زكرياء كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

26 د ن ر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

22ف2 احت رقم 2544.

399I
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smaticomp

PRIMAR CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

smaticomp

353, زاوية شارع محمد الخامس 

و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، فف3ف2، 

casablanca maroc

 PRIMAR CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 13 احمد 

املجاتي إقامة األل0 الطابق 1 رقم 8 

- ففف22 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.399693

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  23ف2  اناار  3ف  املؤرخ في 

 PRIMAR CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

املجاتي  احمد   13 اإل تماعي  مقرها 

إقامة األل0 الطابق 1 رقم 8 - ففف22 

الدار البيضاء املغرب نتيجة لعجز.

و عين:

و  اإلدري�سي  خالد   السيد ة) 

ف1 ط  زنقة البنفسج رقم  عنوانه ا) 

3 ح م  ففف22 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 13 وفي  23ف2  اناار  3ف  بتاريخ 

الطابق  األل0  إقامة  املجاتي  احمد 

 Angle Bd Emile Zola&  8 رقم   1

 Rue Rethel N°20 7ème étage

 CASABLANCA maroc 22000

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853975.

Iفف4

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

A.S SUCCES PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

A.S SUCCES PRIVE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي كنديسة 

السفلى زنقة املضيق رقم 14 الطابق 
الثاني - فف931 الفنيدق املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A.S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUCCES PRIVE
أنشطة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

دعم التدريس.
كنديسة   : عنوان املقر اال تماعي 
السفلى زنقة املضيق رقم 14 الطابق 

الثاني - فف931 الفنيدق املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصبيحي  الصمد  عبد  السيد 
حي كنديسة السفلى زنقة  عنوانه ا) 
الفنيدق  فف931    14 رقم  املضيق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الصبيحي  الصمد  عبد  السيد 
حي كنديسة السفلى زنقة  عنوانه ا) 
الفنيدق  فف931    14 رقم  املضيق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 3ف أكتوبر 

22ف2 احت رقم 24ف2.
1Iف4

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

 ECOLE DES HAUTES(
 ETUDES COMPTABLES ET

FINANCIERES  (H.E.C.F
إعالن متعدد القرارات

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدانة الجدادة، ، 

فففف3، فاس املغرب
 ECOLE DES HAUTES ETUDES 

  COMPTABLES ET FINANCIERES
H.E.C.F)  «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 4ف، 
زنقة أبي حامد الغزالي، املدانة 
الجدادة - فففف3 فاس  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23915
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 د ن ر 22ف2
ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
رفع رأسمال الشركة من فف.ففف.فف5 
درهم إلى فف.ففف.ففف.4 درهم وذلك 
ا تماعية  حصة  ففف.35  بخلق 
للحصة  درهم  فف1  بقيمة   دادة 
الحصص  إلى  اضاف  الواحدة 
إدماج  طريق  عن  وذلك  القدامة 

احتياطي أرباح الشركة 
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
وهو  للشركة  اجاري  شعار  إضافة 
 HECF BUSINESS SCHOOL  »

 « PRIVE

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 

عبد  السيد  ساهم   : املساهمات 

مالاين  أربعة  بمبلغ  مو�سى  الكريم 

درهم  ففف.ففف.4درهم) في الشركة.

بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

مالاين  أربعة  م  مبلغ  في  الشركة 

مقسمة  درهم  ففف.ففف.4درهم) 

حصة  ألف  ففف.ف4)  أربعون  إلى 

الوحيد  للشريك  كلها  ا تماعية 

السيد عبدالكريم مو�سى.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 7ف57.

2Iف4

EXCELLENTIA Consulting

)MIAR( ميار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

EXCELLENTIA Consulting

5  زنقة سليمان عزمي الطابق 

6 مكت0 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، ف36ف2، 

الدارالبيضاء املغرب

ميار  MIAR) شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

شنغهاي عمارة ج الطابق 5 شقة 

31 حي ال يروند - فف5ف2  الدار 

البيضاء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.529369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  نون ر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أحمد   محمد  السيد  ة)  افويت 

ا تماعية من  حصة  ففف.1  التالل 

أصل ففف.1 حصة لفائدة  السيد  ة) 

شركة  مزهرة بتاريخ 22 نون ر 22ف2.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
6ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853434.

3Iف4

MA GLOBAL CONSULTING

JADIS & MAINTENANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
ف1 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 
الدار البيضاء  فففف2،   ، ابن عرطة 

املغرب
JADIS & MAINTENANT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
ف1,  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
 - نيوبور  زنقة  و  لندن  شارع   زاوية 

ف12ف2 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ف2964.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  22ف2  د ن ر   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم»  «فف,ففف.ففف.4 
إلى  درهم»  «فف,ففف.فف2.6  من 
طريق  عن  درهم»  «فف,ففف.فف6.6 
الشركة  داون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854127.

4Iف4

FIDUMATIC             فيداماايك           

 REPARATION  MATERIEL
INDUSTRIEL ET AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افويت حصص

FIDUMATIC             فيداماايك
عمارة ما اوحال شارع الحسن 

 imm 5الثاني  اكادار  ص ب 96ف
 mayouhel ave hassn 2، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE
املغرب

 REPARATION  MATERIEL

  INDUSTRIEL ET AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 314 

بوازمارن اارودانت - ففف83 

اارودانت املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1599

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  أكتوبر  7ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

اوراة اوملودن  افويت السيد  ة) 

ا تماعية  حصة   31 اوملودن  وراة 

ف25 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

أكتوبر  7ف  محمد البهجة بتاريخ   ة) 

22ف2.

اوملودن  وراة  السيد  ة)  افويت 

ا تماعية  حصة   31 اوملودن  وراة 

ف25 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

أكتوبر  7ف  حميد البهجة بتاريخ   ة) 

22ف2.

اوملودن  وراة  السيد  ة)  افويت 

وراة اوملودن 62 حصة ا تماعية من 

السيد  ة)  ف25 حصة لفائدة   أصل 

أكتوبر  7ف  الحجوجي بتاريخ  امحمد  

22ف2.

اوملودن  وراة  السيد  ة)  افويت 

ا تماعية  حصة   62 اوملودن  وراة 

ف25 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

أكتوبر  7ف  محمد املودن بتاريخ   ة) 

22ف2.

اوملودن  وراة  السيد  ة)  افويت 

ا تماعية  حصة   64 اوملودن  وراة 

ف25 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

بتاريخ  الحجوجي  عبدالرحمان    ة) 

7ف أكتوبر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار   13 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 45فف12.

5Iف4

LEADER FIN

MOON COSTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 

E» الطابق الثاني املكت0 12 الدار 

بيضاء، فف5ف2، الدار بيضاء املغرب

MOON COSTA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي كلم فف33 

شارع الشفشاوني الحي الصناعي 

ال رنو�سي - فففف الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.137997

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع  ام  15ف2  ماي   19 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم»  «ففف.فف3.2 

«ففف.فف1.6 درهم» إلى «ففف.فف4.8 

درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

8ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اونيو 15ف2 احت رقم 577333فف.

6Iف4

y.o.r.comptabilite

 SOCIÉTÉ EMPRUNT

TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIÉTÉ EMPRUNT TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 

الكواش طابق الثاني  - فففف3 فاس 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ EMPRUNT TRAVAUX

.SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإاجاز 

املختلفة و اشغال البناء.
عنوان املقر اال تماعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 
الكواش طابق الثاني  - فففف3 فاس 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد امين صياد :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
صياد  امين  محمد  السيد 
عنوانه ا) 34 اجزئة زين0 1 الدكارات  

فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
صياد  امين  محمد  السيد 
عنوانه ا) 34 اجزئة زين0 1 الدكارات  

فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  3ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 2ف56.
7Iف4
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y.o.r.comptabilite

 SOCIÉTÉ MEDIA LEADERS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

  SOCIÉTÉ MEDIA LEADERS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 42 
الطابق الخامس مكاا0 عالل بن 

عبد هلل  ملع0 الخيل فاس - فففف3 
فاس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ MEDIA LEADERS

.SARL
مركز   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االاصال..
 42 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
بن  عالل  مكاا0  الخامس  الطابق 
عبد هلل  ملع0 الخيل فاس - فففف3 

فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5 حصة    : السيد محمد بكار  

بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : السيد عبد املنعم كروي  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بكار  عنوانه ا) زنقة 
مونتاريال  رقم 1 حي الوفاء 2  طريق 

صفرو  فففف3 فاس املغرب.
كروي   املنعم  عبد  السيد 
شارع  السمارة  زنقة   9 عنوانه ا) 
صفرو   طريق  الخضراء  املسيرة 

فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بكار  عنوانه ا) زنقة 
مونتاريال  رقم 1 حي الوفاء 2  طريق 

صفرو  فففف3 فاس املغرب
كروي   املنعم  عبد  السيد 
شارع  السمارة  زنقة   9 عنوانه ا) 
صفرو   طريق  الخضراء  املسيرة 

فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5722.
8Iف4

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

GM PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

GM PROMOTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 شارع 
ليبيرت الطابق 3 شقة - فففف2 

الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567993
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOTION

اطوير   -  : غرض الشركة بإاجاز 

املمتلكات ، تشييد املباني ؛

- بيع وشراء العقارات.

- مقاول أعمال مختلفة.

اتعلق  عملية  بأي  القيام   -

بالنشاط الرئي�سي للشركة.

- االستحواذ على حصة أو مصلحة 

بأي شكل من األشكال في أي شركة أو 

مؤسسة أو مؤسسة أو عمل اجاري له 

غرض مماثل أو مكمل أو ذي صلة ؛

العمليات  أعم  ميع  وبشكل   *

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

كلًيا أو  زئًيا بإحدى العمليات املشار 

نشاط  لتسهيل  وذلك   ، أعاله  إليها 

الشركة وتعزيزه واطويره ، وكذلك أي 

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة بأي 

في  اإلطالق  على  األشكال.  من  شكل 

 ميع الشركات التي تسعى لتحقيق 

أهداف مماثلة أو ذات صلة..

ف1 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

ليبيرت الطابق 3 شقة - فففف2 الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد Anas ZIANE :  500 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

 Saad السيد 

 BENFILALIMIMOUN :  250

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

 Naoufel ALAMI السيد 

حصة بقيمة   HAMEDANE :  250

فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Saad السيد 

عنوانه ا)   BENFILALIMIMOUN

فندق  ورج ساند ريزيدنس بوملان 

فففف2  معاريف   7 شقة   4 الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

 Naoufel ALAMI السيد 
قطع  ف1  عنوانه ا)   HAMEDANE
طريق   ،  8 الطابق   ، مسافر  شقة 

إاموزر فففف3 فاس املغرب.
عنوانه ا)   Anas ZIANE السيد 
 Goethe STR 4-58313 ،  20000

Herdecke  أملانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Naoufel ALAMI السيد 
قطع  ف1  عنوانه ا)   HAMEDANE
طريق   ،  8 الطابق   ، مسافر  شقة 

إاموزر فففف3 فاس املغرب
 Saad السيد 
عنوانه ا)   BENFILALIMIMOUN
فندق  ورج ساند ريزيدنس بوملان 
فففف2  معاريف   7 شقة   4 الطابق 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 1546.
9Iف4

LEADER FIN

MOON COSTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل الشكل القانوني للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكت0 12 الدار 
بيضاء، فف5ف2، الدار بيضاء املغرب

MOON COSTA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها اال تماعي كلم فف33 

شارع الشفشاوني الحي الصناعي 
ال رنو�سي - فففف الدار البيضاء.
احويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.137997

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام احويل  15ف2  ماي   19 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
8ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اونيو 15ف2 احت رقم 577333فف.
Iف41

LEADER FIN

MOON COSTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكت0 12 الدار 
بيضاء، فف5ف2، الدار بيضاء املغرب

MOON COSTA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي كلم فف33 
شارع الشفشاوني الحي الصناعي 
ال رنو�سي - ففف2 البيضاء املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.137997
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تعيين  ام  15ف2  ماي   19 في  املؤرخ 
السيد ة)   للشركة  مسير  داد 

عسري عبد الرحيم كمسير آخر
ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
8ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اونيو 15ف2 احت رقم 577333فف.
411I

LEADER FIN

MOON COSTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكت0 12 الدار 
بيضاء، فف5ف2، الدار بيضاء املغرب

MOON COSTA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي كلم فف33 

شارع الشفشاوني الحي الصناعي 
ال رنو�سي - فففف البيضاء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.137997

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  15ف2  ماي   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السالم   عبد  السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  فف1  نيهران 

السيد  ففف.16 حصة لفائدة   أصل 

 19 عسري بتاريخ  عبد الرحيم     ة) 

ماي 15ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

8ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اونيو 15ف2 احت رقم 577333فف.

412I

درعة ارشادات ش.م.م

ENTREPRISE AIN AL KHAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

ف1 اصومعت ، ففف45، ورزازات 

املغرب

 ENTREPRISE AIN AL KHAIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 287 شارع 

محمد الخامس اجزئة ااديس نيغير 

- فف458 انغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3839

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  23ف2  اناار   16 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ENTREPRISE الوحيد  الشريك 

رأسمالها  مبلغ    AIN AL KHAIR

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1.2 

اإل تماعي 287 شارع محمد الخامس 

انغير  فف458   - اجزئة ااديس نيغير 

النهائي  لتوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة..

 287 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع محمد الخامس اجزئة ااديس 

نيغير - فف458 انغير املغرب. 
و عين:

و  الوالي  الواحد   عبد  السيد ة) 
5ف  اجزئة األحباس صقار  عنوانه ا) 
فففف4 مراكش املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر  ف3  بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

22ف2 احت رقم 431.
413I

ASCENSU

 GROUPE SCOLAIRE
REDDANI PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ASCENSU
37 ، شارع داود الداهري ، الطابق 
الثالث ، املعاريف ، ف33ف2، الدار 

البيضاء اململكة املغربية
 GROUPE SCOLAIRE REDDANI

PRIVEE  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
النصرين رقم 32 حي الراحة, - 
ف22ف2  الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.169195
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  22ف2  د ن ر  5ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.ففف.2 
«ففف.ففف.2 درهم» إلى «ففف.ففف.4 
اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854112.
414I

ASCENSU

FAST RUNNER SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ASCENSU
37 ، شارع داود الداهري ، الطابق 
الثالث ، املعاريف ، ف33ف2، الدار 

البيضاء اململكة املغربية
FAST RUNNER SERVICE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي  33 شارع 
حسن الصغير مكت0 9.2 - فف2ف2 

الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
379679

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
ام تغيير  22ف2  29 د ن ر  املؤرخ في 
 FAST RUNNER» تسمية الشركة من
 SAFE SOLUTION» إلى » SERVICE

.» WHEELS MOROCCO
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853818.
415I

FIDUCIAIRE KHALID

STE PERLE PRECIEUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
STE PERLE PRECIEUSE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 19 زنقة 

H9 الحي الريا�سي اجزئة قادة - 
و دة - فففف6 و دة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32761
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف1  املؤرخ في 
STE PERLE PRECIEUSE شركة ذات 
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رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
اإل تماعي 19 زنقة H9 الحي الريا�سي 
فففف6 و دة   - - و دة  اجزئة قادة 
الهدف  لعدم احقيق  نتيجة  املغرب 

التجاري.
و عين:

و  موساوي  منير   السيد ة) 
عنوانه ا) 19 زنقة H9 الحي الريا�سي 
و دة  فففف6  و دة   - قادة  اجزئة 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   19 وفي  22ف2  نون ر  ف1  بتاريخ 
 - قادة  اجزئة  الريا�سي  الحي   H9

و دة - فففف6 و دة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف232.
416I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

THE BEST ASK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

فففف6، و دة املغرب
THE BEST ASK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 
محمد الخامس عمارة قي�سي الطابق 
الرابع رقم 7 و دة - فففف6 و دة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.34721

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  نون ر   25 في  املؤرخ 
ذات  شركة   THE BEST ASK حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.ف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس عمارة قي�سي الطابق 
و دة  فففف6   - و دة   7 الرابع رقم 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
و عين:

و  محمد  الرحماني   السيد ة) 
9 و دة  1 رقم  عنوانه ا) حي انكادي 
كمصفي  ة)  املغرب  و دة  فففف6 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي  22ف2  نون ر   25 بتاريخ 
محمد الخامس عمارة قي�سي الطابق 
و دة  فففف6   - و دة   7 الرابع رقم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2354.
417I

HASSAN ADAIFI

 SOCIETE DE TRANS
TAZA46

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

HASSAN ADAIFI
 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC
C2 N 113 TAZA ، 35000، اازة 

املغرب
 SOCIETE DE TRANS TAZA46

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 79 
حي الشفا قسارية الياسمين اازة اازة 

ففف35 اازة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE DE TRANS TAZA46
 : بإاجاز  الشركة  غرض 
 1-TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION
 2-TRANSPORT ROUTIERS

.DE TOUT ARTICLE
 79 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
حي الشفا قسارية الياسمين اازة اازة 

ففف35 اازة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : محمد  درمون  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  محمد  درمون  السيد 
ففف35  اازة   2 القدس   2 ابلوك   28

اازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  محمد  درمون  السيد 
ففف35  اازة   2 القدس   2 ابلوك   28

اازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23/18ف2.

418I

لوكسر للحسابات

TRANSPORT BEAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، فففف6، و دة املغرب
TRANSPORT BEAMAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : لبصارة 

18 عين صفا - فففف6 و دة 
املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.23933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 3ف أكتوبر 22ف2 اقرر حل 
شركة   TRANSPORT BEAMAR
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 
عين   18 لبصارة  اإل تماعي  مقرها 
و دة املغرب نتيجة  فففف6   - صفا 

لعدم الوصول للمبتغى.
و عين:

و  ال زازي  عمرو   السيد ة) 
فف768  والون  بيري  3ف  عنوانه ا) 
كمصفي  ة)  فرنسا  اايان  سان 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
وفي لبصارة  22ف2  أكتوبر  3ف  بتاريخ 
18 عين صفا - فففف6 و دة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2355.
419I

CABINET IBOUYEN

HLN society
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

HLN society
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة 
    : HLN society تسمية الشركة -
واوزيع  بيع  الشركة:  غرض   -
مستحضرات  واصدار  استيراد 
الشخصية  والنظافة     التجميل 
املكمالت الغذائية ;   اال هزة الطبية.
مكادة  بني  اال تماعي  مقرها   -  
إقامة  الشريف  علي  موالي  شارع 

الخليل طابق 5 رقم 9 طنجة. 
أ لها  من  اأسست  التي  املدة   -

الشركة: 99 سنة
ففف.فف1  الشركة:  رأسمال    -
أزال  السيدة  كالتالي:  مقسم  درهم، 
بلغالية  السيدة  حصة  ف4  ليلى 
بنطور  السيدة  حصة،  ف3  حسانة 
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حصة  كل  قيمة  حصة،  ف3  نزيهة 

ففف1 درهم. 
يسرى  امليري  السيدة  تعيين  ام 

مسيرة لشركةملدة ثالث سنوات. 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  9ف  بتاريخ  بطنجة  التجارية 
رقم   261469 رقم  احت  23ف2 

التقييد في السجل التجاري 133781.

Iف42

cabinet jdaini

MÉDIAWARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

MÉDIAWARE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 7 زنقة ابن 

اميم 3 حي الرياض بركان - فف633 

بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

27ف8.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  23ف2  اناار  7ف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  MÉDIAWARE الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم وعنوان 
اميم  ابن  زنقة   7 اإل تماعي  مقرها 

فف633 بركان   - 3 حي الرياض بركان 

املغرب نتيجة ل : اقفال الشركة.
زنقة   7 و حدد مقر التصفية ب 

 - بركان  الرياض  حي   3 اميم  ابن 

فف633 بركان املغرب. 

و عين:

و  شباب  محمود   السيد ة) 
حي   3 اميم  ابن  زنقة   7 عنوانه ا) 

بركان املغرب  فف633  الرياض بركان 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 32 شارع 

بئر انزران حي الحسني بركان
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف24/2.
421I

PREMIUM FINANCE

DSN TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DSN TRAVAUX «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: «حي 
الشرف عمارة بشارة 361 شقة رقم 

4 - فففف4 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.111873

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 9ف اناار 23ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
احرير رصيد رأس املال غير املدفوع 
درهم  مليون  فف.ففف.فف1.5   ،
وخمسمائة ألف درهم) ، اعتبارا من 
اليوم. املبلغ الذي ام إاداعه بالكامل 
مجمد  حساب  في   ، للقانون  وفقا 

باسم الشركة.
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
رأس املال املحدد بمبلغ مليوني درهم 
إلى  مقسم  درهم)   فف.ففف.ففف.2 
درهم  فف.فف1  ب  حصة  ففف.ف2 
لكل حصة، مكتت0 بالكامل ومدفوع 
ومخصص للشركاء على النحو التالي:  
منصور:...............  آات  علي  السيد 

العمراني  السيد  حصة  ففف,ف1 
اونس :.......... ففف,ف1 حصة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 142744.
422I

راني لوك

شركة النقل فاياس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

راني لوك
اقامة رانيا رقم ف2 شارع أبي  رير 
الط ري ، فففف9، طنجة املغرب
شركة النقل فاااس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع أبي 
 رير الط ري أقامة رانيا الطابق 
الثاني رقم 33 - فففف9 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
3ف916.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 31 أكتوبر 22ف2 اقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد شركة النقل فاااس  
مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم وعنوان 
أبي  رير  شارع  اإل تماعي  مقرها 
الط ري أقامة رانيا الطابق الثاني رقم 
33 - فففف9 طنجة املغرب نتيجة ل 
قرار القائي من املساهم الوحيد في   :
للشركة والنااج عن عجز في امليزانية 
املنافسة  على  الشركة  قدرة  وعدم 
املحروقات  أسعار  الرافاع  نتيجة 

وقطع الغيار..
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
أبي  رير الط ري أقامة رانيا الطابق 
طنجة  فففف9   -  33 رقم  الثاني 

املغرب. 
و عين:

و  الحدادي  محمد   السيد ة)  
الط ري  أبي  رير  شارع  عنوانه ا) 
 33 رقم  الثاني  الطابق  رانيا  أقامة 

املغرب كمصفي  ة)  طنجة  فففف9 
للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
أبي  رير الط ري أقامة رانيا الطابق 

الثاني رقم 33
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 573.

423I

cabinet jdaini

TRIFA SUD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
TRIFA SUD TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 288 حي 6 
اكليم بركان - فف633 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5559
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  23ف2  اناار  3ف  املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 TRIFA SUD الوحيد  الشريك  ذات 
TRAVAUX  مبلغ رأسمالها ففف.فف1 
 288 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
بركان  فف633   - بركان  اكليم   6 حي 

املغرب نتيجة ل : اقفال الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 288 حي 6 
اكليم بركان - فف633 بركان املغرب. 

و عين:
و  رابحي  النبي    عبد  السيد ة) 
دوار الشويحية الشويحية  عنوانه ا) 
بركان فف633 بركان املغرب كمصفي 

 ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 32 شارع 

بئر انزران حي الحسني بركان

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف22/2.

424I

FIBEN

COEUR DE VILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIBEN

 BD Riad FB 14 Hay El Massira

 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA

MAROC

COEUR DE VILLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 271 

الحسنية 1 زنقة 17 العالية 

املحمداة - فف8ف2 املحمداة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ف253.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  شتن ر  7ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

علي  محمد  السيد  ة)  افويت 

 داي 95 حصة ا تماعية من أصل 

375 حصة لفائدة  السيد  ة)   مال 

الدان  داي بتاريخ 7ف شتن ر 22ف2.

علي  محمد  السيد  ة)  افويت 

 داي 95 حصة ا تماعية من أصل 

375 حصة لفائدة  السيد  ة)  حمزة 

 داي بتاريخ 7ف شتن ر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

االبتدائية باملحمداة  بتاريخ 2ف اناار 

23ف2 احت رقم 11.

425I

FLASH ECONOMIE

RAKADORF DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

  RAKADORF DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 زنقة 
الحرية طابق 3 رقم 5   الهيبة - 
فففف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
831ف56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر  ف2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAKADORF DISTRIBUTION
صناعة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

منتجات النظافة.
زنقة  ف1   : عنوان املقر اال تماعي 
 - الهيبة     5 رقم   3 طابق  الحرية 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : الشناوي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : الشناوي  كمال  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد الشناوي عنوانه ا) 
رقم   58 زنقة  اي  مجموعة   2 سالم 
42 اهل الغالم فففف2 الدار البيضاء 

املغرب.

الشناوي عنوانه ا)  السيد كمال 
 42 رقم   58 شطر اي زنقة   2 سالم 
الدار  فففف2  ال رنو�سي  لغالم  اهل 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد الشناوي عنوانه ا) 
رقم   58 زنقة  اي  مجموعة   2 سالم 
42 اهل الغالم فففف2 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
2ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 36422.

426I

مكت0 املحاسبة الفا�سي

PARASMIR
إعالن متعدد القرارات

مكت0 املحاسبة الفا�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

ففف93، اطوان املغرب
PARASMIR «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

كابول زنقة افاحة  - ففف93 اطوان 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

9ف87.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 د ن ر 22ف2
ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
بيع الحصص اال تماعية من طرف 
السيد  و  التزروتي  عائشة  السيدة 
عصام الفونتي لفائدة السيد محمد 

انجة  
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
من  لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
فف3   ففف  رفع رأسمال الشركة من 

درهم إلى  ففف ففف 1 درهم 

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 
تعدال النظام االسا�سي 

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 
من  القانوني  الشكل  :ابدال  الشكل 

 SARL (AU  الى SARL
بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 
ففف  ب  الوحيد  الشريك  مساهمة 

ففف 1 درهم 
بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
احداد الراس   : رأس مال اال تماعي 
املال في ففف ففف 1 درهم مقسمة الى 
ففف1 درهم  ففف1 حصة ا تماعية 

لحصة  
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم 2663.

427I

مكت0 الدراسات املحاسبااية والتسيير

moneyest
إعالن متعدد القرارات

مكت0 الدراسات املحاسبااية 
والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطال0 
الطابق الثاني املكت0 رقم 6 ، 

فف351،  رسيف املغرب
moneyest «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

محمد الخامس رقم 219  - فف351 
 رسيف املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1777
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8ف نون ر 22ف2
ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
اسقالة مساعد املسيرهشام العجاني 
الرحمان  عبد  بالسيد  وتعويضه 

سالك
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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على  انص  الذي   :12 رقم  بند 

ماالي: تسيير الشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف1477/2.

428I

مكت0 الدراسات املحاسبااية والتسيير

SY TOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكت0 الدراسات املحاسبااية 

والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطال0 

الطابق الثاني املكت0 رقم 6 ، 

فف351،  رسيف املغرب

SY TOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : إقامة 
ريان املكت0 رقم 3ف شارع عالل بن 

عبد هللا  - فف351  رسيف املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1655

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية   SY TOP حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 

مقرها اإل تماعي إقامة ريان املكت0 
 - شارع عالل بن عبد هللا   3ف  رقم 

فف351  رسيف املغرب نتيجة لعدم 

من  اأسست  التي  األهداف  احقيق 

أ لها الشركة.

و عين:

و  بن لوكيلية   سهام    السيد ة) 

عنوانه ا) اجزئة امكنونت أم الظهر 

مالل  بني  ففف23    24 رقم  بلوك 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

إقامة  وفي  22ف2  د ن ر   26 بتاريخ 
شارع عالل بن  3ف  ريان املكت0 رقم 

عبد هللا  - فف351  رسيف املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف2/ف148.

429I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

IDHAB AL JANOUBE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، ففف72، املر�سى العيون 

املغرب

IDHAB AL JANOUBE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : مدانة 

الوكالة 1 بلوك د رقم 473 الطابق 

السفلي  - فففف7 العيون املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  29 د ن ر  املؤرخ في 

IDHAB AL JANOUBE  شركة ذات 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

د  بلوك   1 الوكالة  اإل تماعي مدانة 
فففف7   - الطابق السفلي    473 رقم 

العيون املغرب نتيجة النتهاء النشاط.

و عين:

و  السحيمي  بوشتى   السيد ة) 

د  بلوك  الوحدة   مدانة  عنوانه ا) 
املغرب  العيون  فففف7    473 رقم 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

مدانة  وفي  22ف2  د ن ر   29 بتاريخ 

الطابق   473 بلوك د رقم   1 الوكالة 

السفلي  - فففف7 العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 23ف3789/2.

Iف43

FLASH ECONOMIE

HK GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HK GESTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الحزام الكبير إقامة املوحدان عمارة 
رقم 1 الطابق 1 رقم 11 - فففف2 

الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15ف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GESTION
 : بإاجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات اإلدارية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الحزام الكبير إقامة املوحدان عمارة 
فففف2   -  11 رقم   1 الطابق   1 رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : حدناوي  خالد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  حدناوي  خالد  السيد 
ال رنو�سي   11 رقم   3 زنقة   2 امل 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  حدناوي  خالد  السيد 
ال رنو�سي   11 رقم   3 زنقة   2 امل 

فففف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 44ف854.

431I

FLASH ECONOMIE

DAILY CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DAILY CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
الزرقطوني طابق 2 الشقة رقم 6 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAILY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION
اإلنعاش   : غرض الشركة بإاجاز 

العقاري.
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46 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 -  6 الشقة رقم   2 الزرقطوني طابق 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : روباع  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  روباع   محمد  السيد 
حي الرحمة زنقة 11 رقم 299 موالي 
رشيد  فففف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  روباع  محمد  السيد 
حي الرحمة زنقة 11 رقم 299 موالي 
رشيد  فففف2 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853653.

432I

مكت0 املحاسبة الفا�سي

MONTEPINO INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكت0 املحاسبة الفا�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

ففف93، اطوان املغرب
MONTEPINO INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املنصور ابن عامر حي الدريسية 
الطابق الثالت رقم 6 طنجة  - 

فففف9 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133933
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONTEPINO INVEST
االنعاش   : غرض الشركة بإاجاز 

العقاري.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الدريسية  حي  عامر  ابن  املنصور 
 - طنجة    6 رقم  الثالت  الطابق 

فففف9 طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 CREATIVITY الشركة 
بقيمة  حصة   HOLDING  :  990

فف1 درهم للحصة.
السيد محمد اوسفي  :  ف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 CREATIVITY الشركة 
شارع   12 عنوانه ا)    HOLDING
خالد بن الوليد الطابق 3 الشقة رقم 

6 فففف9 طنجة املغرب.
عنوانه ا)  السيد محمد اوسفي  
شارع عبد الخالق الطريس رقم 418  

ففف93 اطوان  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  السيد محمد اوسفي  
شارع عبد الخالق الطريس رقم 418  

ففف93 اطوان  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261633.
433I

داوان موثق

AMOZZAF SARL AU
إعالن متعدد القرارات

داوان موثق
عمارة أحالم B-II، الطابق األول، 
رقم 2ف، شارع األمير موالي عبد 

هللا  شارع أسفي)،  ليز- مراكش ، 
فففف4، مراكش املغرب

AMOZZAF SARL AU «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: مراكش، 
اجزئة الضحى فوروم، امللك املسمى 
«الضحى فوروم 35»، املسيرة، طريق 

أكادار - فففف4 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.115949

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 أبريل 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
على  انص  الذي  1ف:  رقم  قرار 
هبة  ميع  على  املوافقة  ماالي: 
السيدة  من  اال تماعية  الحصص 
السيد  لفائدة  العيادي  خداجة 
محمد اات السياض بمقت�سى عقد 
مسجل  22ف4/2ف/8ف  بتاريخ  موثق 
احت  22ف4/2ف/14  بمراكش بتاريخ 

عدد 71ف2781111فف22ف2
على  انص  الذي  2ف:  رقم  قرار 
املسير  صالحيات  اجداد  ماالي: 

السيدة خداجة العيادي
على  انص  الذي  3ف:  رقم  قرار 
األسا�سي  النظام  مالئمة  ماالي: 

للشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  انص  الذي   :12 رقم  بند 
تعيين املسير السيدة خداجة  ماالي: 

العيادي
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143413.

434I

jilovta sarl

BOGNAW TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

BOGNAW TRANS  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الحسني زنقة 1ف1 رقم 94 و دة  - 
فففف6 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39293
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  23ف2  اناار   17 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
BOGNAW TRANS   مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
اإل تماعي حي الحسني زنقة 1ف1 رقم 
املغرب   و دة  فففف6   - و دة    94

نتيجة ل : صعوبات مالية 
غياب املوارد.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - و دة    94 رقم  1ف1  الحسني زنقة 

فففف6 و دة املغرب. 
و عين:

السيد ة) عبد العالي   العلو�سي  و 
عنوانه ا) حي العامري زنقة عين صفا 
فففف6 و دة املغرب  ف5 و دة  رقم 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 165.

435I

jilovta sarl

FZ DH CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

FZ DH CONSTRUCTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الحسني نور ال رج 4 رقم 1 و دة - 

فففف6 و دة املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

433ف4

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FZ DH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION

: أعمال أو  غرض الشركة بإاجاز 

تشييد متنوعة.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - و دة   1 رقم   4 الحسني نور ال رج 

فففف6 و دة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : دحماني   ادريس  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : السيد عبد املجيد فوزي  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

فف5   : دحماني   ادريس  السيد 

بقيمة فف1 درهم.

فف5   : السيد عبد املجيد فوزي  

بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس دحماني  عنوانه ا) 
16الناظور   رقم   32 حي ااويمة زنقة 

فففف6 و دة املغرب.

فوزي   املجيد  عبد  السيد 

عنوانه ا) دوار بني وكيل اوالد الصغير 

و دة  فففف6  لعثامنة   ملرامرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس دحماني  عنوانه ا) 
16الناظور   رقم   32 حي ااويمة زنقة 

فففف6 و دة املغرب
فوزي   املجيد  عبد  السيد 
عنوانه ا) دوار بني وكيل اوالد الصغير 
ملرامرة لعثامنة  فففف6 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2374.

436I

BELGAZI ALI

TAFARSIT MOLEM LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكت0 16 طنجة، 

فففف9، طنجة املغرب
 TAFARSIT MOLEM LUXURY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مجمع 
مسنانة غولف  ش 5 ت ر1 عمارة 
21 طبق 5 رقم 119 - فففف9 طنجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAFARSIT MOLEM LUXURY
بشكل   -  : بإاجاز  غرض الشركة 
بناء،  ابادل،  بيع،  اقتناء،  أسا�سي، 

اأ ير، وتشغيل  ميع املباني.

املمتلكات  وبناء  ميع  اقتناء   -
العقارية.

- التطوير العقاري بشكل عام.
- املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في رأس املال في  ميع الشركات التي 
سيتم  التي  أو  بالفعل  ااسيسها  ام 
ااسيسها ولها غرض مماثل أو مرابط.
املعامالت  عامة  ميع  وبصفة   -
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
األوراق املالية أو العقارات التي من 

املحتمل أن تعزز اطور الشركة..
مجمع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
5 ت ر1 عمارة  مسنانة غولف  ش 
21 طبق 5 رقم 119 - فففف9 طنجة 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف1    : ال رغوتي  محمد  السيد 

حصة بقيمة ففف.1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ال رغوتي عنوانه ا) 
71 شارع حسن االول طبق 1ف شقة 

1ف فففف9 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ال رغوتي عنوانه ا) 
71 شارع حسن االول طبق 1ف شقة 

1ف فففف9 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261666.
437I

BELGAZI ALI

 GERMAN KITCHEN
TANGER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إضافة تسمية اجارية أو شعار 

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكت0 16 طنجة، 

فففف9، طنجة املغرب

 GERMAN KITCHEN TANGER
«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: مدشر 
مسنانة اقامة رقم ف4 طبق سفلي 
محل 35 - فففف9 طنجة املغرب.
«إضافة تسمية اجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

183ف12.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 6ف اناار 23ف2 اقرر إضافة 

شعار اجاري للشركة وهو:
GERMAN KITCHEN

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف26167.
438I

مكت0 محاسبة

 LES COPAINS D‹ERFOUD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

مكت0 محاسبة
عمارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب فف2 الرشيداة ، 4فف52، 

الرشيداة املغرب
 LES COPAINS D’ERFOUD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

اكربوس الجداد والد شاكر اوفوس 
الرشيداة  - ففف52 الرشيداة 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ف166
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COPAINS D’ERFOUD SARL
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غرض الشركة بإاجاز : ماوى 
انظيم الرحالت السياحية
كراء الدرا ات السياحية.

قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اكربوس الجداد والد شاكر اوفوس 
الرشيداة  ففف52   - الرشيداة  

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5 حصة    : السيد ملخنت فؤاد 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
ويام   رين  ورج  ااريك  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف5    :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  فؤاد  ملخنت  السيد 

فرنسا 17ف75 باريس فرنسا.
ويام   رين  ورج  ااريك  السيد 
الفيغتي  ف7726  فرنسا  عنوانه ا) 

سو وار فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  فؤاد  ملخنت  السيد 

فرنسا 17ف75 باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 52.
439I

PLACO CITYSAT PIG

ALAWFA CEREALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ALAWFA CEREALES
ف1,زنقة واشنطن الطابق السفلي 
رقم 4 ، ف6فف2، الدار البيضاء 

MAROC
ALAWFA CEREALES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 زنقة 
واشنطن الطابق السفلي الشقة 
الرقم 4 الدار البيضاء - ف6فف2  

الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALAWFA CEREALES

اخزين   *  : غرض الشركة بإاجاز 

الحبوب ؛

* الشراء و البيع و التجارة..
زنقة  ف1   : عنوان املقر اال تماعي 

الشقة  السفلي  الطابق  واشنطن 

الرقم 4 الدار البيضاء - ف6فف2  الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فيصل املدن :  ف95 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف5    : السيدة مريم عبد املطل0 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  املدن  فيصل  السيد 

املدانة   528 فيال  رسور  كولف 

الدار  فففف2  بوسكورة   الخضراء 

البيضاء املغرب.

املطل0  عبد  مريم  السيدة 

 528 فيال  رسور  كولف  عنوانه ا) 

فففف2  بوسكورة   املدانة الخضراء 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  املدن  فيصل  السيد 

املدانة   528 فيال  رسور  كولف 

الدار  فففف2  بوسكورة   الخضراء 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854333فف.

Iف44

STE ZIZ COMPTA

 ENTREPRISE FADIL DE

GENIE CIVIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اقليص هدف الشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 ENTREPRISE FADIL DE GENIE

CIVIL SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي زنقة12 
رقم  98 حي املحيط بالرشيداة  - 

ففف52 الرشيداة  املغرب.

اقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

11365

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام حذف  22ف2  اناار  4ف  املؤرخ في 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

مكت0 الدراسة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف22/2.

441I

كابيموك

SALAM AMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

كابيموك

ف2 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 

ف7فف2، الدارالبيضاء املغرب

SALAM AMINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 زنقة 
بوريد الطابق 3 رقم 5 الصخور 
السوداء - 3ف3ف2 الدارالبيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALAM AMINE
انشيط   : بإاجاز  الشركة  غرض 
اإلبداعية  واألنشطة  الحفالت 

والفنية والترفيهية.
استيراد واصدار..

زنقة   23  : عنوان املقر اال تماعي 
الصخور   5 رقم   3 الطابق  بوريد 
الدارالبيضاء  3ف3ف2   - السوداء 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : شهيد  السيد  ورج 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد  ورج شهيد عنوانه ا) 65 
شقة   1 زنقة مو�سى بن نصير طابق 
الدارالبيضاء  ف6فف2  حي كوايي   11

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  ورج شهيد عنوانه ا) 65 
شقة   1 زنقة مو�سى بن نصير طابق 
الدارالبيضاء  ف6فف2  حي كوايي   11

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 845961.

442I

FOUZMEDIA

STE SERAOUI HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE SERAOUI HOME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
كوسناب الرقم 165 - ففف14 

سيدي سليمان املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERAOUI HOME
االشغال   : غرض الشركة بإاجاز 

املختلفة و البناء.
اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
كوسناب الرقم 165 - ففف14 سيدي 

سليمان املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  مريم  سراوي  السيدة 

فف142   165 اجزئة كوسناب الرقم 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  مريم  سراوي  السيدة 

فف142   165 اجزئة كوسناب الرقم 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

4ف نون ر 22ف2 احت رقم -.

443I

FOUZMEDIA

FOR YOU ANAS TRANSFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 FOR YOU ANAS TRANSFER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

االمام علي وطارق ابن زياد محل رقم 

4 مكرر  - ففف14 القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FOR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOU ANAS TRANSFER

احويل   -  : غرض الشركة بإاجاز 

االموال

وعموما كل العمليات املرابطة   -

مباشرة او غير مباشرة كليا او  زئيا 

من احدى العمليات املرابطة املشار 

اليها أعاله، لتسهيل، انشيط واطوير 

نشاط الشركة، كذلك كل املشاركات 

بعض  احت  املباشرة  وغير  املباشرة 

لها  التي  الشركات  في  سواء  االنواع 

نفس الهدف او متصلة بها..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

االمام علي وطارق ابن زياد محل رقم 

4 مكرر  - ففف14 القنيطرة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

انس  صالح  غياتي  السيد 
وطارق  علي  االمام  شارع  عنوانه ا) 

ففف14  مكرر    4 ابن زياد محل رقم 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

انس  صالح  غياتي  السيد 
وطارق  علي  االمام  شارع  عنوانه ا) 

ففف14  مكرر    4 ابن زياد محل رقم 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم -.

444I

CABINET ANESS

SARA CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة 

CABINET ANESS

 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC

SARA CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 GROUPE وعنوان مقرها اال تماعي
 A N 79 AL MASSIRA II HAY AL
 MAGHREB AL ARABI - 12006

.Temara Maroc
اوسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132563

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  د ن ر   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التجميل  حالقة،  صالون 

والرفاهية ; 
التجميل  مستحضرات  تسويق 
العنااة  ومنتجات  العنااة  ومنتجات 

بالشعروالجسم;
إنشاء وإنتاج النشرواملحتوى;

والعالمات  املاركات  وامثيل  إدارة 
التجارية ;

االثاث  واجارة  واصدار  استيراد 
ومعدات اصفيف الشعر;

مستحضرات  واصدار  استيراد 
التجميل ونظافة الجسم واملكمالت 

الغذائية..
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   17 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 96فف.
445I

i2fconseil

مجمع الطالبة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

i2fconseil
 bd ali yaata residence ali im

 b2 n°3 ain sebaa casablanca ،
20250، casablanca maroc
مجمع الطالبة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي  اجزئة  
املستقبل قطعة رقم ٤ب و ٥ب 
 ماعة موالي رشيد - فف2ف2   

الدارالبيضاء  املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
25ف473
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام تغيير  22ف2  اوليوز   15 املؤرخ في 
تسمية الشركة من «مجمع الطالبة» 
إلى «مجموعة مدارس شعران سكول 

الخاصة».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم ف85154.
446I

مكت0 املحاسبة الفا�سي

TECNIBO MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة 

مكت0 املحاسبة الفا�سي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

ففف93، اطوان املغرب
TECNIBO MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي شارع 
املسيرة الخضرا عمارة الدفوف رقم 
86 شقة رقم 2  - ففف93 اطوان 

املغرب.
اوسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26773

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  د ن ر   19 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اصنيع االثاث.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم 2662.
447I

داوان موثق

AMOZZAF SARL AU
إعالن متعدد القرارات

داوان موثق
عمارة أحالم B-II، الطابق األول، 
رقم 2ف، شارع األمير موالي عبد 

هللا  شارع أسفي)،  ليز- مراكش ، 
فففف4، مراكش املغرب

AMOZZAF SARL AU «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

اال تماعي:  مقرها  وعنوان 

فوروم،  الضحى  اجزئة  مراكش، 

 ،«35 «الضحى فوروم  امللك املسمى 

فففف4   - أكادار  طريق  املسيرة، 

مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.115949

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 نون ر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

على  انص  الذي  1ف:  رقم  قرار 

ماالي: احويل املقر اال تماعي للشركة 

دار  بمراكش،  الكائن  العنوان  من 

رقم  متجر   ،11 الشطر  السالم، 

الكائن  العنوان  إلى  السعادة   ،9

فوروم،  الضحى  اجزئة  بمراكش، 

 ،«35 «الضحى فوروم  امللك املسمى 

املسيرة، طريق أكادار

على  انص  الذي  2ف:  رقم  قرار 

النظام  من   5 البند  تغيير  ماالي: 

األسا�سي للشركة

على  انص  الذي  3ف:  رقم  قرار 

األسا�سي  النظام  مالئمة  ماالي: 

للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي  5ف:  رقم  بند 

اال تماعي  املقر  احداد  ام  ماالي: 

للشركة في العنوان الكائن بمراكش، 

امللك املسمى  اجزئة الضحى فوروم، 

«الضحى فوروم 35»، املسيرة، طريق 

أكادار

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143412.

448I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 ENTREPRISE DE
 CONSTRUCTION ET
 D‹AMENAGEMENT

 CLAMIS par abréviation
ECAMIS

إعالن متعدد القرارات

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة اامان 
الطابق 5 رقم 9 اطوان ، ففف93، 

اطوان املغرب
 ENTREPRISE DE

 CONSTRUCTION ET
 D’AMENAGEMENT CLAMIS par
abréviation ECAMIS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

محمد  9 أبريل اجزئة الوحدة بلوك 
م رقم 214 - ففف93 اطوان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2977
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 د ن ر 22ف2
ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
الفا�سي  خالد  السيد  بوفاة  إقرار 

الحلفاوي
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي:  

التنازل عن الكسور.
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

إقرار التوزيع الجداد لرأس املال
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

إقرار بوفاة السيدة رقية العطار.
قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

قبول الورثة كشركاء  دد للشركة.
على  انص  الذي   :6 رقم  قرار 
التعداالت القانونية املرابطة   ماالي: 

بالتغيير األخير؛
قرار رقم 7: الذي انص على ماالي: 

احداث النظام األسا�سي للشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الحصص:   :  6 الفصل  رقم  بند 
الذي انص على ماالي: السيد محمد 
 - حصة  ف175  الحلفاوي  الفا�سي 
حصة-    1926 بوراس  فؤاد  السيد 
الحلفاوي  الفا�سي  عالية  السيدة 
السيد نوفل بوراس   - حصة   1212
56 حصة - السيدة غزالن بوراس 56 

حصة
رأسمال   :7 الفصل  رقم  بند 
ماالي:  على  انص  الذي  اال تماعي: 
الحلفاوي  الفا�سي  محمد  السيد 
ففف175 درهم -- السيد فؤاد بوراس 
عالية  السيدة   - درهم  فف1926 
درهم  فف1212  الحلفاوي  الفا�سي 
 - فف56 درهم  - السيد نوفل بوراس 

السيدة غزالن بوراس فف56 درهم
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم 2659.
449I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

ALMUUEAWIN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .5ف
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
ALMUUEAWIN CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي  امع 
بندابان شارع افغنستان رقم 9ف 

طنجة - فففف9 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMUUEAWIN CAR
اا ير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدوىن سائق.
عنوان املقر اال تماعي : حي  امع 
9ف  رقم  افغنستان  شارع  بندابان 

طنجة - فففف9 طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد الخياط سفيان  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
ففف1   : السيد الخياط سفيان  

بقيمة فف1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الخياط سفيان  عنوانه ا) 
انجرة   الفحص  عمالة  ا وامعة 

22ف94 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء   فاطمة  الخياط  السيدة 
ا وامعة  الطيفي  دوار  عنوانه ا) 
عمالة الفحص انجرة  فففف9 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

22ف2 احت رقم 15331.

Iف45

TC

MALAMOLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

MALAMOLA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل  دوار 
الغربية اوالد احسين ازمور - ففف24 

الجدادة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
179ف2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALAMOLA
مقاول   : بإاجاز  الشركة  غرض 
البناء املعدني - إنجاز األشغال العامة 

- األشغال أو مقاول البناء.
عنوان املقر اال تماعي : محل  دوار 
الغربية اوالد احسين ازمور - ففف24 

الجدادة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد عبد الحق بريد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
ففف1   : بريد  الحق  عبد  السيد 

بقيمة فف1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الحق بريد عنوانه ا) 
الجدادة  ففف24  رضا   اجزئة   36

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق بريد عنوانه ا) 
الجدادة  ففف24  رضا   اجزئة   36

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 29 بتاريخ  بالجدادة   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 29577.
451I

FIDCOFISC

SODETUBE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA MAROC
SODETUBE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

لالااقوت و شارع العرعار العمارة 9 
الطابق 4 الشقة 17 إقامة كاليس - 

ف45ف2 الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ف5682

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SODETUBE
بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 
وشراء وتسويق  ميع املواد املتعلقة 
باملعدات واملواد الصناعية والزراعية 

؛.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 9 لالااقوت و شارع العرعار العمارة 
 - إقامة كاليس   17 الشقة   4 الطابق 

ف45ف2 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نور الدان عنصر :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدان عنصر عنوانه ا) 

ممر النطناس عمارة الكوثر شقة   7

الدار البيضاء  ف25ف2  7 عين السبع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدان عنصر عنوانه ا) 

ممر النطناس عمارة الكوثر شقة   7

الدار البيضاء  ف25ف2  7 عين السبع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854167.

452I

مكت0 املحاسبة

 SOCIETE TIZI BODRIS
 POUR CONSTRUIRE

PUBLIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكت0 املحاسبة

شارع  ون كينيدي عمارة أعراب 

الطابق األول رقم ب4 ، ففف35، 

اازة املغرب

 SOCIETE TIZI BODRIS POUR

CONSTRUIRE PUBLIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي ا دار 

املركز اكنول اازة - ففف35 اازة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ف33.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   28 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE TIZI BODRIS POUR

مبلغ    CONSTRUIRE PUBLIQUE
وعنوان  درهم  ففف.ف4  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي ا دار املركز اكنول 

 : اازة املغرب نتيجة ل  ففف35   - اازة 

عدم املردوداة.
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ا دار  التصفية ب  مقر  و حدد 
اازة  ففف35   - اازة  اكنول  املركز 

املغرب. 
و عين:

و  اقنوش  ابراهيم   السيد ة) 
دوار ايزي بودريس ا دار  عنوانه ا) 
اازة ففف35 اازة املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف12/2.

453I

marrakech finance

DAR DAISY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
DAR DAISY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  ماعة 
الويدان دوار بالعربي طويحنة - 

فففف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAISY
دار   : بإاجاز  الشركة  غرض 

ضيافة.

:  ماعة  اال تماعي  املقر  عنوان 
 - طويحنة  بالعربي  دوار  الويدان 

فففف4 مراكش املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
ماري  بوشري  شارلس  السيدة 
كريستين لوسيين :  ف5 حصة بقيمة 

فف1 درهم للحصة.
اافس  اييري  بام رجي  السيد 
موريس :  ف5 حصة بقيمة فف1 درهم 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ماري  بوشري  شارلس  السيدة 
كريستين لوسيين عنوانه ا) 66 شارع 

هنري ماراان  75116 باريس فرنسا.
اافس  اييري  بام رجي  السيد 
هنري  شارع   66 عنوانه ا)  موريس 

ماراان  75116 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ماري  بوشري  شارلس  السيدة 
كريستين لوسيين عنوانه ا) 66 شارع 

هنري ماراان  75116 باريس فرنسا
اافس  اييري  بام رجي  السيد 
هنري  شارع   66 عنوانه ا)  موريس 

ماراان  75116 باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143541.
454I

gefoco

ROAMIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

ROAMIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم ف8 
مكرر زنقة 2 قرية اابانيول املدانة 

الجدادة اسفي رقم ف8 مكرر زنقة 2 
قرية اابانيول املدانة الجدادة اسفي 

ففف46 اسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9641

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  د ن ر   29 في  املؤرخ 
ROAMIS شركة ذات مسؤولية  حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي رقم ف8 مكرر زنقة 2 
قرية اابانيول املدانة الجدادة اسفي 
قرية اابانيول   2 مكرر زنقة  ف8  رقم 
املدانة الجدادة اسفي ففف46 اسفي 

املغرب نتيجة الملنافسة.
و عين:

و  حياني  رضوان   السيد ة) 
قرية  مكرر زنقة2  رقمف8  عنوانه ا) 
اسفي  الجدادة  املدانة  اابانيول 
كمصفي  ة)  املغرب  اسفي  ففف46 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
ف8  وفي رقم  22ف2  29 د ن ر  بتاريخ 
املدانة  اابانيول  قرية   2 زنقة  مكرر 
ف8 مكرر زنقة2  الجدادة اسفي رقم 
قرية اابانيول املدانة الجدادة اسفي 

ففف46 اسفي املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   29 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

22ف2 احت رقم 1265.
455I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

BINOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L’AFRIQUE DU NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY
 N°42 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BINOME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : ف1 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 6 - ف12ف2 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.268967

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  31 د ن ر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   BINOME

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 
الحرية  زنقة  ف1  اإل تماعي  مقرها 

الدار  ف12ف2   -  6 الشقة   3 الطابق 

الخسائر  ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

املتراكمة.

و عين:

  ISABELLE السيد ة) 

فيال   5 عنوانه ا)  و   DESCHAMPS

فف8ف2  وردة شارع يعقوب املنصور 

كمصفي  ة)  املغرب  املحمداة 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
ف1 زنقة  22ف2 وفي  31 د ن ر  بتاريخ 

6 - ف12ف2  3 الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 9ف8542.

456I

COMPTAELISSAOUI

TRANS BOUKOUBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTAELISSAOUI

طريق العرائش عمارة أ عون رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

ف9215، القصر الكبير املغرب

TRANS BOUKOUBA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
بو دور الطابق األسفل قيادة 

العوامرة القصر الكبير  - ف9215 
القصر الكبير  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BOUKOUBA
نقل    : بإاجاز  الشركة  غرض 
املستخدمين لحساب الغير- األعمال 

املختلفة.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
قيادة  األسفل  الطابق  بو دور 
ف9215   - الكبير   القصر  العوامرة 

القصر الكبير  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوقبة اسماعيل  :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
ففف1   : السيد بوقبة اسماعيل  

بقيمة فف1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوقبة اسماعيل  عنوانه ا) 
قيادة  و  بو دور  ماعة  تعاونية 
ف9215  الكبير   القصر  العوامرة 

القصر الكبير  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوقبة اسماعيل  عنوانه ا) 
قيادة  و  بو دور  ماعة  تعاونية 
ف9215  الكبير   القصر  العوامرة 

القصر الكبير  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 51.
457I

NORD SUD MANAGEMENT

CO-MEXAFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

NORD SUD MANAGEMENT
سونتر دافير ابزنيس قطعة 43 ب 

املنطقة الصناعية ، فففف9، طنجة 
املغرب

CO-MEXAFRICA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي سونتر 
دافير ابزنيس قطعة 43 ب املنطقة 
الصناعية - فففف9 طنجة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91329
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  نون ر  ف3  في  املؤرخ 

املصادقة على :
افويت السيد  ة) خوسيه أنطونيو 
حصة   4 غونكالفس   نيكوالو  لياو 
4 حصة لفائدة   ا تماعية من أصل 
إسماعيلي  الدان  ااج  السيد  ة) 

علوي بتاريخ ف3 نون ر 22ف2.
 MPDD افويت السيد  ة) شركة 
HOLDING OFFSHORE 76 حصة 
ا تماعية من أصل 76 حصة لفائدة  
إسماعيلي  الدان  ااج  السيد  ة) 

علوي بتاريخ ف3 نون ر 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261644.
458I

STE ANGLE DE GESTION SARL

WS PRIVILEGE FZCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي اجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
اطوان ، ففف93، اطوان املغرب

WS PRIVILEGE FZCO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
أحمد الحريزي اجزئة التمسماني 

رقم 6 - ففف93 اطوان املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32763
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIVILEGE FZCO
استراد و   : غرض الشركة بإاجاز 

بيع و اوزيع املواد الغذائية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
التمسماني  اجزئة  الحريزي  أحمد 

رقم 6 - ففف93 اطوان املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 WS PRIVILEGE FZCO الشركة 
درهم  فف1  بقيمة  حصة   :  500

للحصة.
 CLARAMUNT السيدة 
حصة   IGLESIAS LIDIA :  250

بقيمة فف1 درهم للحصة.
 GARCIA MARTINEZ السيد 
LUIS :  250 حصة بقيمة فف1 درهم 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 WS PRIVILEGE FZCO الشركة 
ضمن  دبي   IFZA منطقة  عنوانه ا) 

واحة دبي للسيليكون.. دبي.
 CLARAMUNT السيدة 
عنوانه ا)   IGLESIAS LIDIA

اسبانيا....
 GARCIA MARTINEZ السيد 

LUIS عنوانه ا) اسبانيا....

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 CLARAMUNT السيدة 

IGLESIAS LIDIA عنوانه ا) اسبانيا...

 GARCIA MARTINEZ السيد 

LUIS عنوانه ا) اسبانيا. ..

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم -.

459I

TGE FIDUS

CAP AND PERFORMANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر اال تماعي للشركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، ف2881، 

املحمداة املغرب

 CAP AND PERFORMANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الزرقطوني كمال بارك سانتر عمارة أ 

رقم 32  - فف8ف2 املحمداة املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19877

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 6ف د ن ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

32  - فف8ف2 املحمداة  عمارة أ رقم 

الطابق  6ف  زنقة   26» إلى  املغرب» 

فف8ف2   - الوفا   اجزئة  5ف  شقة   1

املحمداة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية باملحمداة  بتاريخ 17 اناار 

23ف2 احت رقم 8ف1.

Iف46
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RAHHALI CONSEIL

MEJOR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 1482

، 40000، Marrakech Maroc
MEJOR CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عن ر 1 

رقم ف25، مراكش - فففف4 مراكش 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEJOR CAR
كراء   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 1 عن ر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
فففف4 مراكش  ف25، مراكش -  رقم 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد موالي زياد العلوي :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي  زياد  موالي  السيد 
عنوانه ا) اجزئة اليمامة رقم 2 شارع 
مراكش  فففف4  مراكش  نون ر   18

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الشجاع عنوانه ا) 
مراكش  ح.م،  الرابعة  الوحدة  3ف6 

فففف4 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143537.
461I

SFM EXPERTS

NAHI IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

NAHI IMPORT EXPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي ف2 الزنقة 
68 ااسمينة 4 عين الشق  - فف5ف2  

الدار البيضاء  اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.291249

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  ماي   31 في  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 NAHI الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأسمالها    IMPORT EXPORT
مقرها  وعنوان  درهم  فف,ففف.فف1 
 4 ااسمينة   68 الزنقة  ف2  اإل تماعي 
فف5ف2  الدار البيضاء   عين الشق  - 
التصفية   : اململكة املغربية نتيجة ل 

الوداة.
و حدد مقر التصفية ب ف2 الزنقة 
فف5ف2   - عين الشق   4 ااسمينة   68

الدار البيضاء اململكة املغربية. 
و عين:

و  ناهي  بلقاسم    السيد ة) 
 WHEATLAND شارع  عنوانه ا)  
2145ف SOMERVILLE MA الوالاات 
الدار  فف5ف2  األمريكية  املتحدة 

البيضاء اململكة املغربية كمصفي  ة) 
للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل ابليغ العقود و الوثائق 
 68 الزنقة  ف2   : بالتصفية  املتعلقة 
ااسمينة 4 عين الشق الدار البيضاء 

اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اونيو 22ف2 احت رقم 828325.
462I

JBR CONSEILS

EDKHIL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

JBR CONSEILS
816 شقة رقم 2 الطابق االول 

اجزئة املسار الحي الصناعي مراكش 
، فففف4، مراكش املغرب

EDKHIL CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 5 
احت ار�سي طريق اسفي اجزئة املنار 
قطعة رقم 2مقاطعة  ليز مراكش - 

43فف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132389
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EDKHIL CAR
كراء   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 5 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
احت ار�سي طريق اسفي اجزئة املنار 
 - 2مقاطعة  ليز مراكش  قطعة رقم 

43فف4 مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حمزة  رار الوليدي :  فف5 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد حمزة ادخيل :  فف5 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الوليدي  حمزة  رار  السيد 
اازة  الحمراءزنقة  الدار  عنوانه ا) 

رقم78سال ف2ف11 سال املغرب.
عنوانه ا)  ادخيل  حمزة  السيد 
الدار الحمراءزنقة اازة رقم244 سال 

ف2ف11 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  ادخيل  حمزة  السيد 
الدار الحمراءزنقة اازة رقم244 سال 

ف2ف11 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143682.
463I

marrakech finance

CH NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
CH NETWORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

املصمودي رقم 255 اجزئة 
املصمودي رقم 255 فففف4 مراكش 

املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ف4ف8.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  23ف2  اناار   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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افويت السيد  ة) ليلى بن الطبي0 
ف25 حصة ا تماعية من أصل فف1 
حصة لفائدة  السيد  ة) محمد عزيز 

الشحير بتاريخ 13 اناار 23ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 618.
464I

MCG

أفريكان رودز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أفريكان رودز  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي أزلي 

الجنوبي، الرقم 8ف6، مراكش - 
فففف4 مراكش املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95989
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 19ف2 ام تعيين 
مسير  داد للشركة السيد ة) ال ركة 

نوال كمسير وحيد
ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر   21 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

19ف2 احت رقم 9678ف1.
465I

fiduciaire belamine

SOCIETE G.T TAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

fiduciaire belamine
 appt 3 imm 10 rue a avenue des
 far vn meknes meknes، 50000،

meknes maroc
SOCIETE G.T TAAMIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
رقم 234 شقة رقم 4 شهداة  زء 3  

مكناس فففف5 مكناس املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27ف58
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE G.T TAAMIR
: -اإلنعاش  غرض الشركة بإاجاز 

العقاري
-أشغال مختلفة أو البناء.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم 234 شقة رقم 4 شهداة  زء 3  

مكناس فففف5 مكناس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : الطاهري  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : السيد مصطفى كنكورة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الطاهري عنوانه ا) 
اجزئة املنصورمكناس   27 فيال رقم 

ف5فف5 مكناس املغرب.
السيد مصطفى كنكورة عنوانه ا) 
الحي العسكري 6 رقم 328 البسااين 

مكناس ف2فف5 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  الطاهري  طه  السيد 
27 اجزئة املنصور مكناس  فيال رقم 

ف5فف5 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1483.
466I

عادل الزميتة - محاس0-

THE GOODS ITEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

عادل الزميتة - محاس0-

ف25 حي االدارسة بلوك 2 اازة ، 

ففف35، اازة املغرب

THE GOODS ITEMS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

املستقبل رقم46 باب الزيتونة - 

ففف35 اازة   املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  23 د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 THE GOODS الوحيد  الشريك 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ    ITEMS

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

اجزئة املستقبل رقم46 باب الزيتونة 

 : ل  نتيجة  املغرب  اازة    ففف35   -

-انعدام املردوداة.

اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الزيتونة  باب  رقم46  املستقبل 

ففف35  اازة   املغرب. 

و عين:

و  عدنان  سكينة    السيد ة) 

رقم46  املستقبل  اجزئة  عنوانه ا) 

املغرب  اازة  ففف35  الزيتونة   باب 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم ف2.

467I

عادل الزميتة - محاس0-

RMJ TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عادل الزميتة - محاس0-
ف25 حي االدارسة بلوك 2 اازة ، 

ففف35، اازة املغرب
RMJ TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار كوان 

بوحلو  - ف3525 اازة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5119

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  12 د ن ر  املؤرخ في 
 RMJ شركة ذات املسؤولية املحدودة
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ    TRAV
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
اازة املغرب  ف3525   - كوان بوحلو  

نتيجة ل : -انعدام املردوداة.
و حدد مقر التصفية ب دوار كوان 

بوحلو  - ف3525  اازة املغرب. 
و عين:

و  ا لي ن   محمد    السيد ة) 
 14 رقم  ال ركة  اجزئة  عنوانه ا) 
كمصفي  ة)  املغرب  اازة  ففف35 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 21.

468I

MOHAMED SAFRIOUI

HEAVEN RESIDENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
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HEAVEN RESIDENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 42 شارع 

عمر السالوي - فففف2 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.165461

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في ف3 نون ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

فففف2   - السالوي  عمر  شارع   42»

إلى  املغربية»  اململكة  البيضاء  الدار 
«33 شارع حسن الصغير الدور 4 رقم 

اململكة  الدار البيضاء   - فففف2  ف1 

املغربية».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف854347.

469I

اإلامانية املغربية لتصحير الحسابات والتصريحات 

الضريبية

 شركة صدق االصدقاء
إعالن متعدد القرارات

اإلامانية املغربية لتصحير 

الحسابات والتصريحات الضريبية

113 شارع محمد الخامس 

BP2447، 30000، فاس املغرب

 شركة صدق االصدقاء «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: 9ف2 بلوك 

س زواغة العليا فاس  - فففف3  

فاس  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

147ف6.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 اناار 23ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

االفراج عن رأس املا ل  بقدرففففف5  

درهم

على  انص  الذي   :2 رقم  قرار 
املفرج  املال  رأس  ليصبر   ماالي: 
ويبقى قدر  درهم   عليه هوفففف75 
الى فترة قادمة ال  درهم    فففف25 
خلق  ااريخ  من  5سنوات  اتعدى 

الشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 
التاسيس هو  الشركة عند  راسمال 

فففففف1  درهم
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 23ف/5771.
Iف47

excofi

KHAIR SASSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اجداد مدة مزاولة مهام املسيران

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، ففف31، فاس املغرب
KHAIR SASSI «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 161 
بلوك أ زواغة العليا - - فاس املغرب.
«اجداد مدة مزاولة مهام املسيران»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

73ف34.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 د ن ر 22ف2
مهام  مزاولة  مدة  اجداد  اقرر 

املسيران ملدة: 99 سنوات.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5747.
471I

FIDUGEC

 INGENIERIE CONSEIL
PHILIPPE MOAYER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

 INGENIERIE CONSEIL PHILIPPE

MOAYER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 75 شارع 

11 اناار الطابق 1 الشقة رقم 169. 

- 6ففف2 الدارالبيضاء   املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.266559

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 INGENIERIE ذات الشريك الوحيد 

  CONSEIL PHILIPPE MOAYER

مبلغ رأسمالها ففف.ف5 درهم وعنوان 

اناار   11 75 شارع  مقرها اإل تماعي 

الطابق 1 الشقة رقم 169. - 6ففف2 

الدارالبيضاء   املغرب  نتيجة ل : إنهاء 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 75 شارع 

11 اناار الطابق 1 الشقة رقم 169. - 

6ففف2 الدارالبيضاء   املغرب. 

و عين:

و  موااير  فيلي0   السيد ة)   

عنوانه ا)   ف7 زنقة أحمد أمين، إقامة 

الدارالبيضاء    ف37ف2  الحمراء  منزل 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854234.

472I

FISCALEX MAROC

RACINE JARDIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة 

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

RACINE JARDIN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي عين اطي 
االعينت رقم 1 مراكش - فففف4 

مراكش املغرب.
اوسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.72775

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  د ن ر  ف2  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اركي0  أحواض وأنظمة ري

اعمال الكهرباء.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143747.
473I

CASA CONSULTING

DIOUAN FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CASA CONSULTING
 N°191 BD ANFA RED AZUR
 BUREAU 11B ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC
DIOUAN FOODS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي املركز 

التجاري سوطروفو، محل رقم 13، 
اإلزدهار ج ه 11، حد السوالم،  - 

2ف264 برشيد املغرب.



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2)الجريدة الرسمية   2036

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11749

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  22ف2  نون ر   21 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 DIOUAN الوحيد  الشريك  ذات 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ    FOODS

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي املركز 

 ،13 محل رقم  التجاري سوطروفو، 

 - حد السوالم،    ،11 اإلزدهار ج ه 

 : ل  نتيجة  املغرب  برشيد  2ف264 

نشاطها املتوقف.

املركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 ،13 محل رقم  التجاري سوطروفو، 

 - حد السوالم،    ،11 اإلزدهار ج ه 

2ف264 برشيد املغرب. 

و عين:

الداوان  الطيف   عبد  السيد ة) 

و عنوانه ا) حي موالي عبد هللا، زنقة 

الدارالبضاء  ف48ف2    ،56 رقم   ،74

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   26 بتاريخ  االبتدائية ب رشيد  

22ف2 احت رقم 1393.

474I

MITAK CONSEIL

تجهيزكوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MITAK CONSEIL

 immeuble h1 centre errak bd

 med 6 immeuble h1 centre

 errak bd med 6, immeuble h1

 ،centre errak bd med 6، 20120

الدار البيضاء املغرب

اجهيزكوم  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 مكرر 
شارع   يرا الطابق الثاني رقم 8 
املعاريف - ف12ف2 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.274751

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر   21 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ففف.فف1  مبلغ رأسمالها  اجهيزكوم   
 22 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
مكرر شارع   يرا الطابق الثاني رقم 
الدار البيضاء  ف12ف2   - املعاريف   8
اقتصاداة  أزمة   : ل  نتيجة  املغرب 

ومالية.
و حدد مقر التصفية ب 22 مكرر 
 8 رقم  الثاني  الطابق  شارع   يرا 
البيضاء  الدار  ف12ف2   - املعاريف 

املغرب. 
و عين:

السيد ة)  سفيان    اعلي اوسف 
زنقة  ميامار  اجزئة   16 عنوانه ا)  و 
12 كاليفورنيا ف12ف2 الدار البيضاء 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85424.
475I

MOHAMED SAFRIOUI

IMPOCOLOR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  داد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
IMPOCOLOR MAROC  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية 24 قطعة ااوفيق شارع 

ابنو القوطية الربع الصناعي أوكاشا 

عين سبأ - فففف2 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

289ف47.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام تعيين  22ف2  نون ر  8ف  املؤرخ في 

مسير  داد للشركة السيد ة) امليدة 

روشه السيد  اامي مانويل  كمسير 

وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854371.

476I

global audit partners

HANEILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

global audit partners

شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكسوبيري وشارع عالل الفا�سي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، فففف2، الدار 

البيضاء املغرب

HANEILA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 6 

أكتوبر رقم 6 الطابق 3  الشقة 3 - 

فف1ف2 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.485315

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  1ف د ن ر  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   HANEILA

ففف.ف6  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

6 أكتوبر رقم 6 الطابق 3  الشقة 3 - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة  فف1ف2 

لحل مبكر من طرف الشركاء.

و عين:
و  بلحسين  ليلى   السيد ة) 
عنوانه ا) 278 شارع يعقوب املنصور 
فف1ف2  السالم   حي  سكوير  سيال 
كمصفي  ة)  املغرب  البيظاء  الدار 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
 6 وفي شارع  22ف2  د ن ر  1ف  بتاريخ 
 -  3 الشقة    3 الطابق   6 أكتوبر رقم 

فف1ف2 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854351.
477I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

ONLYPURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

ONLYPURE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
السفلي رقم ف4 اجزئة رطما مراكش 

- فففف4 مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131729
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  8ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ONLYPURE
انتاج   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الصابون ومواد التنظيف والعطور.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ف4 اجزئة رطما مراكش  السفلي رقم 

- فففف4 مراكش املغرب.
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أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : السيدة الناصري سكينة 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : اونس  الناصري  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

سكينة  الناصري  السيدة 
عنوانه ا) اجزئة ت الحضرية رقم ف4 
مراكش  فففف4  شارع عالل الفا�سي 

املغرب.
السيد الناصري اونس عنوانه ا) 
شارع  ف4  رقم  الحضرية  ت  اجزئة 
مراكش  فففف4  الفا�سي  عالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سكينة  الناصري  السيدة 
عنوانه ا) اجزئة ت الحضرية رقم ف4 
مراكش  فففف4  شارع عالل الفا�سي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   12 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 142654.
478I

مكت0 املحاسبة

STE LINA FRERES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكت0 املحاسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 
ففف52، الرشيداة املغرب

 STE LINA FRERES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 49 
قصر بنيفوس الخنك الرشيداة - 

ففف52 الرشيداة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15647

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  22ف2  د ن ر   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم»  «فف,ففف.فف1.4 
إلى  درهم»  «فف,ففف.فف1  من 
  : عن طريق  درهم»  «فف,ففف.فف1.5 

اقدام حصص نقداة أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 12 اناار 

22ف2 احت رقم 23ف18/2.

479I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

Y4TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC
Y4TECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
حسنية اقامة مريم شقة رقم 19 

الطابق الرابع  ليز مراكش - فففف4 
مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Y4TECH
املواكبة   : بإاجاز  الشركة  غرض 
والتكوين، وكالة للتواصل و االشهار.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 19 رقم  شقة  مريم  اقامة  حسنية 
الطابق الرابع  ليز مراكش - فففف4 

مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف1    : السيدة الناصري سكينة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف9    : اونس  الناصري  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سكينة  الناصري  السيدة 

عنوانه ا) اجزئة ت الحضرية رقم ف4 

مراكش  فففف4  شارع عالل الفا�سي 

املغرب.

السيد الناصري اونس عنوانه ا) 

شارع  ف4  رقم  الحضرية  ت  اجزئة 

مراكش  فففف4  الفا�سي  عالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الناصري اونس عنوانه ا) 

شارع  ف4  رقم  الحضرية  ت  اجزئة 

عالل الفا�سي فففف4 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 378.

Iف48

MK SOLUTIONS

PACKSOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

MK SOLUTIONS

 RUE 14 AMAL 2 IMM 2 3EME

 ETAGE N 8 SIDI BERNOUSSI ،

20000، CASABLANCA MAROC

PACKSOLUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 ممر 

ص ري بو معة الطابق 1 رقم 6 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

743ف52.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 غشت 22ف2 ام  احويل  

املقر اال تماعي الحالي للشركة من «2 
رقم   1 الطابق  بو معة  ممر ص ري 

املغرب»  البيضاء  الدار  فففف2   -  6
زنقة ميشيل دو لوسبيطال   17» إلى 

 - السوداء  الصخور  الروش  إقامة 

فففف2 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853112.

481I

general audit maroc

 CENTRAL UNIVERS
CONCEPT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

general audit maroc

 Rue Aman، ,9 9, زنقة عمان

ف9فف2، الدار اابيضاء املغرب

 CENTRAL UNIVERS CONCEPT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الدار 

البيضاء، 176 زنقة الزبير بنو العوام 

الصخور السوداء عمارة 1 الطابق 

االر�سي - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  1ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRAL UNIVERS CONCEPT

استيراد   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واوزيع االدوات املنزلية :ادوات املطبخ 

واحمام وادوات الصيانة.
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الدار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
176 زنقة الزبير بنو العوام  البيضاء، 

الطابق   1 عمارة  السوداء  الصخور 

البيضاء  الدار  فففف2   - االر�سي 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف4    : السيد عبد الكريم اكناو 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف2    : اكناو  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيدة لطيفة اكناو :  فف2 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيدة حبيبة اكناو :  فف2 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالكريم اكناو عنوانه ا) 

اقامة سلمى زنقة محمد اليازدي شقة 

البيضاء  الدار  املستشفيات  حي   13

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه ا)  اكناو  فاطمة  السيدة 
ف2 زنقة هوارة الوازيس الدار البيضاء 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه ا)  اكناو  لطيفة  السيدة 
اقامة  النخاي  ابراهيم  زنقة  ف8 

هدى شقة 8 املعاريف فففف2 الدار 

البيضاء املغرب.

عنوانه ا)  اكناو  حبيبة  السيدة 
ف2 زنقة هوارة الوازيس فففف2 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الكريم اكناو عنوانه ا) 

اليازدي  محمد  زنقة  سلمى  اقامة 

فففف2  حي املستشفيات    13 شقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 567947.

482I

RHARS MAROUANE

BUTHAINA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

RHARS MAROUANE
 SALMIA 2 JNANE JOULANE

 IMM K ETG 4 N°14
 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC
 BUTHAINA IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الدار 
البيضاء إقامة الزيتون 2 شارع  

القوات املساعدة العمارة 4 الطابق 
1 الرقم 42. - فف6ف2 الدار البيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUTHAINA IMMOBILIER
مقاول   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
الدار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع    2 الزيتون  إقامة  البيضاء 
الطابق   4 القوات املساعدة العمارة 
42. - فف6ف2 الدار البيضاء  1 الرقم 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : عادل  السيد   ري 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  عادل  السيد   ري 

ال رنو�سي   32 الرقم   4 الزنقة   2 أمل 

فف6ف2 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  عادل  السيد   ري 

ال رنو�سي   32 الرقم   4 الزنقة   2 أمل 

فف6ف2 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 37549.

483I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

TRANSCOLOG COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-4ف زنقة  بل طارق، إقامة  بل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 

فففف9، طنجة املغرب

 TRANSCOLOG COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الخربة 

قطعة ف16 الطابق االر�سي أ امين - 

فففف9 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ف1ف11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  ف2ف2  نون ر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSCOLOG COMPANY
نقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البضائع - اصدار و استيراد.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ف16 الطابق االر�سي أ  الخربة قطعة 

امين - فففف9 طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : الخطاب حمزة  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الخطاب حمزة عنوانه ا)  السيد 
 31 رقم  احرضان  زنقة  املصلى 

فففف9 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخطاب حمزة عنوانه ا)  السيد 
 31 رقم  احرضان  زنقة  املصلى 

فففف9 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

ف2ف2 احت رقم 85ف236.

484I

LGR CONSEILLE SARL AU

BRAVETTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LGR CONSEILLE SARL AU
 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA
 IMINTANOUTE ، 41050،

IMINTANOUTE MAROC
BRAVETTE SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
اميناغز واد البور امنتانوت  - 

ف5ف41 امنتانوت املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

1989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  21ف2  د ن ر  ف1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRAVETTE SARL

ع  ُمصِنّ  : بإاجاز  الشركة  غرض 

منتجات التنظيف

مفاوض 

و  العمومية  االشغال  في  مقاول 

البناء.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

اميناغز واد البور امنتانوت  - ف5ف41 

امنتانوت املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : السيد مصطفى او الرامي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : السيد العربي او الرامي  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرامي   او  مصطفى  السيد 
البور  واد  اميناغز  دوار  عنوانه ا) 

امنتانوت  ف5ف41 امنتانوت  املغرب.

السيد العربي او الرامي  عنوانه ا) 

امنتانوت   البور  واد  اميناغز  دوار 

ف5ف41 امنتانوت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرامي   او  مصطفى  السيد 
البور  واد  اميناغز  دوار  عنوانه ا) 

امنتانوت  ف5ف41 امنتانوت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 21 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

د ن ر 21ف2 احت رقم 21ف587/2.

485I

MCG

أكوا ستيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أكوا ستي0 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة 12، شقة 
رقم 5، سين مراكش فففف4 

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ف1324
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أكوا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ستي0.
معالجة   : بإاجاز  الشركة  غرض 
معالجة  ومعدات  مواد  بيع  املياه، 
شبكات  واركي0  اصميم  املياه، 

معالجة املياه....
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شقة   ،12 العمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، سين مراكش فففف4 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
من  ش.م.م  باملوري  ال  الشركة 
شريك واحد :  ف5 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة.
ف5    : ميالني  كليموت  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

من  ش.م.م  باملوري  ال  الشركة 

ف2،  الرقم  عنوانه ا)  واحد  شريك 

فلي ر  سانت  ف4431  بواينارداار  ال 

فرنسا.

السيدة كليموت ميالني عنوانه ا) 

1 بالس دو ال رولي فف354 سانت مالو 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كليموت ميالني عنوانه ا) 

1 بالس دو ال رولي فف354 سانت مالو 

فرنسا

ميشال  سوستين  روسو  السيد 

كاي كلود عنوانه ا) ف1 ري دي كانيت 

ف4434 بوكيني فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143721.

486I

LGR CONSEILLE SARL AU

BRAVETTE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية اجارية أو شعار 

LGR CONSEILLE SARL AU

 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA

 IMINTANOUTE ، 41050،

IMINTANOUTE MAROC

 BRAVETTE    «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: دوار 

اميناغز واد البور امنتانوت  - 

ف5ف41 امنتانوت  املغرب.

«إضافة تسمية اجارية أو شعار»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1989

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اقرر  22ف2  اونيو  6ف  في  املؤرخ 

إضافة شعار اجاري للشركة وهو:

 ONL

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
 28 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

اونيو 22ف2 احت رقم 22ف172/2.

487I

مكتـــ0 حسابــات  نرال اوداتاكس  ش. م. م

STE   TALBORJT GAZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكتـــ0 حسابــات  نرال اوداتاكس  
ش. م. م

حي امداد الزيتون رقم 56 اكوين 
اكادار ، فففف8، اكادار املغرب
 STE   TALBORJT GAZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوا ر 
اكادارت نعبادو دراركة اكادار - 

46فف8 اكادار املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

81ف54
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
   STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALBORJT GAZ SARL
اوزيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 
عبوات الغاز وتسويق املياه املعدنية 

والصودا.
ر  دوا   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - اكادار  دراركة  نعبادو  اكادارت 

46فف8 اكادار املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ف17    : العيا�سي  املختار  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
 166   : السيد اسماعيل العيا�سي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
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 166   : العيا�سي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

 166   : العيا�سي  حسن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

 166   : العيا�سي  لحسن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

العيا�سي  الرحمان  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة   166   :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املختار العيا�سي عنوانه ا) 

دوار اات بويو س امزوضة شيشاوة 

ففف41 شيشاوة املغرب.

العيا�سي  اسماعيل  السيد 

عنوانه ا) دوار اات بويو س امزوضة 

شيشاوة ففف41 شيشاوة املغرب.

السيد ابراهيم العيا�سي عنوانه ا) 

ففف41  دوار الزاوية مجاط شيشاوة 

شيشاوة املغرب.

السيد حسن العيا�سي عنوانه ا) 

دوار اات بويو س امزوضة شيشاوة 

ففف41 شيشاوة املغرب.

السيد لحسن العيا�سي عنوانه ا) 

دوار اات بويو س امزوضة شيشاوة 

ففف41 شيشاوة املغرب.

العيا�سي  الرحمان  عبد  السيد 

عنوانه ا) دوار اات بويو س امزوضة 

شيشاوة ففف41 شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املختار العيا�سي عنوانه ا) 

دوار اات بويو س امزوضة شيشاوة 

ففف41 شيشاوة املغرب

السيد ابراهيم العيا�سي عنوانه ا) 

دوار اات بويو س امزوضة شيشاوة 

ففف41 شيشاوة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 95فف12.

488I

TGE FIDUS

 MOROCCAN CALIBRATION
LABORATORY
إعالن متعدد القرارات

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، ف2881، 

املحمداة املغرب

 MOROCCAN CALIBRATION

LABORATORY «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 

املروة 12 رقم 1 الطابق 1 الشالالت  

- - املحمداة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21411

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  22 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي انص على  قرار رقم واحد: 

التي  الحصص  افويت  ميع  ماالي: 
في ملكية السيد ة خداجة الحمداوي   

الغني  عبد  السيد  إلى  حصة   167

حصة إلى السيد عبد   167 الفرار و 

العزيز الحسي0

الذي انص على  اثنان:  قرار رقم 

خداجة  ة  السيد  استقالة  ماالي: 

من  كل  إبقاء  على  الحمداوي  

عبد  و  الفرار  الغني  عبد  السيدان 

العزيز الحسي0 مسيران للشركة

على  انص  الذي  ثالاة:  رقم  قرار 

إلى  الشركة  نشاط  تغيير  ماالي: 

املترولو يا وعداد املعاارة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

غرض الشركة:    - بند رقم االثة 

املترولو يا  الذي انص على ماالي:  

وعداد املعاارة

بند رقم ستة -  حصص الشركة: 

مساهمة  ماالي:  على  انص  الذي 

السيد  السيد عبد الغني الفرار بمبلغ 

درهم و السيد عبد العزيز  ففف.ف5 

الحسي0 بمبلغ ففف.ف5 درهم 

التسيير:   - عشر  اربعة  رقم  بند 
الذي انص على ماالي:  السيدان عبد 
الحسي0  العزيز  الفرار و عبد  الغني 

مسيران للشركة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية باملحمداة  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 89.
489I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

 INSTITUT DES ETUDES
 COMPTABLES,

 FINANCIERES ET
)COMMERCIALES (IECF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدانة الجدادة، ، 

فففف3، فاس املغرب
 INSTITUT DES ETUDES

 COMPTABLES, FINANCIERES
 (ET COMMERCIALES (IECF

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي رقم 6ف، 
زنقة الجزائر، املدانة الجدادة  - 

فففف3 فاس  املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
23271

الشريك  قرار  بمقت�سى 
د ن ر   29 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  تسمية  تغيير  ام  22ف2 
 INSTITUT DES ETUDES» من 
 COMPTABLES, FINANCIERES
إلى   «(ET COMMERCIALES (IECF
 INSTITUT PROFESSIONNEL»
 DES METIERS TECHNIQUES

.» ((IPMT
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5ف57.
Iف49

GLORIA BUSINESS CENTER

 GROUPE KHOURI
IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

GLORIA BUSINESS CENTER

 BD ZERKTOUNI RES LES 59

 FLEURS ETGAE 10 APPT 30 ،

20360، CASABLANCA MAROC

 GROUPE KHOURI

IMMOBILIER SARL AU   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 

الزرقطوني إقامة الزهور الطابق 11 

الشقة 32 - ف36ف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

848431

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  8ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE KHOURI IMMOBILIER

. SARL AU

الترويج   : بإاجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

59 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 11 الزرقطوني إقامة الزهور الطابق 

البيضاء  الدار  ف36ف2   -  32 الشقة 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : هشام  خوري  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد خوري هشام عنوانه ا) 39 
زنقة 26 الطابق 2،سيدي معروف 4 

فف3ف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خوري هشام عنوانه ا) 39 
زنقة 26 الطابق 2،سيدي معروف 4 

فف3ف2 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف3  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 848431.

491I

MASDAC

WAZO PACKAGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع اابع للشركة

MASDAC

 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV

 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC

WAZO PACKAGING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بوختارة 

دوار الحوز امزري , األودااة  - 

253ف4 مراكش املغرب.

إنشاء فرع اابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1فف54.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في ف1 نون ر 22ف2 اقرر إنشاء 

التسمية  احت  للشركة   اابع  فرع  

الكائن  و   WAZO PACKAGING

 1 اكنوبول  5Bف1  مكت0  بالعنوان 

املغرب  اكادار  فففف8   - باي  اكادار 

عبد  السيد ة)  طرف  من  املسير  و 

الفتاح باعال.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  9ف  بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 119993.

492I

MASDAC

WAZO PACKAGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع اابع للشركة

MASDAC

 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV

 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC

WAZO PACKAGING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بوختارة 

دوار الحوز امزري , األودااة - 253ف4 

مراكش املغرب.

إنشاء فرع اابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98589

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في ف1 نون ر 22ف2 اقرر إنشاء 

التسمية  احت  للشركة   اابع  فرع  

الكائن  و   WAZO PACKAGING

 8 شقة  لوج  بيل  عمارة   بالعنوان 

مكت0 1 طريق آسفي برهيم أوبراهيم  

- فففف4 مراكش املغرب و املسير من 

طرف السيد ة) عبد الفتاح باعال.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر  5ف  بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 142189.

493I

fudcom

SWAT GARDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fudcom

 BD HASSAN II N°202. 1ER

 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°22ف.

 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

SWAT GARDE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي موطن 
في اجزئة العثمانية الحي االداري 

الطابق الثالت بني مالل - ففف23  
بني مالل املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13573

 22 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  د ن ر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SWAT  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GARDE
حراس   : بإاجاز  الشركة  غرض 

أمن  شركة وكيل اوظيف).
عنوان املقر اال تماعي : موطن في 
اجزئة العثمانية الحي االداري الطابق 
ففف23  بني مالل   - الثالت بني مالل 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سبيت عبد الكريم :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
السيد سبيت عبد الكريم : ففف.1 

بقيمة فف1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكريم  عبد  سبيت  السيد 
عنوانه ا) رقم 323 اجزئة  بل ثغات 

1 ثغات فاس ففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  سبيت  السيد 
عنوانه ا) رقم 323 اجزئة  بل ثغات 

1 ثغات فاس ففف3 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 13 اناار 

23ف2 احت رقم 1361.

494I

NORD SUD MANAGEMENT

CO-MEXAFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

NORD SUD MANAGEMENT

سونتر دافير ابزنيس قطعة 43 ب 

املنطقة الصناعية ، فففف9، طنجة 

املغرب

CO-MEXAFRICA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي سونتر 

دافير ابزنيس قطعة 43 ب املنطقة 

الصناعية سونتر دافير ابزنيس 

قطعة 43 ب املنطقة الصناعية 

فففف9 طنجة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91329

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام تعيين  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 

السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

ااج الدان كمسير  إسماعيلي علوي  

وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261644.

495I

NORD SUD MANAGEMENT

CO-MEXAFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القانوني للشركة

NORD SUD MANAGEMENT

سونتر دافير ابزنيس قطعة 43 ب 

املنطقة الصناعية ، فففف9، طنجة 

املغرب

CO-MEXAFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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و عنوان مقرها اال تماعي سونتر 

دافير ابزنيس قطعة 43 ب املنطقة 

الصناعية - فففف9 طنجة.

احويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91329

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام احويل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261644.

496I

marrakech finance

CH NETWORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

CH NETWORK  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

املصمودي رقم 255  - فففف4 

مراكش املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ف4ف8.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام تعيين  23ف2  اناار   12 املؤرخ في 

السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

الشحير محمد عزيز كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 617.

497I

PLATINIUM MANAGEMENT

 TIMMA GROUPES IMPORT

EXPORT ET FABRICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PLATINIUM MANAGEMENT

 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif

 3ème étage N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc

 TIMMA GROUPES IMPORT

 EXPORT ET FABRICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ف17 

اجزئة الداخلة سيدي سعيد    - 

ف5فف5 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51521

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TIMMA الوحيد  الشريك  ذات 

 GROUPES IMPORT EXPORT

مبلغ رأسمالها    ET FABRICATION

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

اجزئة الداخلة  ف17  اإل تماعي رقم 

مكناس  ف5فف5   - سيدي سعيد    

الولوج  صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب 

لسوق العمل.

و حدد مقر التصفية ب رقم ف17 

 - سعيد     سيدي  الداخلة  اجزئة 

ف5فف5 مكناس املغرب. 

و عين:

السيد ة) فاطمة الزهراء  ويداد و 
عنوانه ا) رقم 229 الزرهونية اوسيع 

مكناس املغرب كمصفي  ف5فف5    3

 ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1469.

498I

NJ BUSINESS

HMIDANI ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكاا0 مرينا مكت0 رقم 19 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 
املدانة الجدادة فاس املغرب، 

فففف3، فاس املغرب
HMIDANI ASSISTANCE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 
اوسف اوالد الطي0 - فففف3 فاس  

املغرب 
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
87ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HMIDANI ASSISTANCE
سيارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اسعاف.
عنوان املقر اال تماعي : دوار اوالد 
فاس   فففف3   - اوسف اوالد الطي0 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : حميداني   العالي  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1 

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حميداني   العالي  عبد  السيد 

اوالد  لخضر  اوالد  دوار  عنوانه ا) 

الطي0 فففف3 فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حميداني   العالي  عبد  السيد 

اوالد  لخضر  اوالد  دوار  عنوانه ا) 

الطي0 فففف3 فاس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5739.

499I

سفيان الحجام

ENIGMA ALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

سفيان الحجام
رقم 371  الحسنى املحاميد مراكش 

، فففف4، مراكش املغرب

ENIGMA ALU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 597 

اجزئة املسار طريق اسفي  مراكش - 

فففف4  مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

457ف13

 26 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  شتن ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENIGMA ALU
أعمال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة
اجارة

نجارة األلومنيوم.
عنوان املقر اال تماعي : رقم 597 
 - اجزئة املسار طريق اسفي  مراكش 

فففف4  مراكش املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة  فف1    : مبهم  السيد عزيز 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  مبهم  عزيز  السيد 
رقم  هللا  معطى  اجزئة  اسكجور  
مراكش  فففف4   مراكش  2ف14  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  مبهم  عزيز  السيد 
رقم  هللا  معطى  اجزئة  اسكجور  
مراكش  فففف4   مراكش  2ف14  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر  8ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

22ف2 احت رقم 141188.
Iفف5

CABINET BAHMAD

MOFB
إعالن متعدد القرارات

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش، 

فففف4، مراكش املغرب
MOFB «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: 6 بولفار 
الزرقطوني    - فففف4 مراكش 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.77691
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6ف اناار 23ف2
ام ااخاذ القرارات التالية: 

على  انص  الذي  1ف:  رقم  قرار 
ماالي: املصادقة على افويت السيدة 
فواسيير  روزا  أودال  ين  ماري 
ف2311  اصل  من  حصة  ف2311 
حصة عن طريق عقد البيع لفائدة 

السيد عبد الرزاق محمودي 
على  انص  الذي  2ف:  رقم  قرار 
ماالي: استقالة السيد كمال ال رودي 

املسير الحالي للشركة
على  انص  الذي  3ف:  رقم  قرار 
الرزاق  عبد  السيد  تعيين  ماالي: 
محمودي الساكن في اجزئة ماريوس 
مسيرا  دادا  ااركة مراكش،   3 رقم 

للشركة ملدة غير محدودة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي   :13 و   12 و  6؛7  بند رقم 
انص على ماالي: تعدال املواد 6؛7 و 

12 و 13 من النظام األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143758.

1Iف5

اادلة لإلستشارة

 STE SIWAN DES TRAVAUX
ET SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

اادلة لإلستشارة
حي ميمونة بلوك 1رقم 77الطابق 
2بني مالل ، ففف23، بني مالل 

املغرب
 STE SIWAN DES TRAVAUX ET
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي حي أحمد 
بن سالم شارع الشابي  - ففف23 بني 

مالل  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6145
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  2ف د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 STE SIWAN DES TRAVAUX ET
ففف.ف1  مبلغ رأسمالها    SERVICES
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - حي أحمد بن سالم شارع الشابي  
 : املغرب نتيجة ل  بني مالل   ففف23 
التوقف عن مزاولة أي نشاط اجاري.
و حدد مقر التصفية ب حي أحمد 
بن سالم شارع الشابي - ففف23  بني 

مالل  املغرب. 
و عين:

السيد ة) سعيد   عبد الرحيم و 
حي أحمد بن سالم شارع  عنوانه ا) 
املغرب  مالل   بني  ففف23  الشابي  

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل ابليغ العقود و الوثائق 
بن  أحمد  حي   : بالتصفية  املتعلقة 

سالم شارع الشابي بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 1326.

2Iف5

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

FOJAYA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV GHANDI  CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FOJAYA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1525 

مكت0 5ف حي السالم أكادار  - 
فففف8 أكادار املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

73ف54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOJAYA TRAVAUX

اعمال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البناء و أعمال متعددة  .

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

1525 مكت0 5ف حي السالم أكادار  - 

فففف8 أكادار املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد لحسن ادعلي    

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  ادعلي   لحسن  السيد 

انزكان  اراست  ف99  رقم  طريق 

فففف8 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  ادعلي  لحسن  السيد 

انزكان  اراست  ف99  رقم  طريق 

فففف8 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 84فف12.

3Iف5
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مركز االعمال داي

شركة حنان العاملية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

مركز االعمال داي

الحي االداري اقامة العثمانية 

الطابق الثالث بني مالل ، ففف23، 

بني مالل املغرب

شركة حنان العاملية شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اوطين 

لدى مركز االعمال داي اقامة 

العثمانية الطابق الثالث الحي 

االداري بني مالل - ففف23 بني مالل 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

حنان العاملية.

وسيط   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اوظيف في شركة االمن 

 بيع و شراء في  العقار

التجارة.

اوطين   : اال تماعي  املقر  عنوان 

اقامة  داي  االعمال  مركز  لدى 

الحي  الثالث  الطابق  العثمانية 

ففف23 بني مالل   - االداري بني مالل 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حنان دحمان عنوانه ا) 

ال روج  القراقرة  الشلحة  اوالد  دوار 

سطات ففف26 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حنان دحمان  عنوانه ا) 

ال روج  القراقرة  الشلحة  اوالد  دوار 

سطات ففف26 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 19 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 1278.

4Iف5

FATIGEST

SOCIETE BAYA IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FATIGEST

 RUE EL MOUTANABI ETG 3 7

 APPT 5 ، 20140، CASABLANCA

MAROC

SOCIETE BAYA IMMO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 117  زنقة 

ابن منير اقامة الزرقاء الطابق االول 

رقم 2 املعاريف - ف37ف2 الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

141ف56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BAYA IMMO

التطوير    : غرض الشركة بإاجاز 

العقاري والتقسيم وأنشطة املشاريع.

  117  : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق  زنقة ابن منير اقامة الزرقاء 

االول رقم 2 املعاريف - ف37ف2 الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيدة اشراف اشهبار 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اشراف اشهبار عنوانه ا) 

املعاريف  الفلكي  ريان  ابو  زنقة   22

ف37ف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اشراف اشهبار عنوانه ا) 

املعاريف  الفلكي  ريان  ابو  زنقة   22

ف37ف2 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 22ف2 احت رقم 843738.

5Iف5

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

 DOMAINE TARGANTE

OUGRRAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

الشارع الرئي�سي عمارة بواكسوست 

الطابق الثالث رقم 11 بيوكرى 

اشتوكة اات بها ، ففف86، بيوكرى 

املغرب

 DOMAINE TARGANTE

OUGRRAM SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

املضرات أات عميرة اشتوكة أات 

باها  - فف872 بيوكرى  املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ف277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DOMAINE TARGANTE  :

.OUGRRAM SARL

غرض الشركة بإاجاز : االستغالل 

الزراعي.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

أات  اشتوكة  عميرة  أات  املضرات 

باها  - فف872 بيوكرى  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة.
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الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

 334   : الحسين   املودن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

 333   : العربي   املودن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد املودن حسن :  333 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املودن الحسين  عنوانه ا) 

اشتوكة  عميرة  اات  املضرات  دوار 

اات باها  فف872 بيوكرى  املغرب.

عنوانه ا)  العربي  املودن  السيد 

اشتوكة  عميرة  أات  املضرات  دوار 

أات باها  فف872 بيوكرى املغرب.

عنوانه ا)  حسن   املودن  السيد 

اشتوكة  عميرة  أات  املضرات  دوار 

أات باها  فف872 بيوكرى  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املودن الحسين  عنوانه ا) 

اشتوكة  عميرة  أات  املضرات  دوار 

أات باها  فف872 بيوكرى  املغرب 

عنوانه ا)  حسن   املودن  السيد 

اشتوكة  عميرة  أات  املضرات  دوار 

اات باها فف872 بيوكرى  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 71.

6Iف5

UNIVERS COMPTA SARL AU

TAF EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU

شارع الجيش امللكي زنقة أ عمارة 

16 شقة رقم 7 ، فففف5، مكناس 

املغرب

TAF EVENTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : االشقة 

رقم 17, الطابق 5, عمارة صفاء 

وها ر,شارع النصر  - ف1فف5 

مكناس  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36189

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  31 د ن ر  املؤرخ في 

TAF EVENTS شركة ذات املسؤولية 

فف,ففف.ف1  املحدودة مبلغ رأسمالها 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

عمارة   ,5 الطابق   ,17 رقم  االشقة 

صفاء وها ر,شارع النصر  - ف1فف5 

مكناس  املغرب نتيجة الملنافسة.

و عين:

و  الفاطمي  طيبي   السيد ة) 

بلوك س   4 اقامة الر�سى  عنوانه ا) 

ج   م  امللكي  الجيش  شارع   41 رقم 

فففف5 مكناس املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

وفي االشقة  22ف2  د ن ر   31 بتاريخ 

رقم 17 الطابق 5 عمارة صفاء وها ر 

مكناس   ف1فف5   - النصر   شارع 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1475.

7Iف5

etablissement darwinier

STE RAFIA MULTISERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

etablissement darwinier

 HAY EL MASSIRA 02 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla maroc

 STE RAFIA MULTISERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 

1ف رقم ف267 الداخلة - ففف73 

الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  ف3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAFIA MULTISERVICES

اجارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية في املتا ر املتخصصة, 

االستيراد و التصدار.  بيع االسماك. 

اجارة عامة..

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - الداخلة  ف267  رقم  1ف  النهضة 

ففف73 الداخلة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

ف34    : السيد عبد الحليم رفيع 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد الحسين رفيع :  ف33 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف33    : رفيع  عبدالصمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحليم رفيع عنوانه ا) 

الداخلة  ف267  رقم  1ف  النهضة  حي 

ففف73 الداخلة املغرب.

عنوانه ا)  رفيع  الحسين  السيد 

حي السالم رقم 26 رقم 511 الداخلة 

ففف73 الداخلة املغرب.

السيد عبدالصمد رفيع عنوانه ا) 

الداخلة  ف267  رقم   1 النهضة  حي 

ففف73 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحليم رفيع عنوانه ا) 

الداخلة  ف267  رقم  1ف  النهضة  حي 

ففف73 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 14 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

د ن ر 22ف2 احت رقم 2166.

8Iف5

STE CISS SARL

PRO CREATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

STE CISS SARL

مكت0 7 زنقة رقم 399 الطابق 

التاني اجزئة  نة الزيتون 1 بن 

سودة فاس مكاا0 ابراهيم مبعوت، 

فففف3، فاس املغرب

PRO CREATION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع سال 

رقم ف8 اجزئة فضيلة طريق عين 

الشقف فاس - فففف3 فاس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23ف75

 19 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  د ن ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CREATION

وكالة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االشهار 

الطباعة 

اشغال مختلفة.

عنوان املقر اال تماعي : شارع سال 

عين  طريق  فضيلة  اجزئة  ف8  رقم 

الشقف فاس - فففف3 فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العبدالوي   العلوي  السيد حسن 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العبدالوي   العلوي  السيد حسن 

عنوانه ا) الرقم 125 اجزئة الراشداة 

2ف طريق عين الشقف  فففف3 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان بوكمارة  عنوانه ا) 

رقم 1159 حي الوحدة بنسودة فاس  

فففف3 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  6ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 145.

9Iف5

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

ISTIFRAGH KHADDADI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

ISTIFRAGH KHADDADI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية محج 

لالااقوت و زنقة العرعار عمارة 9 

اجزئة غليس الطابق 4 شقة 17 - 

ف72ف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567265

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  د ن ر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISTIFRAGH KHADDADI

خدمات   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اليد العاملة.

زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 

محج لالااقوت و زنقة العرعار عمارة 

 - 17 4 شقة  9 اجزئة غليس الطابق 

ف72ف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد امطل خليل :  فف7 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد خدادي عبد الحمان :  فف3 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امطل خليل عنوانه ا) حي 

فف1 عين الشق  األسرة زنقة 18 رقم 

ف83ف2 الدار البيضاء املغرب.

الحمان  عبد  خدادي  السيد 

عنوانه ا) عين الشق درب الخير زنقة 

البيضاء  الدار  ف83ف2   35 رقم   9

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحمان  عبد  خدادي  السيد 

عنوانه ا) عين الشق درب الخير زنقة 

البيضاء  الدار  ف83ف2   35 رقم   9

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852782.

Iف51

LE LEGALISTE

BZO COLOR

إعالن متعدد القرارات

LE LEGALISTE

زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 

بوعبيد املكت0 رقم 9 الوازيس ، 

ف24ف2، الدار البيضاء املغرب

BZO COLOR  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 6 شارع 

46 اجزئة املستقبل عين الشق  - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

23فف17.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 أكتوبر 22ف2 ام ااخاذ 

القرارات التالية: 

حصص:  افويت   -  1 رقم  قرار 
املوافقة على  الذي انص على ماالي: 
ا تماعية  حصة  افويت  ففف.11) 
مملوكة للسيد محمد العلوي لفائدة 

السيد عزيز العلوي
قرار رقم 2 - تغيير الشكل القانوني 
للشركة : الذي انص على ماالي: تغيير 
 S.A.R.L الشكل القانوني للشركة من

 S.A.R.L AU إلى
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي انص على ماالي: -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 429ف85.

511I

ELITE CONSEILS

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET D'HEMODIALYSE

OUALILI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ELITE CONSEILS
 N°634 BUREAU N°4 ETAGE
 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET D’HEMODIALYSE OUALILI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  رقم 94 

اجزئة اسيف د شارع موالي عبد هللا 
اسيف مراكش - فففف4 مراكش  

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132437
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET

.D’HEMODIALYSE OUALILI
 : بإاجاز  الشركة  غرض 

مركزاصفية و امراض الكلى.
 94 رقم    : عنوان املقر اال تماعي 
اجزئة اسيف د شارع موالي عبد هللا 
مراكش   فففف4   - مراكش  اسيف 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة غزالن حبالي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
حصة  فف5    : السيد ربيع امالل 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  حبالي  غزالن  السيدة 
اجزئة املنار لحلو عمارة س ف3 الشقة 
فففف4 مراكش   2 مراكش  6 الطابق 

املغرب.
 126 السيد ربيع امالل عنوانه ا) 
فف131  حي املامون بوزنيقة   4 شقة 

بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  حبالي  غزالن  السيدة 
اجزئة املنار لحلو عمارة س ف3 الشقة 
فففف4 مراكش   2 مراكش  6 الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143769.
512I

LE LEGALISTE

PREVOYANCE MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE LEGALISTE
زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكت0 رقم 9 الوازيس ، 

ف24ف2، الدار البيضاء املغرب
PREVOYANCE MEDICAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 

التقدم 172- طابق 2 سيدي 
ال رنو�سي  - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5135ف4.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 PREVOYANCE الوحيد  الشريك 
MEDICAL  مبلغ رأسمالها ففف.فف1 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 2 طابق   -172 التقدم  مجموعة 
الدار  فففف2   - ال رنو�سي   سيدي 
البيضاء املغرب نتيجة ل : قلة فرص 

البيع.
و حدد مقر التصفية ب مجموعة 
سيدي   2 طابق   -172 التقدم 
البيضاء  الدار  فففف2   - ال رنو�سي  

املغرب. 
و عين:

السيد ة) منير   دادون  و عنوانه ا) 
القدس إقامة االحفاد عمارة س رقم 
الدار البيضاء  فففف2  ال رنو�سي   11

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل ابليغ العقود و الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : مجموعة التقدم 
172- طابق 2 سيدي ال رنو�سي الدار 

البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853495.
513I

LE LEGALISTE

F.CHAR RENT CAR
إعالن متعدد القرارات

LE LEGALISTE
زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكت0 رقم 9 الوازيس ، 
ف24ف2، الدار البيضاء املغرب

F.CHAR RENT CAR  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: 3 شارع 

الطيف حي نعيمة  - فففف2 برشيد 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13255
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2ف نون ر 22ف2
ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1 - افويت حصص: الذي 
انص على ماالي: املوافقة على افويت 
مملوكة  ا تماعية  حصة   ففف1) 
للسيد اوسف بلقادي  لفائدة السيد 
محمد شروت مع االحتفاظ بالسيد 
كمسير للشركة ملدة  محمد شروت  

غير محددة.
قرار رقم 2 - تغيير الشكل القانوني 
للشركة: الذي انص على ماالي: تغيير 
 S.A.R.L  الشكل القانوني للشركة من

S.A.R.L AU إلى
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي انص على ماالي: -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر  ف2  بتاريخ  االبتدائية ب رشيد  

22ف2 احت رقم 1362.

514I

DISKLOSURE   
شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأسمال ففف.11.332 درهم
املقر اال تماعي: 265 شارع 

الزرقطوني، الطابق التاسع، رقم 92 
الدار البيضاء

 RC n°: 430.511- IF n° 34456432
 – ICE n°002231280000006

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ فاار نون ر 

22ف2، اقرر ما الي:
الزيادة في رأسمال الشركة عن   -

طريق حصص عينية.
تعيين مراق0 الحصص.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ ف3 نوفم ر 

22ف2، اقرر ما الي:
املصادقة على اافاقية املساهمة 

العينية واقييمها.

للزيادة  النهائي  اإلنجاز  معاانة 
بمساهمة  الشركة  رأسمال  من  في 
درهم،  ففف.11.322  عينية مقدارها 
إلى  درهم  ففف.ف1  مبلغ  من  لرفعه 

ففف.11.332 درهم ؛
- احيين الفصلين 6 و7 من النظام 

األسا�سي للشركة.
للنظام  الجداد  النص  اعتماد 

األسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 852538 احت عدد  بالدار البيضاء 

بتاريخ ف3 ديسم ر 2 2ف2.
ملخص قصد النشر

516I

ARZ AZROU AITAMER

ارز ازرو ايت عامر خشب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ARZ AZROU AITAMER
شارع ابو عباس السبتي رقم3 ، 

ففف93، اطوان املغرب
ارز ازرو اات عامر خش0 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ابو 
العباس السبتي رقم3 - ففف93 

اطوان املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1ف316

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ارز ازرو 

اات عامر خش0.
بيع   -  : بإاجاز  الشركة  غرض 

الخش0 بالتقسيط
- التجارة بصفة عامة.
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شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ففف93   - ابو العباس السبتي رقم3 

اطوان املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف1    : عامر  اات  احمد  السيد 

حصة بقيمة ففف.1 درهم للحصة. 
فف1   : عامر  اات  احمد  السيد 

بقيمة ففف.1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد اات عامر عنوانه ا) 
شارع ابن زيدون زنقة ربيع اقامة ر اء 
اطوان  ففف93   53 رقم   3 الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد اات عامر عنوانه ا) 
شارع ابن زيدون زنقة ربيع اقامة ر اء 
اطوان  ففف93   53 رقم   3 الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ماي   19 بتاريخ  بتطوان   االبتدائية 

22ف2 احت رقم 1225.
517I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

siwana-import
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Entreprise assisstance*
’*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc

siwana-import شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق اازة 
حي الوحدة زنقة ل16 رقم 33 و دة 

- فففف6 و دة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24629

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 6ف أكتوبر 21ف2 اقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  siwana-import الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم وعنوان 
حي  اازة  طريق  اإل تماعي  مقرها 
و دة   33 رقم  ل16  زنقة  الوحدة 
 : ل  نتيجة  املغرب  و دة  فففف6   -

مشاكل مالية.
و حدد مقر التصفية ب طريق اازة 
حي الوحدة زنقة ل16 رقم 33 و دة 

- فففف6 و دة املغرب. 
و عين:

و  رمظاني  محمد    السيد ة) 
و دة  فففف6  و دة  عنوانه ا) 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  6ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 85.
518I

ادكو كونسيل

IMPEXALIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA  A، Casablanca ،
ف42ف2، الدار البيضاء املغرب

IMPEXALIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية بوسكورة رقم 15 - 
ف48ف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPEXALIM

اإلستيراد   : غرض الشركة بإاجاز 

و التصدار.

املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 

 -  15 رقم  بوسكورة  الصناعية 

ف48ف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مامون بلغيتي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

حصة  فف5    : بقا  السيدة زين0 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بلغيتي  مامون  السيد 

شارع  س  عمارة  الضحى  إقامة 

ف78ف2  أنفا  بوطال0  عبدالهادي 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه ا)  بقا  زين0  السيدة 

إقامة ااك مارين عمارة ب شقة ب 

البيضاء  الدار  ف36ف2  داربوعزة   4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  بلغيتي  مامون  السيد 

شارع  س  عمارة  الضحى  إقامة 

ف78ف2  أنفا  بوطال0  عبدالهادي 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه ا)  بقا  زين0  السيدة 

إقامة ااك مارين عمارة ب شقة ب 

البيضاء  الدار  ف36ف2  داربوعزة   4

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 847929.

519I

ادكو كونسيل

KARLINE OPTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA  A، Casablanca ،
ف42ف2، الدار البيضاء املغرب
KARLINE OPTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 27 زنقة 

الخزامة بوسيجور  - ف48ف2 
الدارالبيضاء املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.494125
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 غشت 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 - بوسيجور   الخزامة  زنقة   27»
إلى  املغرب»  الدارالبيضاء  ف48ف2 
3ف  رقم   18 زنقة  السفلي  «الطابق 
 - بواريكة  مسنانة  ضياء  منطقة 

ف78ف2 طنجة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 847826.
Iف52

ادكو كونسيل

LE BLED PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA  A، Casablanca ،
ف42ف2، الدار البيضاء املغرب
LE BLED PROD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 3ف زنقة 
اات أورير شارع موالي اوسف  - 

ف55ف2 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.258513

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 22ف2 اقرر حل 
 LE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
BLED PROD  مبلغ رأسمالها ففف.ف1 
3ف  اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
زنقة اات أورير شارع موالي اوسف  
- ف55ف2 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : اوقف النشاط.
زنقة  3ف  و حدد مقر التصفية ب 
 - اوسف   موالي  شارع  أورير  اات 

ف55ف2 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

السيد ة) فيصل  خيري و عنوانه ا) 
املغرب  الدارالبيضاء  فف248  وازيس 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم ف84771.
521I

ادكو كونسيل

 INSTITUT DE FORMATION
 DE CONSTRUCTION ET

D‹AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA  A، Casablanca ،
ف42ف2، الدار البيضاء املغرب

 INSTITUT DE FORMATION
 DE CONSTRUCTION ET

D’AMENAGEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 46 شارع 
الزرقطوني طابق 4 شقة رقم 8 - 

ف48ف2 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.258513

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  2ف شتن ر  املؤرخ في 

 INSTITUT DE FORMATION

 DE CONSTRUCTION ET

ذات  شركة   D’AMENAGEMENT

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 46 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 

شارع الزرقطوني طابق 4 شقة رقم 8 

- ف48ف2 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

لتوقف النشاط.

و عين:

السيد ة) مريم  المين و عنوانه ا) 

الدارالبيضاء  ف46ف2  الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 13 شتن ر 22ف2 وفي 46 شارع 

 -  8 رقم  شقة   4 طابق  الزرقطوني 

ف48ف2 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 847711.

522I

ادكو كونسيل

 LE PREMIER PAS VERS LE
CANADA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

ادكو كونسيل

 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA  A، Casablanca ،

ف42ف2، الدار البيضاء املغرب

 LE PREMIER PAS VERS LE

CANADA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 7ف زنقة 

ليمون إقامة السالم نر س ب - 

ف69ف2 فاس املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ف5619.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 9ف مارس 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«7ف زنقة ليمون إقامة السالم نر س 

ف69ف2 فاس املغرب» إلى «زنقة  ب - 

خريبكة إقامة النصر طابق 7 رقم ف5 

- ف78ف2 الدارالبيضاء  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم ف84571.

523I

ادكو كونسيل

SUNUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اوسيع نشاط الشركة 

ادكو كونسيل

 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA  A، Casablanca ،

ف42ف2، الدار البيضاء املغرب

SUNUP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 197 

شارع املقاومة طابق 6  - فف5ف2 

الدارالبيضاء املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.439413

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  22ف2  نون ر  ف1  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اإلستيراد و التصدار.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

6ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 93ف849.

524I

ادكو كونسيل

RAHAPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA  A، Casablanca ،
ف42ف2، الدار البيضاء املغرب

RAHAPACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
شفشاوني 2 رقم 26 عين سبع - 

ف48ف2 الدارالبيضاء املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.155779

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  أكتوبر   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رحالي  هند  السيد  ة)  افويت 
219 حصة ا تماعية من أصل 219 
منصف  السيد  ة)  لفائدة   حصة 

رحالي بتاريخ 17 أكتوبر 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
6ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 94ف849.

525I

STE CHCOM SARL

 STE BRUXELLES MIDI SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

STE CHCOM SARL
 RUE N° 22 N° 42 SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

  STE BRUXELLES MIDI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  الحي 
الجداد زنقة 21 و زنقة 8 اقامة 
االخوين  - ففف16 سيدي قاسم 

املغرب
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اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRUXELLES MIDI SARL AU

غرض الشركة بإاجاز : مقهى.

الحي    : اال تماعي  املقر  عنوان 

اقامة   8 زنقة  و   21 زنقة  الجداد 

قاسم  سيدي  ففف16   - االخوين  

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

  : العشعوش  احمد  السيد 

فف,فف1  بقيمة  حصة  فف,ففف.1 

درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العشعوش  احمد  السيد 

رقم  طنجة  طريق  اجزئة  عنوانه ا) 

فف1 ففف16 سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العشعوش  احمد  السيد 

رقم   طنجة  طريق  اجزئة  عنوانه ا) 

ففف16 سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

د ن ر 22ف2 احت رقم 22ف321/2.

526I

نوغل0

BISCUITERIE GLAMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

نوغل0
شقة 3 الطابق 2 عمارة ا7 اقامة 
راشا مر ان 2 مكناس شقة 3 
الطابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مر ان 2 مكناس، فففف5، مكناس 
املغرب

BISCUITERIE GLAMOUR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية طريق الوزانية  ماعة 
عين ااو دات الحا 0 - فف511 

عين او دات املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57849
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  4ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BISCUITERIE GLAMOUR
انتاج   -  : بإاجاز  الشركة  غرض 

وصناعة البسكويت
- انتاج وصناعة الحلويات

- التجارة.
املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 
الوزانية  ماعة  طريق  الصناعية 
فف511   - الحا 0  ااو دات  عين 

عين او دات املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف4    : الحسين   بوحتى  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف3 حصة    : السيد بوحتى عمر 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد بوحتى احمد :  فف3 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوحتى الحسين عنوانه ا) 
عين   345 رقم  2ف  النصر  حي 
او دات  عين  فف511  ااو دات  

املغرب.
السيد بوحتى عمر عنوانه ا) رقم 
عين ااو طات   2ف  النصر  حي   345

فف511 عين ااو طات  املغرب.
السيد بوحتى احمد عنوانه ا) رقم 
عين ااو طات   2ف  النصر  حي   345

فف511 عين ااو طات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوحتى الحسين عنوانه ا) 
عين   345 رقم  2ف  النصر  حي 
او دات  عين  فف511  ااو دات  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   14 بتاريخ  التجارية بمكناس  

22ف2 احت رقم 4685.
527I

فيدسوما

 CENTRE FOR ACADEMIC
ACHIEVEMENT )سانتر فور 

أكادميك أشيفمانت)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيدسوما
56 زنقة ابن الونان حي سمارة عين 

السبع الحي املحمدي الدار البيضاء، 
ف35ف2، الدار البيضاء املغرب
 CENTRE FOR ACADEMIC
ACHIEVEMENT  سانتر فور 

أكادميك أشيفمانت) شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي برج 

الدار البيضاء التوأم زاوية شارع 
الزرقطوني و املسيرة الطابق 16الدار 
البيضاء الدار البيضاء ف25ف2  الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.381755

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  22ف2  اونيو  ف3  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CENTRE FOR الوحيد  الشريك 

 ACADEMIC ACHIEVEMENT

أشيفمانت)   أكادميك  فور   سانتر 

درهم  ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ 

برج  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

شارع  زاوية  التوأم  البيضاء  الدار 

الزرقطوني و املسيرة الطابق 16الدار 

البيضاء الدار البيضاء ف25ف2  الدار 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

القدرة على امويل و احمل

أعباء الشركة وانعدام املبيعات و

صعوبات أخرى....

برج  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شارع  زاوية  التوأم  البيضاء  الدار 

الزرقطوني و املسيرة الطابق 16الدار 

البيضاء الدار البيضاء ف25ف2 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الحلوي  هللا   عبد  السيد ة) 

كيتا  مودابوو  شارع   725 عنوانه ا) 

الدار  ف42ف2   البيضاء  الدار  بولو 

البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند 

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

ابليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: برج الدار البيضاء التوأم زاوية شارع 

الزرقطوني و املسيرة الطابق 16الدار 

البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 22ف2 احت رقم 843133.

528I
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fiduciaire dar dmana

MAASSARAT DYAE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire dar dmana

عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 11 

الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 

لالزواوة أ3- رقم 11 الطابق الثاني 

وزان، فف162، وزان املغرب

 MAASSARAT DYAE SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار رمل 

 ماعة  مصمودة وزان  - فف162 

وزان  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  13 د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ     MAASSARAT DYAE SARL
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

رمل  ماعة   دوار  اإل تماعي  مقرها 

وزان   فف162   - وزان   مصمودة 

املغرب  نتيجة ل : عدم قيام الشركة 

باي نشاط..

و حدد مقر التصفية ب دوار رمل  

فف162   - وزان   مصمودة   ماعة 

وزان  املغرب. 

و عين:

و  مجدوبي   محمد    السيد ة) 

وزان   مصمودة  مركز  عنوانه ا) 

كمصفي  ة)  املغرب   وزان   فف162 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : دوار رمل  

 ماعة مصمودة وزان 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   26 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

22ف2 احت رقم 3829.

529I

Nord afrique extincteur

 NORD AFRIQUE
EXTINCTEUR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

Nord afrique extincteur
مطفأة شمال إفريقيا شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 34 زنقة 
لشبونة شارع الكرامة الزهور 1 - 

ف6فف3 فاس املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر  7ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: مطفأة  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

شمال إفريقيا.
غرض الشركة بإاجاز : بيع صيانة 

و مراقبة املطفأة.
زنقة   34  : عنوان املقر اال تماعي 
 -  1 الزهور  الكرامة  شارع  لشبونة 

ف6فف3 فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
عمر  حسني  ابومهدي  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1   :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عمر  حسني  ابومهدي  السيد 
شارع  لشبونة  زنقة   34 عنوانه ا) 
فاس  ف6فف3   1 الزهور  الكرامة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عمر  حسني  ابومهدي  السيد 
شارع  لشبونة  زنقة   34 عنوانه ا) 
فاس  ف6فف3   1 الزهور  الكرامة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
شتن ر  7ف  بتاريخ  بفاس  التجارية 

22ف2 احت رقم ف368.
Iف53

ائتمانية لرفيد

 STE PROMOBOUZIDI
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ائتمانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، ففف92، العرائش املغرب
 STE PROMOBOUZIDI SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي موالي 
محمد بن عبدهللا زنقة املعتمد 

بن عباد عمارة بنطاما الطابق 4 - 
ففف92 العرائش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOBOUZIDI SARL-AU
مقهى,   : بإاجاز  الشركة  غرض 
االلبان  مقشدة,  ملبنة,  مطعم, 
تشغيل  واملعجنات,  كريم,  وااليس 

مركز اجميل ومصصف شعر ومساج 
السيارات  وانظيف  غسل   ,  مالي 

وصيانة املركبات..
موالي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املعتمد  زنقة  عبدهللا  بن  محمد 
 -  4 الطابق  بنطاما  عمارة  عباد  بن 

ففف92 العرائش املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد محمد البوزيدي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد البوزيدي عنوانه ا) 
موالي محمد بن عبدهللا زنقة املعتمد 
 4 الطابق  بنطاما  عمارة  عباد  بن 

ففف92 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد البوزيدي عنوانه ا) 
موالي محمد بن عبدهللا زنقة املعتمد 
 4 الطابق  بنطاما  عمارة  عباد  بن 

ففف92 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 21 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 1333.
531I

BOULAICH SAID

ARETHUSA
إعالن متعدد القرارات

BOULAICH SAID
طريق الجبل رقم 26 مكرر درادب ، 

فففف9، طنجة املغرب
ARETHUSA «شركة  املساهمة»

 N° 1 RUE :وعنوان مقرها اال تماعي
 ESPERANZA ORELLANA  - -

.TANGER MAROC
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
5ف18.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 ماي 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

التسيير  عقود  على  ميع  املوافقة 

املتخدة من طرف املسيران السابقين 

للشركة الى اومنا هدا.

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي:  

11/1969/ف1  املوافقة على محضر 

للشركة  اال تماعي  املقر  بتحويل 

للعنوان الكائن بطنجة فيال ادن روك 
زنقة الناظور رقم 6

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

اصرير بوفاة املرحوم السيد محمد 

االاوبي.

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

اململوكة للمرحوم   
ً
سهما ف35  اوزيع 

السيد محمد االاوبي على ورثته كل 

حس0 نصيبه.

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

من طرف  املوافقة على هبة أسهم  

من  لكل  الهاشطي  زين0  السيدة 

و  االاوبي  ف5سهم)  ها ر  السيدة 

السيد ااسين االاوبي  ف5 سهم).

قرار رقم 6: الذي انص على ماالي: 

اعادة اقسيم رأس مال الشركة.

قرار رقم 7: الذي انص على ماالي: 

احويل الشكل القانوني للشركة دات 

املسؤولية املحدودة.

قرار رقم 8: الذي انص على ماالي: 

الهاشطي  زين0  السيدة  تسمية 

كمسيرة وحيدة للشركة.

على  انص  الذي   :9 رقم  قرار 

ماالي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

للشركة.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 

الشكل القانوني.

بند رقم 4: الذي انص على ماالي: 

املقر اال تماعي.

بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 

االسهم.

بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
راس املال.

على  انص  الذي   :17 رقم  بند 

ماالي: االدارة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

22ف2 احت رقم 15352.
532I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

 LINGUISTIC
**INTELLIGENCE**LINTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD
 OMAR  EL IDRISSI IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA
MAROC

 LINGUISTIC
 **INTELLIGENCE**LINTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم61 

شارع اللة اليقوت  الزاوية 
مصطفى معاني  املركز التجاري 

رياض  85 الطابق الثاني - فففف2 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ف2845.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  غشت   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 LINGUISTIC ذات الشريك الوحيد 
مبلغ    **INTELLIGENCE**LINTEL
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
شارع اللة  مقرها اإل تماعي رقم61 
معاني   مصطفى  الزاوية  اليقوت  
الطابق   85 رياض   التجاري  املركز 
الدارالبيضاء  فففف2   - الثاني 
املسبق  الفسخ   : ل  نتيجة  املغرب 
من  ابتدا   للشركة  والودي  االرادي 

8/31ف/22ف2.
التصفية ب رقم61  و حدد مقر 
الزاوية مصطفى  شارع اللة اليقوت  
 85 رياض   التجاري  املركز  معاني  
الطابق الثاني الدار البيضاء - فففف2 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

السيد ة) امين   الل و عنوانه ا) 

حي الرحمة  زنقة11 رقم 57 فففف2 

كمصفي  ة)  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف3  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 22ف2 احت رقم 93ف836.

533I

mohammed boumzebra

SUPER MOTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشاط الشركة 

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

SUPER MOTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي دوار 

لعبابطة اوالد حسون الخلفية - 

فف232 الفقيه بن صالح املغرب.

اوسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5ف اناار 23ف2 امت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

منعش عقاري.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

16 اناار 23ف2 احت رقم 23ف23/2.

534I

SOCIETE  RIMAL COMPTA  SARL

RIMAL COMPTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

  SOCIETE  RIMAL COMPTA
SARL

26 شارع مرس سلطان شقة 3  
الطابق 1 ، 6ففف2، الدار البيضاء 

املغرب
RIMAL COMPTA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة 3  الطابق 1 

الدار البيضاء 6ففف2 الدار البيضاء 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
568317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIMAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COMPTA
 •  : بإاجاز  الشركة  غرض 
واال تماعية. القانونية  االستشارات 

االستشارات اإلدارية
دراسة وصياغة  ميع األعمال   •

والعقود.
26 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 1 الطابق    3 شقة  سلطان  مرس 
6ففف2 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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ففف.1    : إنموح  امع  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 69 السيد إنموح  امع عنوانه ا) 
زنقة 7 طريق الخير سيدي ال رنو�سي 

ف61ف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 69 السيد إنموح  امع عنوانه ا) 
زنقة 7 طريق الخير سيدي ال رنو�سي 

ف61ف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854342فف.
535I

STE FIGEC

 TRANS DISTRIBUTION BEN
ALI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE FIGEC
ف1 شارع نهرو ، مكناس ، فففف5، 

مكناس املغرب
 TRANS DISTRIBUTION BEN ALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
السفلي رقم 78 اجزئة الياسمين 
ويسالن - فففف5 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

21ف35.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 TRANS DISTRIBUTION BEN
درهم  ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ   ALI
الطابق  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
الياسمين  اجزئة   78 رقم  السفلي 
املغرب  مكناس  فففف5   - ويسالن 

نتيجة ل : اوقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق 
الياسمين  اجزئة   78 رقم  السفلي 

ويسالن - فففف5 مكناس املغرب.

و عين:

السيدعبد الحق بن علي و عنوانه 

295 شارع املسيرة حي السالم ويسالن 

املغربية  اململكة  مكناس  فففف5 

كمصفي للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بمكناس  التجارية 

23ف2 احت رقم 1415.

536I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

AUTOMATISM ABDOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب

AUTOMATISM ABDOU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 

اجزئة الوحدة رقم 77 العرائش - 

ففف92 العرائش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTOMATISM ABDOU

مقاول   -  : غرض الشركة بإاجاز 

اعمال متنوعة 

- مفاوض.

متجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - العرائش   77 رقم  الوحدة  اجزئة 

ففف92 العرائش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

االله  عبد  الفضيلي  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االله  عبد  الفضيلي  السيد 

الوحدة  حي   77 رقم  عنوانه ا) 

العرائش ففف92 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

االله  عبد  الفضيلي  السيد 

الوحدة  حي   77 رقم  عنوانه ا) 

العرائش ففف92 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 17 اناار 

23ف2 احت رقم 59.

537I

FIDUCOMPTA

TERRAINIMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCOMPTA

الرقم 13  شارع الحرية مكت0 ف1 

املدانة الجدادة   اسفي ، ففف46، 

اسفي املغرب

TERRAINIMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الزيتونة حي الصناعي سبت كزولة - 

ففف46 اسفي املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  7ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TERRAINIMMO

مطور    : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقارات.

أعمال البناء.

أعمال مختلفة..

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - الزيتونة حي الصناعي سبت كزولة 

ففف46 اسفي املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : التهامي  املسقي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  التهامي  املسقي  السيد 

  217 رقم  ق س  محج  الر اء2  حي 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  التهامي  املسقي  السيد 

  217 رقم  ق س  محج  الر اء2  حي 

فففف2 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر   17 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

22ف2 احت رقم -.

538I



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2)الجريدة الرسمية   2054

mohammed boumzebra

 STE D‹ENGRAISSEMENT

BNI CHEGDAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE D’ENGRAISSEMENT BNI

CHEGDAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مراب 

بسيدي احمد الضاوي الرقم 17 

الزنقة 13 سيدي احمد الضاوي - 

فف232 الفقيه بن صالح املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STE D’ENGRAISSEMENT BNI

.CHEGDAL

استيراد   : بإاجاز  الشركة  غرض 

األبقار  مغدي   - الجملة  بنصف 

والعجول.

مراب   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 17 الرقم  الضاوي  احمد  بسيدي 

 - الضاوي  احمد  سيدي   13 الزنقة 

فف232 الفقيه بن صالح املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
فف,ففف.ففف.2 درهم، مقسم كالتالي:
  : الكميري  عبدالواحد  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.ف2 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكميري  عبدالواحد  السيد 
فف232  الفقيه بن صالح  عنوانه ا) 

الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكميري  عبدالواحد  السيد 
فف232  الفقيه بن صالح  عنوانه ا) 

الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  
16 اناار 23ف2 احت رقم 23ف22/2.
539I

Fiduciaire Le Médiateur

Urban Kitchen
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

Fiduciaire Le Médiateur
 Bd D’Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

Urban Kitchen شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة ابن 
 اهير- بوركون الدار البيضاء - 
فف1ف2  الدار البيضاء املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ف4121.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2ف د ن ر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الدار  بوركون  ابن  اهير-  «زنقة 
البيضاء  الدار  فف1ف2    - البيضاء 
املغرب» إلى «زنقة داكولوم0 العمارة 
الدار  وزيز  ا  بفيلون  ليفينك  ب 
البيضاء   الدار  فف1ف2    - البيضاء 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853265.
Iف54

FLASH ECONOMIE

BCP INTERNATIONAL
تعيين مدار عام

BCP INTERNATIONAL
شركة مجهولة االسم ذات مجلس 
ادارة رأسمالها ففف.ففف.فف2 درهم
مقرها اال تماعي الدارالبيضاء 1ف1 

شارع محمد الزرقطوني
السجل التجاري الدار البيضاء رقم 

2385ف4
ان مجلس إدارة الشركة املنعقد 
ااخذ  22ف2  أكتوبر  3ف  بتاريخ 

القرارات التالية:    
تعيين السيد عبد السالم بناني   -
للسيد  خلفا  للشركة  عاما  مدارا 

محمد كمال مقداد.
 وبصفته متصرفا فان مدة مهامه 
كمدار عام ال امكن ان اتجاوز مدة 

انتدابه كمتصرف. - 
-إعطاء  ميع الصالحيات إلنجاز 

اإل راءات اإلدارية.
ام اإلاداع القانوني لدى املحكمة 
 23 بتاريخ  البيضاء،  بالدار  التجارية 

د ن ر 22ف2 احت عدد ف85156. 
مقتطف من أ ل االشهار. 

541I

FLASH ECONOMIE

AISSY NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 «AISSY NEGOCE» 
 شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد  
 الرأسمـال اال تمـاعي:  ففف.فف1 

درهـم 
اجزئة املسيرة ف ب 29 الطابق 
الثالث شقة رقم 19 املحمداة.

بقرار من الشريك الواحد بتاريخ 
22ف16/12/2، اقــرر ما الي: 

للشركة  املسبقة  التصفية   -
املذكورة أعاله  

تعيين السيد الحسين اات عي�سى 
كمصفي للشركة املذكورة ا عاله 

بكتابة  القانـوني  اإلاـداع  ام 
االبتـدائية  باملحكمة  الضبط 
املحمداة بتاريخ 23ف1/2ف/16 احت 

الرقم 82.

542I

KAMAR BENOUNA

BURJ FINANCE  ش م م دات 
مساهم وحيد

إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
BURJ FINANCE  ش م م دات 

مساهم وحيد  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: 141 شارع 
الحسن اول  - ف57ف2 الدارالبيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
17ف246.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
موافقة  قرر   العام  الجمع  بمو 0 
السيد سلمى بنعدوا ادري�سي كمسيير 

 داد 
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
بيع ففف1 حصة من طرف الشركة « 
BURJ CASABLANCA»  الى السيدة 

سلمى بنعدوا ادري�سي 
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
احويل املقر اال تماعي من 141 شارع 
411 طريق الجدادة  الحسن اول الى 
قوانين  تغيير  مع  الثالث   الطابق 

الشركة 
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 



2055 الجريدة الرسميةعدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) 

بند رقم ف: الذي انص على ماالي: 
ف

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85391.

543I

سيوطي كونسلتينك

M&M PESAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

سيوطي كونسلتينك
ادريس الحارثي رقم 1483 طابق 3 

شقة 6 موالي رشيد الدار البيضاء ، 
فففف2، الدار البيضاء املغرب
M&M PESAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق ف1 العمارة 
رقم 65  -  ففف24 الدار البيضاء 

املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
1ف5378.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 8ف مارس 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الطابق  سميحة  محمد  زنقة   77»
ف1 العمارة رقم 65  -  ففف24 الدار 
لالمريم  «حي  إلى  املغرب»  البيضاء 
بن  ففف13   -   271 رقم  س  بلوك 

سليمان  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتاريخ  سليمان   ب ن  االبتدائية 

اناار 23ف2 احت رقم 853231.

544I

PHARMACIE LA PERLE DE TIT MELIL

 PHARMACIE LA PERLE DE
TIT MELIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 PHARMACIE LA PERLE DE TIT
MELIL

 LOTIS SHEMS AL MADINA
 2 LOT N801 SIDI HAJJAJ
 OUED HASSAR ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 PHARMACIE LA PERLE DE

TIT MELIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
الشمس املدانة 2 شطر رقم 1ف8 
سيدي حجاج واد حصار  - فففف2 

الدارالبيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
91ف568

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE LA PERLE DE TIT

.MELIL
غرض الشركة بإاجاز : -صيدلية

-الصيدلة.
عمارة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
1ف8  رقم  شطر   2 املدانة  الشمس 
فففف2   - سيدي حجاج واد حصار  

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : السجلما�سي   أنسة  السيدة 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السجلما�سي   أنسة  السيدة 
ما وريل  األزهرإقامة  عنوانه ا) 
ال رنو�سي   سيدي  ف1  رقم   5 عمارة 

فففف2 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السجلما�سي   أنسة  السيدة 

ما وريل  األزهرإقامة  عنوانه ا) 
ال رنو�سي  سيدي  ف1  رقم   5 عمارة 

فففف2 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 1653.

545I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

 CENTRE BESTCOURS DE
SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR  EL IDRISSI IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

 CENTRE BESTCOURS DE

 SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الحسن 2   حي  كريم بلوك د  رقم 6  

الطابق  الثاني  بنسليمان - ففف13 

بنسليمان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9ف54.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  22 شتن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 CENTRE BESTCOURS DE

SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE  مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 

مقرها اإل تماعي شارع الحسن 2   حي  
6  الطابق  الثاني   كريم بلوك د  رقم 

بنسليمان - ففف13 بنسليمان املغرب 

الفسخ املسبق الودي و   : نتيجة ل 

االرادي  ابتدا من 22ف9/2ف/ف3.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحسن 2   حي  كريم بلوك د  رقم 6  
ففف13   - بنسليمان  الثاني   الطابق  

بنسليمان املغرب. 
و عين:

السيد ة) سميرة  منار و عنوانه ا) 
  39 الرقم  1ف  بلوك  املحمدي  حي 
كمصفي  املغرب  بنسليمان  ففف13 

 ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
8ف  بتاريخ  سليمان   ب ن  االبتدائية 

نون ر 22ف2 احت رقم 579.

546I

AL BAYET ALUMINIUM ET DECOR

البيت ألومنيوم وديكور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 AL BAYET ALUMINIUM ET
DECOR

 DOUAR OLD BERRAHMOUNE
 LBOUR ، 40070، MARRAKECH

MAROC
البيت ألومنيوم وداكور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ولد 
بالرحمون البور مراكش - ف7فف4 

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

87125
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  18ف2  ف راار   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
البيت   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ألومنيوم وداكور.
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نجارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 
األلومنيوم

اعمال الداكور واالنشاءات.
دوار ولد   : عنوان املقر اال تماعي 
ف7فف4   - مراكش  البور  بالرحمون 

مراكش املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.5    : بلول  رضوان  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
ففف.5    : السيد بنيني املصطفى 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  بلول  رضوان  السيد 
مراكش  البور  بالرحمون  ولد  دوار 

فف7ف4 مراكش املغرب.
السيد بنيني املصطفى عنوانه ا) 
مراكش  البور  بالرحمون  ولد  دوار 

فف7ف4 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  بلول  رضوان  السيد 
مراكش  البور  بالرحمون  ولد  دوار 

فف7ف4 مراكش املغرب
السيد بنيني املصطفى عنوانه ا) 
مراكش  البور  بالرحمون  ولد  دوار 

فف7ف4 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف راار   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

18ف2 احت رقم 1867.

547I

SOUHAL CONSULTING

STE MEDAUDITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل مكان فرع اابع للشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE MEDAUDITION «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي إقامة 
أحالم شقة 1 شارع يعقوب املنصور 
كليز  مراكش فففف4 مراكش املغرب.

«احويل مكان فرع اابع للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.78187
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اقرر  19ف2  ماي  1ف  في  املؤرخ 
لشركة  اابع  فرع  مكان  احويل 
 1 رقم  من   STE MEDAUDITION
املرك0 االقتصادي قلعة   56 عمارة 
قلعة السراغنة  ففف43   - السراغنة 
املغرب إلى شقة رقم 6 اجزئة النخيل 
ففف43   - السراغنة  قلعة   19 رقم 

قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 443652.
548I

MANAGEMENT DETROIT PLUS

 NIZAJOUD SERVICE
RAPIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

MANAGEMENT DETROIT PLUS
 PLACE DES NATIONS IMM
 TAJMIL 2EME ETAGE N°10
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 NIZAJOUD SERVICE RAPIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
الداوداة الطابق السفلى محل رقم 
1 بني ماكدة طنجة - فففف9 طنجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
127399

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  أبريل  ف2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NIZAJOUD SERVICE RAPIDE
صيانة و   : غرض الشركة بإاجاز 

اصالح السيارات.
اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السفلى محل رقم  الطابق  الداوداة 
فففف9 طنجة   - بني ماكدة طنجة   1

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : رياض  نصي0  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  رياض  نصي0  السيد 
الشقف  عين  طريق  عزيزة  اجزئة 

فاس فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  رياض  نصي0  السيد 
الشقف  عين  طريق  عزيزة  اجزئة 

فاس فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ماي  ف2  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

22ف2 احت رقم 253889.

549I

HLZCONSULTING

GATA
إعالن متعدد القرارات

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
GATA «شركة  املساهمة»

وعنوان مقرها اال تماعي: الحي 
الصناعي مراكش - - مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
21ف4.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 1ف أبريل 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
اوزيع  و  الجزولي  عمر  السيد  وفاة 
اسهم السيد عمر الجزولي بين الورثة
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
هبة اسهم السيد محمد بنونة لوردي 
لصالح ولداه منصف وأحمد بنونة 

لوردي
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
استقالة الرئيس السيد محمد احمد 

بنونة
على  انص  الذي   :4 رقم  قرار 
ماالي: تعيين السيد ابراهيم الجزولي 
مدارين  الجزولي  و  هند  السيدة  و 

للشركة حتى 23ف31/12/2
على  انص  الذي   :5 رقم  قرار 
بالتوقيع  الشركة  ستلتزم  ماالي: 
املشترك للسيد بنونة لوريدي أحمد 
، بنونة لوريدي سليمة و السيدة هند 
 
ً
الجزولي مع الصالحيات األكثر شموال
التي ام احدادها في اال تماع العام 

العادي بتاريخ 19ف2/ف1/2ف
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 

1
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 13695.

Iف55

BM COWORKING

BM COWORKING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

   BM COWORKING 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
محمد الخامس املبنى رقم 7ف، 

الباب 6ف، بني مالل - ففف23 بني 
مالل املغرب



2057 الجريدة الرسميةعدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COWORKING

اوفير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

فضاءات العمل املشتركة و الخاصة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

محمد الخامس املبنى رقم 7ف، الباب 

مالل  بني  ففف23   - مالل  بني  6ف، 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.5  الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه  ااتوعدي  هشام  السيد 

الحي االداري ففف22 أزيالل املغرب.

الخلوفي عنوانه  السيدة خداجة 

بني   C 23ف2ف البلوك  الداخلة  حي 

مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه  ااتوعدي  هشام  السيد 

الحي االداري ففف22 أزيالل املغرب

الخلوفي عنوانه  السيدة خداجة 

بني   C 23ف2ف البلوك  الداخلة  حي 

مالل املغرب

ام اإلاداع القانوني ب- بتاريخ 4ف 

اناار 23ف2 احت رقم 1336.

551I

FIDUCOMPTA

EXCEPTIMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCOMPTA
الرقم 13  شارع الحرية مكت0 ف1 
املدانة الجدادة   اسفي ، ففف46، 

اسفي املغرب
EXCEPTIMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
الزيتون حي الصناعي سبت كزولة 

اسفي - ففف46 اسفي املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  7ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXCEPTIMMO
مطور    : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
أعمال البناء.

أعمال مختلفة..
اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
كزولة  سبت  الصناعي  حي  الزيتون 

اسفي - ففف46 اسفي املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : املسقي  التهامي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  املسقي  التهامي  السيد 
 217 محج ق س رقم   2 حي الر اء 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  املسقي  التهامي  السيد 
 217 محج ق س رقم   2 حي الر اء 

فففف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

22ف2 احت رقم -.
552I

FIDUCOMPTA

IMOCYCLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCOMPTA
الرقم 13  شارع الحرية مكت0 ف1 
املدانة الجدادة   اسفي ، ففف46، 

اسفي املغرب
IMOCYCLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الزيتون حي الصناعي سبت اجزئة 
اسفي - ففف46 اسفي املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  7ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMOCYCLE
مطور   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
أعمال البناء.

أعمال مختلفة..
اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اجزئة  سبت  الصناعي  حي  الزيتون 

اسفي - ففف46 اسفي املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : التهمي  املسقي  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  التهمي  املسقي  السيد 
 217 محج ق س رقم   2 حي الر اء 
اسفي فففف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  التهمي  املسقي  السيد 
 217 محج ق س رقم   2 حي الر اء 

اسفي فففف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

22ف2 احت رقم -.

553I

FLASH ECONOMIE

ETS. NIDAM & BELLAMINE
إعالن متعدد القرارات

 ETS. NIDAM & BELLAMINE
 شركة ذات املسؤولية املحدودة
 رأسمالها : ففف.فف12 درهم 

مقرها اال تماعي: اجزئة شاداة 
ابن ااشفين زنقة 1 رقم 54 - الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

35413
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ف3 د ن ر 21ف2 ام  
- تعيين مسيرة  دادة لتحل محل 
السير الراحل ادريس طال0 بنجلون-

بالمين  الزهراء  فاطمة  السيدة 
بتاريخ:  ولدت   ، الجنسية  مغربية   ،
البيضاء  بالدار   ، 1/1972ف/26 
شارع  زاوية  مكرر  ف2  في   مقيمة   ،
 12 شقة   ، خيران  بن  وزنقة  ليسير 
الوطنية  البطاقة  البيضاء   الدار 

 BK78587
قرر الجمع العام االستثنائي بأن 

الشركة التزم بما الي-
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الحق  عبد  السيد  بتوقيع  إما 

بالمين

فاطمة  السيدة  طريق  عن  إما 

الزهراء بالمين بشكل منفصل

بعد  الورثة   , ولوج شركاء  دد   

ادريس طال0  والديهم  املتوفى  وفاة 

بنجلون والوفاة نعيمة قّباج)-

العاداة   الغير  العامة  الجمعية 

لرأس  الجداد  التوزيع  على  اوافق 

املال ثابًتا عند مبلغ ففف.فف12 درهم 

مقسًما إلى ففف.12 سهم بقيمة فف1 

درهم لكل سهم كالتالي

 3932 بالمين  الحق  عبد  السيد 

سهم-

الطال0  الحبي0  محمد  -السيد 

بنجلون 1468 سهم -

السيدة عائشة التازي 968 سهم-

بالمين  الزهراء  فاطمة  السيدة 

فف9 سهم-

السيدة نزهة بالمين فف9 سهم-

السيدة بوشرة بالمين فف9 سهم-

بن  لون  الطال0  مريم  السيدة 

733 سهم-

بنجلون  الطال0  غزالن  السيدة 

733 سهم-

السيدة مها الطال0 بنجلون 733 

سهم-

السيدة نهى الطال0 بنجلون 733 

سهم -

 مجموع ففف.12 سهم

النظام  من   7 املادة  تعدال  ام   

األسا�سي وفًقا لذلك

العاداة  الغير  العامة  الجمعية 

األسا�سي  النظام  احداث  اقرر 

للشركة   

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

اناار 22ف2 احت رقم 2ف3ف81
التسيير

554I

الشركة املغربية ملرا عة الحسابات

VILLE CONFORT
إعالن متعدد القرارات

الشركة املغربية ملرا عة الحسابات
شارع الكورنيش 63 اقامة اليخت 

مدخل ب الطابق الخامس ، 
فففف2، الدار البيضاء املغرب

VILLE CONFORT «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
بوركون زنقة  عفر ابن حبي0 اقامة 
املشرق 2 الطابق االول الرقم 3. - 

فففف2 الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.294553

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  22ف2  14 شتن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  نشاط  في  االستمرار  ماالي: 
الراسمال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

اال تماعي.
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي انص على ماالي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  اتم  لم 

االسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853476.
555I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

SSN PROM
إعالن متعدد القرارات

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC

SSN PROM «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: مجمع 

الحساني السكني اقامة عدنان شقة  
42 - فففف9 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.118969

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 4ف اناار 23ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

بألف  ففف1)  الت رع  على  املوافقة 

سهم للسيدة سعيدة السو�سى النملي 

واإلحاطة  العدالني  الل  للسيد 

علما بأن السيد العدالني  الل هو 

مساهم  داد في الشركة

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

استقالة  قبول  العام  الجمع  قرر 

النملي  السو�سي  سعيدة  السيدة 

في  املولودة   ، الجنسية  املغربية   ،

 CIN وحاملة الرقم   ، 2/11/1983ف 

في حي فال  واملقيمة   ،  ° KB21846
من   ، 1 طنجة  رقم   72 فلوري شارع 

ومنحها   ، للشركة  اإلدارية.  وظائفها 

ذمة كاملة ونهائية دون احفظ  إبراء 

من إدارة الشركة حتى اآلن.

على  انص  الذي   :3 رقم  قرار 

ماالي: قرر الجمع العام تعيين السيد  

مواليد  من  مغربي  العدالني  الل 

الحامل  العرلئش  في  6/1979ف/7ف 
في  املقيم   C.I.N. LA45823 الـ  رقم 
24 شارع احمد الريفي العرائش   رقم 

كمدار للشركة لفترة غير محددة.

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

قرر الجمع العام تغيير غرض الشركة 

إلى: - غرفة شاي ومطعم

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

التعدال والتحداث املرابط بالنظام 

األسا�سي

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي انص على ماالي: 

- غرفة شاي ومطعم - اقدام الطعام

بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 

العدالني  السيد  الوحيد  املساهم 

 الل يساهم في الشركة بمبلغ نقدي 

ألف  100،000.00)  مائة  قدره 

درهم.

بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
ام احداد رأس املال بمبلغ مائة ألف 
 100،000) درهم ، مقسًما إلى ألف 
مائة  فف1)  بواقع   ، سهم   ففف1) 
إلى   1 من  مرقمة   ، منها  لكل  درهم 
ففف1 ومخصصة بالكامل للمساهم 

الوحيد  الل العدالني
على  انص  الذي   :13 رقم  بند 
السيد   

ً
فصاعدا اآلن  من  ماالي: 

العدالني  الل ، مغربي ، من مواليد 
حائز   ، العراش  في  6/1979ف/7ف 
 LA45823 C.I.N. رقم  على شهادة الـ 
تعيين  ام   NR 24 RUE في  املقيم 
للشركة  كمدار  الراتش  ريفي  أحمد 
الشركة  الزم  محددة.  غير  لفترة 

املذكورة بتوقيعها الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261663..
556I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

غايدي برومو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
اجزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء ، ف47ف2، 

الدار البيضاء املغرب
غاادي برومو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 64 زنقة 
عبد هللا املداوني الطابق 1 شقة 2 
درب عمر - ف8فف2 الدار البيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
568119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : غاادي 

برومو.
االنعاش   : غرض الشركة بإاجاز 

العقاري.
زنقة   64  : عنوان املقر اال تماعي 
 2 شقة   1 عبد هللا املداوني الطابق 
البيضاء  الدار  ف8فف2   - عمر  درب 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : بوعزة  غاادي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  بوعزة  غاادي  السيد 
 6 رقم   42 أ زنقة  بلوك   4 املكانسة 
البيضاء  الدار  ف47ف2  الشق  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  بوعزة  غاادي  السيد 
املكانسة 4 بلوك أ زنقة 42 رقم 6 عين 

الشق ف47ف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854182.
557I

AL ASSASSE AFFAIRES

PHEBUSOL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العمارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدانة الجدادة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
 PHEBUSOL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي العمارة 

ب25 الشقة ب1 البستان 2 ويسالن 

- فففف5 مكناس املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ف238.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 د ن ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«العمارة ب25 الشقة ب1 البستان 2 

ويسالن - فففف5 مكناس املغرب» إلى 

«الشقة رقم 5ف الفتر 3ف العمارة 15 

الشارع 1ف الزيتون مكناس - فففف5 

مكناس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 191.

558I

ادكو كونسيل

RAHAPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ادكو كونسيل

 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA  A، Casablanca ،

ف42ف2، الدار البيضاء املغرب

RAHAPACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

شفشاوني رقم 26 عين السبع  - 

698ف2 الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.155779

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر  2ف  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف1 

عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 8ف8536.
559I

ادكو كونسيل

SARAYA AL ANDALUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

ادكو كونسيل
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA  A، Casablanca ،
ف42ف2، الدار البيضاء املغرب

SARAYA AL ANDALUS  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 228 شارع 
محمد 5 طابق 7 رقم فف2 - ف2458 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.527241

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام تعيين  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
مسير  داد للشركة السيد ة) أحمد 
الغندور  محمد إبراهيم  كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 14ف854.
Iف56

socomif sarl

AL MASSART YASSIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، ففف14، القنيطرة املغرب
AL MASSART YASSIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 
16 اصداكا فال فلوري القنيطرة 

ففف14 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37493
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  23ف2  اناار  9ف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 AL MASSART الوحيد  الشريك 
ففف.ف1  رأسمالها  مبلغ    YASSIN
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
فلوري  فال  اصداكا   16 مجموعة 
املغرب  القنيطرة  ففف14  القنيطرة 

نتيجة ل : اسباب ماداة.
و حدد مقر التصفية ب مجموعة 
القنيطرة  فلوري  فال  اصداكا   16

ففف14 القنيطرة املغرب. 
و عين:

و  الرا�سي  ادريس   السيد ة) 
3ف4 شارع واد ملوية  فيال  عنوانه ا) 
ففف12  الهرهورة   بتهوفن  اجزئة 

امارة املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 31ف94.

561I

nador conseil sarl au

ESPACE RESTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ESPACE RESTO   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ف8 
اوندا - ففف62 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

752ف1.
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  22 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
    ESPACE RESTO الوحيد  الشريك 
درهم  ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ 
ف8  اإل تماعي شارع  مقرها  وعنوان 
اوندا - ففف62 الناظور املغرب نتيجة 

ل : حل مبكر للشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع ف8  

اوندا  - ففف62 الناظور املغرب. 
و عين:

و  قدوري    السيد ة)  مال  
 129 رقم  الشباب  شارع  عنوانه ا) 
ففف62 الناضور املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 17 اناار 

23ف2 احت رقم 5151.
562I

Audifisc Maroc

ليدك
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

ليدك ش. م
، زنقة محمد الداوري - الدار 
البيضاء48املقر اال تماعي : 

السجل التجاري: الدار البيضاء - 
617ف8 

اقالة وتعيين عضو  داد بمجلس 
اإلدارة 

1 - بمقت�سى محضر الجمع العام 
العادي املنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 
8ف اونيو22ف2، قرر مساهمو شركة 

ليدك  ش.م) ما الي :
من  انا  يروس  السيدة  إقالة   -
اإلدارة  مجلس  في  كعضوة  مهامها 

ابتداءا من 8ف اونيو 22ف2.
سيباستيان  السيد  تعيين   -
رقم  السفر  لجواز  دازيانوالحامل 
زنقة   ،21 في  واملقيم   CC7172614
فرنسا،  باريس-   8- البويتي-باريس 
السيدة  محل  االدارة  كعضوملجلس 
انا  يروس ملدة ثالث سنوات والتي 

ستنتهي والاته عند اختتام الجمعية 
حسابات  في  للبث  املدعوة  العامة 
د ن ر   31 في  املنتهية  املالية  السنة 

24ف2.
ام اإلاداع القانوني باملحكمة   2-
 27 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

شتن ر 22ف2 احت رقم 839254. 
ملخص قصد النشر

563I

Audifisc Maroc

ليدك
إعالن متعدد القرارات

ليدك ش. م
املقر اال تماعي : 48 ، زنقة محمد 

الداوري - الدار البيضاء
السجل التجاري:الدار البيضاء - 

617ف8 
استقالة وتعيين رئيس ملجلس 

االدارة
التشكيلة الجدادة ملجلس اإلدارة

اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 
7فاوليوز22ف2،  بتاريخ   املنعقد 
 31 لتاريخ  اإلدارة  مجلس  ومحضر 
اقر متصرفو شركة   ، 22ف2   غشت 

ليدك  ش.م) ما الي :
بيبي  السيد  يوم  استقالة   .1
ملجلس  وكرئيس  كعضو  مهامه  من 

اإلدارة.
2. تعيين السيد سباستيان دازيانو 
بصفته  ؛  اإلدارة  ملجلس  كرئيس 
عضو في مجلس اإلدارة الحامل لجواز 
والجنسية   14CC71726 السفر رقم 
زنقة   ،  21 ب  و املقيم    ، الفرنسية 
 ، فرنسا   باريس،  8ـ  باريس  ـ  البويتي 
الرئيس  بيبي،  السيد  يوم  محل 

املستقيل.
عضو  مهام  من  االستقالة   .3

بمجلس اإلدارة لكل من:
محمد  زهير  بنسعيد  السيد   •

كريم،
• السيد كسوس عزالدان،

• السيد زيان خالد،
املمثلة من   ،   FIPAR Holding  •

طرف السيد العدلوني اونس.

الجدادة  التشكيلة  اضم   .4
ملجلس اإلدارة 7 أعضاء :

دازيانو،  سباستيان  السيد   •
رئيس مجلس اإلدارة؛

سوسان،  ص ران  السيدة   •
متصرفة بمجلس اإلدارة؛

إناس  سيلفينا  السيدة   •
بمجلس  متصرفة  سوماسكو، 

اإلدارة؛
• السيدة ضياء الودغيري كواش، 

متصرفة مستقلة بمجلس اإلدارة؛
• السيد محمد أمين ابن حليمة، 

متصرف مستقل بمجلس اإلدارة؛
سليمان،  بن  محمد  السيد   •

متصرف بمجلس اإلدارة؛
متصرف  السيد بول بورداون،   •

بمجلس اإلدارة.
ام اإلاداع القانوني باملحكمة   2-
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

د ن ر22ف2 احت رقم 5ف4ف85. 
ملخص قصد النشر 

564I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 SOCIETE D’EQUIPEMENT
 DES HOPITAUX ET

LABORATOIRES * S.E.H.L
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE D’EQUIPEMENT DES
 HOPITAUX ET LABORATOIRES
S.E.H.L * «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: 7 زنقة 
 Ex-Bossuet   - 20120  البالبل

الدار البيضاء  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.46951

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4ف اناار 23ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

وفاة شريك مسير

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
االحتفاظ بامللكية املشتركة لألسهم

على  انص  الذي   :3 رقم  قرار 
على اذابة القانون  املصادقة   ماالي: 

االسا�سي للشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 
وفاة Robert JUTHIER شريك-مسير
بند رقم 2: الذي انص على ماالي: 
املشتركة لألسهم  بامللكية  االحتفاظ 
 - كاالتي  موزعا  املال  راس  واصبر 
  (Robert JUTHIER (indivision ورثة
 Philippe  - حصة  فف16  املرحوم 
 Jean - فف2 حصة  السيد   JUTHIER
فف2  السيد   Bernard JUTHIER

حصة    
بند رقم 3: الذي انص على ماالي: 
الـقـانـون  إذابـة  على  الـمـصـادقة 

األسـا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854193.
565I

BOUKHRIS &ASSOCIES

DISKLOSURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

DISKLOSURE   
شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأسمال فف12.465.2 درهم
املقر اال تماعي: 265 شارع 

الزرقطوني، الطابق التاسع، رقم 92 
الدار البيضاء

 RC n°: 430.511- IF n° 34456432
 – ICE n°002231280000006

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
نون ر  ف3  بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

22ف2، اقرر ما الي:
الشركة  رأسمال  في  الزيادة   -
بمبلغ  نقداة  حصص  طريق  عن 
مبلغ  لرفعه من  درهم،  فف1.133.2 
ففف.11.332 درهم إلى فف12.465.2 
بقيمة  بعالوة اصدار  درهم مرفوعة 

فف366.8 درهم؛
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- احيين الفصلين 6 و7 من النظام 
األسا�سي للشركة.

للنظام  الجداد  النص  اعتماد   -
األسا�سي للشركة.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
د ن ر   19 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

22ف2، اقرر ما الي:
النهائي  اإلنجاز  معاانة   -
الشركة  رأسمال  في  الزيادة  لعملية 
بمبلغ  نقداة  حصص  طريق  عن 
مبلغ  لرفعه من  درهم،  فف1.133.2 
ففف.11.332 درهم إلى فف12.465.2 
بقيمة  بعالوة اصدار  درهم مرفوعة 

فف366.8 درهم؛
- احيين الفصلين 6 و7 من النظام 

األسا�سي للشركة.
للنظام  الجداد  النص  اعتماد   -

األسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإلاداع  ام 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 852536 احت عدد  بالدار البيضاء 

بتاريخ ف3 د ن ر 2 2ف2.
ملخص قصد النشر

566I

PLATINO HOLDING

بالتنو هولدينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PLATINO HOLDING
 RUE SAADIYINE TOUR 16

 HASSAN RABAT rabat، 10020،
RABAT MAROC

بالانو هولدانك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 16 
زنقة السعداين صومعة حسان - 

ف2فف1  الرباط املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

165299
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بالانو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

هولدانك.
تسيير   : بإاجاز  الشركة  غرض 
محفظة االسهم وحصص الشركات.

 16 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 - حسان  صومعة  السعداين  زنقة 

ف2فف1  الرباط املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
فف19.8  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
22 حصة    : السيد ادريس زولف 

بقيمة فف2.2 درهم للحصة.
22 حصة  السيدة اكرام شاا0 :  

بقيمة فف2.2 درهم للحصة.
حصة   22   : السيد كريم املفلح 

بقيمة فف2.2 درهم للحصة.
السيدة ملياء ا دااني :  22 حصة 

بقيمة فف2.2 درهم للحصة.
 22   : السيد البوري محمد امين 

حصة بقيمة فف2.2 درهم للحصة.
حصة   22   : السيدة ناداة عمار 

بقيمة فف2.2 درهم للحصة.
السيدة ناداة اقويبع :  22 حصة 

بقيمة فف2.2 درهم للحصة.
السيد  ااسين بنجلون :  22 حصة 

بقيمة فف2.2 درهم للحصة.
 22   : الشعالي  زهراء  السيدة  

حصة بقيمة فف2.2 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  زولف  ادريس  السيد 
 1 اجزئة ام كلثوم شارع ليبيراا زنقة 

رقم 14 ف9315 مرايل املغرب.
عنوانه ا)  اقويبع  ناداة  السيدة 
اجزئة سليمة 25 املهدي 1 الشقة ف2 
طريق القنيطرة ف6ف11 سال املغرب.

عنوانه ا)  شاا0  اكرام  السيدة 
زاوية  شارع ميموزة زنقة اللبالب رقم 
1 حي الرياض فف1ف1  الرباط املغرب.
السيد كريم املفلح عنوانه ا)  رقم 
34  وهرة البحر زردال  العمارة  4ف 
الغربية بوقنادل 52ف11 سال املغرب.

عنوانه ا)  ا دااني  ملياء  السيدة 
شقة  اقامة حدائق رمانة عمارة فاء 

15 فف111 سال الجدادة  املغرب.
امين  محمد  البوري  السيد 
املخاليف  السبع  عين  عنوانه ا) 

ف6ف14  القنيطرة املغرب.
عنوانه ا)  عمار  ناداة  السيدة 
بلوك ألف  رقم 6 حي الحاج قاسم ح 

ي م ف2881 الرباط املغرب.
السيدة  زهراء الشعالي عنوانه ا) 
فف5ف2   بوشنتوف  سانية   18 رقم 

سال املغرب.
ااسين بنجلون عنوانه ا)  السيد  
رقم 9  زنقة الليث بن سعد الشقة 5 

الدكارات ف1فف3  فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  اقويبع  ناداة  السيدة 
اجزئة سليمة 25 املهدي 1 الشقة ف2 

طريق القنيطرة ف6ف11 سال املغرب
عنوانه ا)  شاا0  اكرام  السيدة 
زاوية  شارع ميموزة زنقة اللبالب رقم 
1 حي الرياض فف1ف1  الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 89ف132.
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LHDA  SOF  SARL

LHDA  SOF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LHDA  SOF  SARL
26 شارع مرس سلطان شقة 3 طابق 

1 ، 6ففف2، الدار البيضاء املغرب
LHDA  SOF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي   26 شارع 

مرس سلطان  شقة 3 طابق 1 - 
6ففف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
568197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  LHDA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SOF

أعمال    : بإاجاز  الشركة  غرض 

النسيج  منتجات  لجميع  املالبس 

و ميع املالبس من القطن والصوف 

والبوليبتير والجلد أو أي مادة أخرى.

املالبس  مختلف  اصنيع     

واملعدات العسكرية واملدنية..

عنوان املقر اال تماعي :   26 شارع 

 -  1 طابق   3 شقة  سلطان   مرس 

6ففف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : لحسن  أقدام  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  لحسن  أقدام  السيد 

أ   2 1 عمارة   اقامة الحمد مجموعة 

رقم 21  ط 3  الهراويين 4فف29 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  لحسن  أقدام  السيد 

أ   2 1 عمارة   اقامة الحمد مجموعة 

رقم 21  ط 3  الهراويين 4فف29 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854165فف.
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NAJIHI CONSULTING

STE KHAWAELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

NAJIHI CONSULTING
 N°40 5eme ETAGE BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS
 IDRISSIA ATLAS FES ، 30000،

FES MAROC
STE KHAWAELEC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ف4 
الطابق 5 مكاا0 االندلس زنقة 
اصيال مطاحن االدريسية سابقا 

االطلس فاس - فففف3 فاس املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHAWAELEC
أعمال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
مفاوض.

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مكاا0 االندلس زنقة   5 الطابق  ف4 
سابقا  االدريسية  مطاحن  اصيال 
االطلس فاس - فففف3 فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : كمال  حساني  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  كمال  حساني  السيد 
صفرو  ابودة  راس  شعو  اات  دوار 

ففف31 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  كمال  حساني  السيد 
صفرو  ابودة  راس  شعو  اات  دوار 

ففف31 صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5726.
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الزوين املصطفى

 Compagnie Agricole
Globale d’Energie Drip
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

الزوين املصطفى
عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 
3 حمرية ، فففف5، مكناس املغرب
 Compagnie Agricole Globale

d’Energie Drip شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 
اجاري رقم ف1 إقامة اغزوة 26ف51 

،  ماعة آات بوبدمان ،شارع 
ااو طات بودربالة  - ففف51 

الحا 0 املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5فف58
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Compagnie Agricole Globale

.d’Energie Drip

بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 
معدات زراعية ، بيع ادوية فالحية ، 

بيع ألواح شمسية وأعمال متنوعة.
محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
26ف51  إقامة اغزوة  ف1  اجاري رقم 
،شارع  بوبدمان  آات  ،  ماعة 
ففف51   - بودربالة   ااو طات 

الحا 0 املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ف33    : عبا�سي  سعيد  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
السيد فريد عبا�سي :  ف34 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
السيد محمد عبا�سي :  ف33 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  عبا�سي  سعيد  السيد 
شارع محمد الخامس بومية  ف5435 

ميدلت املغرب.
عنوانه ا)  عبا�سي  فريد  السيد 
ف5435 ميدلت  بونحاس اات عياش 

املغرب.
عنوانه ا)  عبا�سي  محمد  السيد 
ف5435 ميدلت  بونحاس اات عياش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  عبا�سي  سعيد  السيد 
ف5435  شارع محمد الخامس بومية 

ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 188.
Iف57

FIDUCOMPTA

MTLAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCOMPTA
الرقم 13  شارع الحرية مكت0 ف1 
املدانة الجدادة   اسفي ، ففف46، 

اسفي املغرب

MTLAND شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
الزيتون حي الصناعي سبت اجزئة 

اسفي. ففف46 اسفي املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13439
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  7ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MTLAND
مطور    : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
أعمال البناء.

أعمال مختلفة..
اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اجزئة  سبت  الصناعي  حي  الزيتون 

اسفي. ففف46 اسفي املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد التهامي املسقي  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  املسقي  التهامي  السيد 
 217 محج ق س رقم   2 حي الر اء 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  املسقي  التهامي  السيد 
 217 محج ق س رقم   2 حي الر اء 

فففف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

22ف2 احت رقم -.
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STE CHCOM SARL

STE Digilab production
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE CHCOM SARL
 RUE N° 22 N° 42 SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC
STE Digilab production  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي افكا 
رقم ف83 - ففف16 سيدي قاسم 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Digilab production
دراسة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واصميم مواقع الوي0 
انتاج افالم سينمائية.

حي افكا   : عنوان املقر اال تماعي 
قاسم  سيدي  ففف16   - ف83  رقم 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:
فف,ففف.1    : انس  لكريم  السيد 
حصة بقيمة فف,فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد لكريم انس عنوانه ا) 
سيدي  ففف16  ف83  رقم  رقم  افكا 

قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد لكريم انس عنوانه ا) 
سيدي  ففف16  ف83  رقم  رقم  افكا 

قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
3ف  بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف4/2ف.
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STE CHCOM SARL

 STE TRANS AL KOUCH SK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

STE CHCOM SARL
 RUE N° 22 N° 42 SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC
 STE TRANS AL KOUCH SK
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي  وهرة 

رقم 453  سيدي قاسم ففف16 
سيدي قاسم املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.TRANS AL KOUCH SK SARL AU
غرض الشركة بإاجاز : نقل الدولي 

البضائع.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
قاسم  سيدي    453 رقم   وهرة 

ففف16 سيدي قاسم املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
فف,ففف.ففف.1 درهم، مقسم كالتالي:
الصداق   محمد  الفليوي  السيد 
فف,فف1  بقيمة  حصة  فف,ففف.1    :

درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصداق   محمد  الفليوي  السيد 
 424 رقم  القدس  حي  عنوانه ا) 

ففف16 سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الصداق   محمد  الفليوي  السيد 
 424 رقم  القدس  حي  عنوانه ا) 

ففف16 سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف7/2ف.
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CABINET RAMI EXPERTISE

 SOCIETE DE DISTRIBUTION
DE GAZ FES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 SOCIETE DE DISTRIBUTION
DE GAZ FES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 رقم 
19 الطابق 4 مكاا0 موالي سليمان 
شارع سانت لويس  ان0 زازا املدانة 

الجدادة - فففف3 فاس املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9ف749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DE DISTRIBUTION DE

.GAZ FES

غرض الشركة بإاجاز : • اا ر غاز 

البواان بالجملة.

• مقاول نقل البضائع.

مكت0   : اال تماعي  املقر  عنوان 

موالي  مكاا0   4 الطابق   19 رقم 

لويس  ان0  سانت  شارع  سليمان 

فاس  فففف3   - زازا املدانة الجدادة 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيدة بوزيدي صفاء 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  السيدة بوزيدي صفاء 

 4 الطابق  23 شارع مصر اقامة ملياء 

الشقة 13 م ج  فففف3 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  السيدة بوزيدي صفاء 

 4 الطابق  23 شارع مصر اقامة ملياء 

الشقة 13 م ج  فففف3 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 5323.

574I
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CABINET RAMI EXPERTISE

TRANSLATION FOR LIFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

TRANSLATION FOR LIFE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 رقم 
19 الطابق 4 مكاا0 موالي سليمان 
شارع سان لويس  ان0 زازا املدانة 

الجدادة  - فففف3 فاس  املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
91ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSLATION FOR LIFE
 •  : بإاجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
 ، اكنولو يا املعلومات  م رمج   •

محلل ، مصمم).
• استيراد واصدار.

مكت0   : اال تماعي  املقر  عنوان 
موالي  مكاا0   4 الطابق   19 رقم 
لويس  ان0  سان  شارع  سليمان 
فففف3 فاس    - زازا املدانة الجدادة  

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ناداة عازم  :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ناداة عازم  عنوانه ا) 75 
ابراهيم  حافظ  زنقة  الريان  اقامة 
فففف3  حي القدس م ج    1 الشقة 

فاس مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ناداة عازم  عنوانه ا) 75 
ابراهيم  حافظ  زنقة  الريان  اقامة 
فففف3  حي القدس م ج    1 الشقة 

فاس مغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5744.
575I

اورو افريك إكسبير

GRS DOMOTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، اجزئة 
صوفيا الوردة، ااركةـ ـ مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب
GRS DOMOTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املسيرة 6 زنقة 6 اكتوبر الطابق 3 
شقة 3  - ف37ف2 الدار البيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  9ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GRS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMOTIQUE
اركي0   : بإاجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل األمن اإللكتروني.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 3 الطابق  اكتوبر   6 زنقة   6 املسيرة 
البيضاء  الدار  ف37ف2   -   3 شقة 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5 حصة    : السيد غابة حسن 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : محمود  الفالح  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  حسن  غابة  السيد 
مونتراال    H 1R 2 M4 QC 6623ف

كندا.
عنوانه ا)  محمود  الفالح  السيد 
 4 محج الحسن التاني الطابق   121

ف37ف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 H عنوانه ا)  غابة حسن  السيد 
23ف1R 2 M4 QC 66 مونتراال  كندا
عنوانه ا)  محمود  الفالح  السيد 
 4 محج الحسن التاني الطابق   121

23ف66 مونتراال  كندا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

احت رقم -.
576I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

KEL CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
KEL CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقاطع 
شارع لالااقوت وزنقة العرعار مبنى 9 
اقامة غاليز الطابق 4 شقة 17 الدار 
البيضاء  - ف52ف2  الدار البيضاء  

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  9ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KEL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONCEPT

أعمال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية ،السباكة....

اقاطع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع لالااقوت وزنقة العرعار مبنى 9 

اقامة غاليز الطابق 4 شقة 17 الدار 

البيضاء   الدار  ف52ف2    - البيضاء  

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املفيد كريم :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)     كريم  املفيد  السيد 

 4Rue Saint Guelole  5627ف

Ploemeur فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)     كريم  املفيد  السيد 

 4Rue Saint Guelole  5627ف

Ploemeur فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854134.

577I
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CFCIM

فروم سند تو كرين ماروك  
From Sand to Green-Maroc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس السلطان ، ف13ف2، 

الدار البيضاء املغرب
 From  فروم سند او كرين ماروك

Sand to Green-Maroc شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 

144 شارع محمد سميحه                                        
الطابق 6 شقة 35 درب عمر    

ف8فف2 الدار البيضاء  املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
568385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فروم   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 From Sand to  سند او كرين ماروك

.Green-Maroc
احويل   •  : غرض الشركة بإاجاز 
صالحة  أراٍض  إلى  القاحلة  األرا�سي 

للزراعة.
الزراعية  املمتلكات  استغالل   •

واألرا�سي القاحلة.
الزراعية  األرا�سي  زراعة   •

والقاحلة.
• إنتاج الحرا ة الزراعية.

• استغالل واجهيز اإلنتاج الزراعي.
املنتجات  واصدار  استيراد   •

املتعلقة بالحرا ة الزراعية.
• اربية املاشية والدوا ن.

شهادة  وإصدار  الكربون  حجز   •
األثر وشهادة الكربون.

الكربون  شهادات  تسويق   •
والتأثير.

طريق  عن  العذبة  املياه  إنتاج   •
التحلية.

• إعادة استخدام املياه العادمة.
عنوان املقر اال تماعي : 144 شارع 
محمد سميحه                                        الطابق 
6 شقة 35 درب عمر    ف8فف2 الدار 

البيضاء  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كرين  او  سند  فروم  الشركة 
عنوانه ا) 218 شارع رو ر سالينجرو  

ف5979  رونشين فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رومباوت  بينجامين  السيد 
عنوانه ا) 218 شارع رو ر سالينجرو  

ف5979  رونشين فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

احت رقم -.
578I

بغطيطي عبد الرحمان

 STE TOURABI DE SECURITE
ET JARDINAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة
بغطيطي عبد الرحمان

276  زنقة بوعبيد السلماني القد س  
2   الشطر 2ف   خريبكة ، ففف25، 

خريبكة امللكة املغربية
 STE TOURABI DE SECURITE ET
JARDINAGE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االول اجزئة االنارة رقم 24  - ففف25 
خريبكة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
21ف8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TOURABI DE SECURITE ET

.JARDINAGE
خدمات   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البستنة و النظافة.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
االول اجزئة االنارة رقم 24  - ففف25 

خريبكة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ارابي هشام عنوانه ا) حي 
1ف6 ففف25 خريبكة  1 رقم  القدس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ارابي هشام عنوانه ا) حي 
1ف6 ففف25 خريبكة  1 رقم  القدس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

23ف2 احت رقم ف2.
579I

CFCIM

 VDL ڢدل كون�سي ماروك
CONSEIL Maroc

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس السلطان ، ف13ف2، 

الدار البيضاء املغرب
 VDL CONSEIL ڢدل كون�سي ماروك

Maroc  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 شارع 

الحرية  الطابق 3 شقة 5   ف25ف2  

الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

568387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  ف3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ڢدل   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 VDL CONSEIL ماروك  كون�سي 

.Maroc

غرض الشركة بإاجاز : - مساعدة 

 ميع األعمال والشركات من خالل 

أنواعها  بكافة  الخدمات  اقدام 

وخاصة الخدمات اإلدارية..

ف1 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

ف25ف2      5 3 شقة  الطابق  الحرية  

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة ڢدل داڢلبمو  عنوانه ا)  

بلوا  ففف41   ميدي�سي    شارع   22

فرنسا.

الشركة اداف 2 عنوانه ا) 4 شارع 

الكرنفال  ف9156 كروسن فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)   امو  فاطمة  السيدة  

أورليان   فف451  ب شارع مويلير   44

فرنسا
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

احت رقم -.

Iف58

SMOUNIAMINA

  SOCIETE GFK TRANSPORT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

  SOCIETE GFK TRANSPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي :  رقم  22  

شقة 17  اقامــة ملـيــاء شارع  مــصــر  

فـــاس - فففف3 فــــاس الـمـــغــــرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56749

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر  22ف2  د ن ر   19 في  املؤرخ 

  SOCIETE GFK TRANSPORT حل 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدودة مبلغ رأسمالها فف,ففف.فف1 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي  رقم  

22  شقة 17  اقامــة ملـيــاء شارع  مــصــر  

فـــاس - فففف3 فــــاس الـمـــغــــرب نتيجة 

ملــشاكل اقـتـصاداـة 

عــدم ااجـاد شـغـل

مـصـاريف اـفـوق الدخـل

و عين:
الـودغـيـري  خــداـجــة   السيد ة) 

اجزئـة امال بالد ملسفر  و عنوانه ا) 

فـــاس  فففف3   طـريق ااـمـوزار فـــاس 

الـمـــغــــرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 19 د ن ر 22ف2 وفي رقم  22  

مــصــر   شارع   اقامــة ملـيــاء    17 شقة 

فـــاس - فففف3 فــــاس املــغــرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  3ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم ف558.

581I

ASMAA MEDIA GROUP

R-LAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهي0 الرومي بلوك 39 الرقم 

ف2 ال رنو�سي البيضاء، فففف2، 

البيضاء املغرب

R-LAG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  13 شارع 

احمد املجاطي اقامة لزال0 الطابق 

االول رقم 8 - - البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

77ف565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  ف3 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.R-LAG : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

التركي0   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الكهربائي.

عنوان املقر اال تماعي :  13 شارع 

احمد املجاطي اقامة لزال0 الطابق 

االول رقم 8 - - البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : لغضف  رشيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  لغضف  رشيد  السيد 
بلوك 16 رقم 136 مدانة الرحمة دار 

بوعزة النواصر - البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  لغضف  رشيد  السيد 
بلوك 16 رقم 136 مدانة الرحمة دار 

بوعزة النواصر - البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 849578.
582I

دافي اكسبيرايز

PARTNER AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

دافي اكسبيرايز
إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 
الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، ف22ف2، الدار البيضاء 
املغرب

 PARTNER AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 
لال ااقوت ناصية مصطفى املعاني 
الدور الثاني رقم 62 131 شارع 

أنفا ، إقامة أزور ، مكت0 رقم 11 
ب فف3ف2 الدار البيضاء اململكة 

املغربية.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.456937

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 17 نون ر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
«61 شارع لال ااقوت ناصية مصطفى 
 131  62 رقم  الثاني  الدور  املعاني 
شارع أنفا ، إقامة أزور ، مكت0 رقم 
11 ب فف3ف2 الدار البيضاء اململكة 
املغربية» إلى «ف2 اجزئة زبيدة سيدي 
 residence les joyaux de معروف 

 bouskoura immeuble 21 apt

  2 ville verte 233ف Casablanca

اململكة املغربية».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف83.

583I

AMY SURVEILLANCE

AMY SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AMY SURVEILLANCE

 N 513 ISSIL N 513 ISSIL،

40000، MARRAKECH MAROC

AMY SURVEILLANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 513 عمر 

بن سالمة اسيل - فففف4 مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122895

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  ف راار  4ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMY  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SURVEILLANCE

االمن   : بإاجاز  الشركة  غرض 

والحراسة.

عنوان املقر اال تماعي : 513 عمر 

مراكش  فففف4   - اسيل  بن سالمة 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : ادريس  الصغير  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  ادريس  الصغير  السيد 
مراكش فففف4 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  ادريس  الصغير  السيد 
مراكش فففف4 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف راار   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 38ف133.

584I

NABIL SOUBAIRI

STE PLANETTE NATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
STE PLANETTE NATURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اات 
احمد اات بوبيدمان سوق الكور 
سبع عيون  - فففف5 الحا 0 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.41927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 12 أكتوبر 22ف2 اقرر حل 
شركة   STE PLANETTE NATURE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي اات 
الكور  سوق  بوبيدمان  اات  احمد 
الحا 0  فففف5   - عيون   سبع 

املغرب نتيجة لقفل التصفية.
و عين:

السيد ة) مريم  بناني و عنوانه ا) 
ففف51  بوبيدمان  اات  احمد  اات 
كمصفي  ة)  املغرب  الحا 0 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
اات  وفي  22ف2  أكتوبر   12 بتاريخ 
الكور  سوق  بوبيدمان  اات  احمد 
الحا 0  فففف5   - عيون   سبع 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم ف145.

585I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

UNITOUR MAROC
إعالن متعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

اقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
 ليز،  الطابق الثالث، مكت0 رقم 

21 ، فففف4، مراكش املغرب
UNITOUR MAROC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: إقامة 
ٲحالم  س  ليز الطابق الثاني رقم 

ف1  - فففف4 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4835

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 12 د ن ر 22ف2

ام ااخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
التي  ازكية عملية افويت الحصص 
امت بمراكش  بين األشخاص االاية 
 PAULE MARIE :السيدة  أسماؤهم 
فوات    FRANCE ANNA BRETON
ف93 حصة للسيدة اللة مريم ارز�سي 

و ف87 حصة للسيد فؤاد حسني، 
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
 PAULE السيدة   استقالة  قبول 
 MARIE FRANCE ANNA BRETON
من منصبها كمسيرة للشركة و ا رئتها 

بدون احفظ، 
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
ارز�سي  مريم  اللة  السيدة  اثبيت 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :6-7 رقم  بند 
في  محـدد  الـشـركـة  مـال  رأس  ماالي: 
ثالثمائة ٲلف درهـــم  فف,ففف.فف3) 
إلى  مــقــسـمــة  و  نــقــدا  مــسـددة 
درهـم  فف1  فـئة  مـن   حصـة   ففف3 
للحـصـة الـواحـدة بين الشركاء االاية 
اسماؤهم كالتالي : السيدة اللة مريم 
فؤاد  السيد  و  ف153حصة  ارز�سي 

حسني ف147حصة.
على  انص  الذي   :15 رقم  بند 
الـــشـركـة  بــتــســيـــيـر  اــقــوم  ماالي: 
الــســيــدة  اللة مريم ارز�سي لـمـدة غــيـر 

مـحـــدودة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143592.
586I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

EXPEDIFRET LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 12RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER MAROC
EXPEDIFRET LOGISTICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املنصور ابن عامر شارع الدريسية 
الطابق 3 رقم 6 - فففف9 طنجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPEDIFRET LOGISTICS

النقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 
االستيراد  للبضائع-  والدولي  الوطني 

والتصدار.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الدريسية  شارع  عامر  ابن  املنصور 
طنجة  فففف9   -  6 رقم   3 الطابق 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : البقالي  ما دة  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
السيدة وئام الطويل :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ما دة البقالي عنوانه ا) 
 12 رقم  الشريف  علي  موالي  شارع 

فففف9 طنجة املغرب.
عنوانه ا)  الطويل  وئام  السيدة 
سمير  اقامة  غاندي  مهااما  شارع 
طنجة  فففف9   25 شقة   8 الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  الطويل  وئام  السيدة 
سمير  اقامة  غاندي  مهااما  شارع 
طنجة  فففف9   25 شقة   8 الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 4ف5.
587I

global compta et conseils

JIHAD COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

global compta et conseils
ف1,شارع ابن اومرت الطابق الثاني ، 

فففف9، طنجة املغرب
JIHAD COMMERCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
اطوان مجمع ابن بطوطة الطابق 3 

رقم 62 - فففف9 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  4ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JIHAD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COMMERCE
اوزيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 
املواد  اوزيع  و  الخضر  و  الفواكه 

الغذائية.
طريق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 3 اطوان مجمع ابن بطوطة الطابق 

رقم 62 - فففف9 طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد محمد اهرموش 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اهرموش عنوانه ا) 
عمارة339   34 مج  العرفان1ف 
طنجة  فففف9  رقم12  الطابق3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اهرموش عنوانه ا) 
عمارة339   34 مج  العرفان1ف 
طنجة  فففف9  رقم12  الطابق3 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر  3ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

22ف2 احت رقم 7ف126.
588I

Virtual space international

DIGITAL PARTNER MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 46

20100، Casablanca Maroc
 DIGITAL PARTNER MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
الزرقطوني مكاا0 15 و 16  - 
فف1ف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGITAL PARTNER MAROC
ما  كل   : بإاجاز  الشركة  غرض 
استيراد  من  باملعلوميات  عالقه  له 

واصدار و صنع واوزيع الخ....
46 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
الزرقطوني مكاا0 15 و 16  - فف1ف2 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 FINANCE الشركة 
 TECHNOLOGY FUND :  600

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف4 حصة    : السيد وائيل بادو  

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 FINANCE الشركة 
عنوانه ا)   TECHNOLOGY FUND
  6 شقه   3 الطابق  ليبيرتي  زنقه  ف1 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

السيد وائيل بادو عنوانه ا) قطاع 
شارع   16 الشقه   2 اقامه النخله   6
الرباط  فف1ف1  النخيل حي الرياض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وائيل بادو عنوانه ا) قطاع 
شارع   16 الشقه   2 اقامه النخله   6
الرباط  فف1ف1  النخيل حي الرياض 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

احت رقم -.
589I

Fiduciaire Hayef

Ste IPNG Sarl Au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Fiduciaire Hayef
 Bd Driss Ben Bouchaib Kissariat

 Benkachour 1er Etage, Appt
 N°14 * Telephone 05 36 71 03

93 *، 60000، Oujda Maroc
Ste IPNG Sarl Au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : اجزئة 

الليااني الرقم  154زنقة سيدي احي  
- فففف6 و دة  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29975
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  21ف2  د ن ر  ف3  في  املؤرخ 
Ste IPNG Sarl Au شركة ذات  حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم 
اجزئة  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
سيدي  154زنقة  الرقم   الليااني 
املغرب نتيجة  فففف6 و دة    - احي  

اللخسائر التي اتكبدها آلشركة.
و عين:

و  املكواان  لحسن   السيد ة) 
5رقم   زنقة   الر�سى  حي  عنوانه ا) 

املغرب  و دة  فففف6  احي  2سيدي 
كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
اجزئة  وفي  21ف2  د ن ر  ف3  بتاريخ 
154زنقة سيدي احي  الليااني الرقم  

- فففف6 و دة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2315.

Iف59

NAJIHI CONSULTING

PIEL COSMETICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

NAJIHI CONSULTING
 N°40 5eme ETAGE BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS
 IDRISSIA ATLAS FES ، 30000،

FES MAROC
PIEL COSMETICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 637 زنقة 
دمشق شقة 1 اقامة الهدوء طريق 
ااموزار فاس فاس فففف3 فاس 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ف751
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PIEL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSMETICA
اا ر   : بإاجاز  الشركة  غرض 

كماليات أو لوازم للصيدلة.
عنوان املقر اال تماعي : 637 زنقة 
طريق  اقامة الهدوء   1 دمشق شقة 
فاس  فففف3  فاس  فاس  ااموزار 

املغرب.
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أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ملياء ابوعزة :  فف5 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : الشريحي  السيدة  معة 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  ابوعزة   ملياء  السيدة 
اقامة   1 شقة  دمشق  زنقة   637
فففف3  ااموزار فاس  طريق  الهدوء 

فاس املغرب.
السيدة  معة الشريحي  عنوانه ا) 
ابراهيم فاس  زنقة افني سيدي  ف6 

فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  ابوعزة   ملياء  السيدة 
اقامة   1 شقة  دمشق  زنقة   637
فففف3  ااموزار فاس  طريق  الهدوء 

فاس املغرب
السيدة  معة الشريحي عنوانه ا) 
ابراهيم فاس  زنقة افني سيدي  ف6 

فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5763.
591I

ALIANCE CONSEIL

3A.COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

ALIANCE CONSEIL
حى عمر بن الخطاب زنقة ف1 رقم 31 

البيضاء ، فف5ف2، الدار البيضاء 
املغرب

3A.COM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بولفارد 
2 مارس رقم 61ف1 عين شوق - 
153ف2 الدار البيضاء املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.282569

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  23ف2  اناار   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

افويت السيد  ة) الطاهر العسولي 

فف1 حصة ا تماعية من أصل فف1 

حصة لفائدة  السيد  ة) محمد أات 

القا�سي بتاريخ 13 اناار 23ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85445.

592I

ALIANCE CONSEIL

LIJA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ALIANCE CONSEIL

حى عمر بن الخطاب زنقة ف1 رقم 31 

البيضاء ، فف5ف2، الدار البيضاء 

املغرب

LIJA TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 144 ، 

شارع محمد سميحة ، الدور 6 ، 

مكت0 35 - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ف49ف5.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اليسر  سعيد  السيد  ة)  افويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة  فف5 

السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 

د ن ر   27 بتاريخ  عبو�سي  املهدي 

22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854446.

593I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

TYK PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS

SARL

 168ave mohammed diouri

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

TYK PROMO SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

روزماري لوكسوري اوفيس مكت0 

1-34 اجزئة غينمرشارع 3ف بوليفارد 

البطال الدار البيضاء  - فف2ف2 

الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

489ف54.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   15 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

TYK PROMO SARL  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ففف.1 

اإل تماعي إقامة روزماري لوكسوري 

اجزئة   1-34 مكت0  اوفيس 

غينمرشارع 3ف بوليفارد البطال الدار 

البيضاء   الدار  فف2ف2   - البيضاء  

مسبقة  صفة   : ل  نتيجة  املغرب 

الوانها.

إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مكت0  اوفيس  لوكسوري  روزماري 

34-1 اجزئة غينمرشارع 3ف بوليفارد 

البطال الدار البيضاء  - فف2ف2 الدار 

البيضاء  املغرب. 

و عين:

ادريس  طاهري  وطي  السيد ة) 

اجزئة  عنوانه ا)  و  حسني  ادري�سي 
بوينتو رومان م ر 128 زنة 2ف عمارة 

البطال  الدااب  عين  1ف  شقة   14

البطال  ف22ف2  البيضاء   الدار 

املغرب كمصفي  ة)  البيضاء   الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
4ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 18ف853.
594I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE ALISADR DE»
 COMMERCE ET SERVICES

SARL «ASCOSER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اقليص هدف الشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع محمد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، ففف23، 
بني مالل املغرب

 STE ALISADR DE COMMERCE»
 ET SERVICES SARL «ASCOSER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي املنطقة 

الصناعية، اجزئة رقم 14 أ  - 
ففف23 بني مالل  املغرب.
اقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
2127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 د ن ر 22ف2 ام حذف 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
النقل.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 4ف اناار 

23ف2 احت رقم 1335.
595I

CAP MONDIAL COMPTA

PARDO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
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PARDO IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
السالم بن بحوت اجزئة عشوب 

3 قطعة 4ف1 الطابق 1 رقم 1 على 
اليسار  - فففف9 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARDO IMMO
اطوير   : بإاجاز  الشركة  غرض 
بيع  شراء،    / عام  بشكل  العقارات 

واأ ير
ممتلكات متنقلة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عبد السالم بن بحوت اجزئة عشوب 
على   1 رقم   1 الطابق  4ف1  قطعة   3

اليسار  - فففف9 طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ف5 حصة  السيد احمد املرابط :  

بقيمة ففف.1 درهم للحصة.
حصة  ف5    : املاي  انوار  السيد 

بقيمة ففف.1 درهم للحصة. 
بقيمة  ف5   : السيد احمد املرابط 

ففف.1 درهم.
بقيمة  ف5   : املاي  انوار  السيد 

ففف.1 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  املرابط  احمد  السيد 
خلف مسجد   1135 حي بو اد رقم 
ففف93  كويلما  مكالثة  املحسنين 

اطوان املغرب.

السيد انوار املاي عنوانه ا) اجزئة 
باب سبتة زنقة الحسيمة عمارة ماهر 
2ف931  الفنيدق  الثالث  الطابق   4

الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  املرابط  احمد  السيد 
خلف مسجد   1135 حي بو اد رقم 
ففف93  كويلما  مكالثة  املحسنين 

اطوان املغرب
السيد انوار املاي عنوانه ا) اجزئة 
باب سبتة زنقة الحسيمة عمارة ماهر 
2ف931  الفنيدق  الثالث  الطابق   4

الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261698.
596I

شركة فالح الشاون ش،ذ،م،م.

شركة ديأيلسيا ش.ذ م م شريك 
 SOCIETE DEAYALICIA  واحد

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

شركة فالح الشاون ش،ذ،م،م.
شارع معركة أنوال حي الحافة 

شفشاون صندوق ال راد رقم 454 ، 
ففف91، شفشاون املغرب

شركة داأالسيا ش.ذ م م شريك 
 SOCIETE DEAYALICIA  واحد
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املغرب العربي اجزئة املودن إقامة 
األندلس شفشاون - ففف91 

شفشاون املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1767

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
واحد   شريك  م  م  ش.ذ  داأالسيا 

.SOCIETE DEAYALICIA SARL AU
غرض الشركة بإاجاز : - خدمات 

اإلطعام الجماعي.
املناسبات  و  الحفالت  انظيم   -

بمختلف أنواعها.
- ممول الحفالت.
- التجارة العامة..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
إقامة  املودن  اجزئة  العربي  املغرب 
ففف91   - شفشاون  األندلس 

شفشاون املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
فف1 حصة    : السيدة أاة خيرون 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  خيرون  أاة  السيدة 
ففف91  األندلس  حي  الباشا  درب 

شفشاون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  خيرون  أاة  السيدة 
ففف91  األندلس  حي  الباشا  درب 

شفشاون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بشفشاون  بتاريخ 4ف اناار 

23ف2 احت رقم 23ف216/2.
597I

NAJIHI CONSULTING

EL AARIK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

NAJIHI CONSULTING
 N°40 5eme ETAGE BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS

 IDRISSIA ATLAS FES ، 30000،

FES MAROC

EL AARIK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

املقاوالت الصغرى التضامنية طريق 

موزار شارع موالي عبد هللا سايس 

فاس - فففف3 فاس املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ف2ف6.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في ف2 د ن ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«مركز املقاوالت الصغرى التضامنية 

هللا  عبد  موالي  شارع  موزار  طريق 

سايس فاس - فففف3 فاس املغرب» 
إلى «رقم 21 الحفارين املدانة القدامة 

فاس - فففف3 فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5772.

598I

rachid ayad

PELL-e-QUIN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

rachid ayad

17 ’ محج محمد الخامس’ اقامة 

بوفابيس بويلدانك’الطابق الثالث 
رقم 16 ، ف2فف9، طنجة املغرب

PELL-e-QUIN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 

املنظر الجميل زنقة 71 رقم 9ف 

الطابق االول رقم 2ف - فففف9 

طنجة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133795

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  23ف2  اناار  3ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :
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افويت السيد  ة) هيكو لوبيك  98 
حصة ا تماعية من أصل 99 حصة 
عوادي  خنساء  السيد  ة)  لفائدة  

بتاريخ ف1 اناار 23ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 696.

599I

عبد العزيز خرشوف

ACHRAFLACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

عبد العزيز خرشوف
ص ب : 86 ، رقم 168  شارع 
الحسن الثاني امللع0 البلدي 

انجداد الرشيداة ، فف526، انجداد 
املغرب

ACHRAFLACH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 
الجداد القطاع االول كلميمة - 

ف5225 كلميمية املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACHRAFLACH
نقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
الحي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - كلميمة  االول  القطاع  الجداد 

ف5225 كلميمية املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : اشرف صابري  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  صابري  اشرف  السيد 
كلميمة  االول  القطاع  الجداد  الحي 

ف5225 كلميمية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  صابري  اشرف  السيد 
كلميمة  االول  القطاع  الجداد  الحي 

ف5225 كلميمية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 12 اناار 

23ف2 احت رقم -.
Iفف6

AL WAKIL MANAGEMENT

RAKHO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شارع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، فففف9، طنجة املغرب

RAKHO TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي بوبانة 
الرهراه ب القطعة رقم 247 الطابق 
االول طنجة - فففف9 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAKHO TRANS
نقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
عنوان املقر اال تماعي : حي بوبانة 
247 الطابق  الرهراه ب القطعة رقم 
االول طنجة - فففف9 طنجة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد القندو�سي :  ففف.1 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

القندو�سي  محمد  السيد 
 64 طريق املجاهدان رقم  عنوانه ا) 

طنجة فففف9 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
القندو�سي  محمد  السيد 
 64 طريق املجاهدان رقم  عنوانه ا) 

طنجة فففف9 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  3ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261297.
1Iف6

كناري اب

كناري اب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

كناري اب
شارع ام سعد رقم 48 الطابق 

الثالث رقم ف1 العيون ، فففف7، 
العيون املغرب

كناري اب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ام 
سعد رقم 48 الطابق الثالث رقم ف1 

العيون - فففف7 العيون املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

25ف44

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
كناري   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اب.

اطوير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

مواقع اإللكترونية واطبيقات.

: شارع ام  عنوان املقر اال تماعي 

سعد رقم 48 الطابق الثالث رقم ف1 

العيون - فففف7 العيون املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى فهمي عنوانه ا) 

حي سيدي محمد زنقة الجماعة رقم 

38 فففف7 العيون املغرب.

السيد لحسن فهمي عنوانه ا) حي 

سيدي محمد زنقة الجماعة رقم 38 

فففف7 العيون املغرب.

السيد حسن فهمي عنوانه ا) حي 

سيدي محمد زنقة الجماعة رقم 38 

فففف7 العيون املغرب.

السيد حميد فهمي عنوانه ا) حي 

سيدي محمد زنقة الجماعة رقم 38 

فففف7 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى فهمي عنوانه ا) 

حي سيدي محمد زنقة الجماعة رقم 

38 فففف7 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3537.

2Iف6
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PME CONSULTING GROUP

DIGIPILLAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكت0 11، الطابق الثاني، 

مرك0 الجواهر، شارع السالوي، 
املدانة الجدادة، فاس ، فففف3، 

فاس املغرب
DIGIPILLAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 66 
املكت0 ف1الطابق الثاني مرك0 

الجواهر شارع السالوي - فففف3 
فاس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGIPILLAR
غرض الشركة بإاجاز : استشارات 
واالستشارات  املعلومات،  نظم 
خدمات  في  واملقاولة  التسيير،  في 
التجارية  واإلرشادات  املعلومات 
وبصفة عامة كل العمليات التجارية، 
واملالية  العقارية  وغير  العقارية 
املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

بالهدف املذكور أعاله.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الثاني مرك0  ف1الطابق  املكت0   66
فففف3   - السالوي  شارع  الجواهر 

فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : زموري  فاروق  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  زموري  فاروق  السيد 
باريس ففف75 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  زموري  فاروق  السيد 
باريس ففف75 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5785.
3Iف6

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

 LAMY BEAUTY centre de
beaute

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
 LAMY BEAUTY centre de beaute
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 N 22 وعنوان مقرها اإل تماعي
 LOTISSEMENT BLAD TAZI
 CHAMPS DE COURS FES -

فففف3 فاس املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
69ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAMY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BEAUTY centre de beaute
مركز   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اصفيف الشعر والتجميل.
 N 22  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 LOTISSEMENT BLAD TAZI
 CHAMPS DE COURS FES -

فففف3 فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف2  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ملياء اوسفي :  فف2 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  اوسفي  ملياء  السيدة 
29 روي حفيظ ابراهيم الخامس ان 

فاس فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  اوسفي  ملياء  السيدة 
29 روي حفيظ ابراهيم الخامس ان 

فاس فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5719.
4Iف6

مونيتيد

ARAWAJ IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مونيتيد
شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 
الطابق االر�سي مكت0 رقم 2 اطوان 

، ففف93، اطوان املغرب
ARAWAJ IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

معركة انوال رقم 16 الطابق السفلي 
رقم 3 اطوان. - ففف93 اطوان 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARAWAJ IMPORT

استيراد   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية - التجارة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

معركة انوال رقم 16 الطابق السفلي 
اطوان  ففف93   - اطوان.   3 رقم 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : منير  بطاهري  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  منير  بطاهري  السيد 

فالمنكوس  لوس  بيناس  كابو  ل  س 

كاديس  1فف11  كادس  الجزيرة  ف1 

اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  منير  بطاهري  السيد 

فالمنكوس  لوس  بيناس  كابو  ل  س 

كاديس  1فف11  كادس  الجزيرة  ف1 

اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم 2661.

5Iف6
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nador conseil sarl au

DSAS IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
DSAS IMMOBILIERE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
العمران انوال ف2 سلوان الناظو 
اجزئة العمران انوال ف2 سلوان 
الناظو ففف62 الناضور املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

21ف25.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام تعيين  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 
مسير  داد للشركة السيد ة)  مال 

حمزاوي كمسير وحيد
ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 5131.
6Iف6

FIDUCIAIRE ENNOUR

 INSTITUT PARA MEDICAL
 PRIVE DES SOINS

INFERMIERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 INSTITUT PARA MEDICAL
 PRIVE DES SOINS INFERMIERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 6 بلوك س 
اجزئة اليسمين الفقيه بن صالح - 

فف232 الفقيه بن صالح املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 INSTITUT PARA MEDICAL

.PRIVE DES SOINS INFERMIERS

 TENANT : غرض الشركة بإاجاز

 UNE ÉCOLE DE FORMATION

.D’INFIRMIERS

بلوك   6  : عنوان املقر اال تماعي 

س اجزئة اليسمين الفقيه بن صالح 

- فف232 الفقيه بن صالح املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : تغريد  تغزوت  السيدة 

حصة بقيمة ففف.ف5 درهم للحصة.

  : هبة  فاضمة  تغزوت  السيدة 

درهم  ففف.ف5  بقيمة  حصة  فف5 

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  تغريد  تغزوت  السيدة 

 127 رقم  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

فف232 الفقيه بن صالح املغرب.

هبة  فاضمة  تغزوت  السيدة 

هللا  عبد  بن  عالل  شارع  عنوانه ا) 
الفقيه بن صالح  فف232   127 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  تغريد  تغزوت  السيدة 

 127 رقم  هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

فف232 الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

ف1 اناار 23ف2 احت رقم 23ف18/2.

7Iف6

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté «Z.H.PRESTIGE» SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 1ف املسيرة 1, «س» رقم 
32 ، فففف4، مراكش املغرب

  Sté «Z.H.PRESTIGE» SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

فرانسوا الجماعة القروية السعادة 
طريق الصويرة رقم 2 - فففف4 

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«Z.H.PRESTIGE» SARL
بائع   -  : بإاجاز  الشركة  غرض 

عطور بالتقسيط
التصدار  في  وسيط  اا رأو   -

واالستيراد
- بيع مواد التجميل بالتقسيط.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السعادة  القروية  الجماعة  فرانسوا 
فففف4   -  2 رقم  الصويرة  طريق 

مراكش املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : حميدي  زهور  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد هشام سويد العين :  فف5 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  زهور حميدي  السيدة 
فففف4  ااركة   8 اجزئة مر انة رقم 

مراكش املغرب.
العين  سويد  هشام  السيد 
عمارة   3 الر ا   2 املسيرة  عنوانه ا) 

رقم 8ف فففف4 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  زهور حميدي  السيدة 
فففف4  ااركة   8 اجزئة مر انة رقم 

مراكش املغرب
العين  سويد  هشام  السيد 
عمارة   3 الر ا   2 املسيرة  عنوانه ا) 

رقم 8ف فففف4 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143683.

8Iف6

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SNACK SAFOUANE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
  SNACK SAFOUANE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مدشر 
مسنانة عمارة  قم  3 , الطابق 

االر�سي  متجر   رقم 71 - فففف9 
طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ف1338

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

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

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SNACK SAFOUANE SARL
غرض الشركة بإاجاز : تهدف هذه 

الشركة اساسا  إلى : 
اقدام الطعام الخفيف في املوقع 

أو لالبتعاد
نشاط املطاعم واملطاعم بجميع 

أشكاله 
 , املقاهي  األنشطة  انشاء  ميع 

كافتراا    
بصفة عامة  ميع العمليات      
و  الصناعية   املالية,  التجارية, 
مباشرة  بصفة  اتعلق  التي  العقارية 
أي  أو  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
موضوع مشابه له أو امكنه املساهمة 
لحساب  نوع  أي  احت  النمو  في 

الشركة الخاصة.                          .
مدشر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مسنانة عمارة  قم  3 , الطابق االر�سي  
طنجة  فففف9   -  71 رقم  متجر   

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوخيار  بنعمر  :  ف5 حصة 

بقيمة ففف.1 درهم للحصة.
السيد محمد بنعمر  :  ف5 حصة 

بقيمة ففف.1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنعمر  عنوانه ا)  السيد بوخيار  
زرقت سيدي بوايم   دوار اسعمارن  
ار يست  ففف32 الحسيمة  املغرب.
عنوانه ا)  بنعمر   محمد  السيد 
ففف32  ار يست  انزران  بئر  اجزئة 

الحسيمة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنعمر  عنوانه ا)  السيد بوخيار  
زرقت سيدي بوايم   دوار اسعمارن  
ار يست  ففف32 الحسيمة  املغرب

عنوانه ا)  بنعمر   محمد  السيد 

ففف32  ار يست  انزران  بئر  اجزئة 

الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2ف2615.

9Iف6

س-اطلس

SITES PLATFORM DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، ففف23، بني مالل 

املغرب

 SITES PLATFORM DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اجزئة 

نر س 2 رقم 64 بني مالل - ففف23 

بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11569

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  19 د ن ر  املؤرخ في 

SITES PLATFORM DESIGN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
مالل  بني   64 رقم   2 نر س  اجزئة 

- ففف23 بني مالل املغرب نتيجة ل- 

التوقف التام لنشاط الشركة.

و عين:
حلوي لوس   محمد   السيد ة) 

اقامة الصنوبر الطابق  و عنوانه ا)   

4ف  شقة الرقم 13 بني مالل ففف23 

بني مالل املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

اقامة  وفي  22ف2  د ن ر   19 بتاريخ 

بني   13 الرقم  4ف  الطابق  الصنوبر 

مالل - ففف23 بني مالل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 9ف اناار 

23ف2 احت رقم 1351.

Iف61

داوان األستادة سليمة بلهاشمي

MTT HOLIDAYS
إعالن متعدد القرارات

داــوان األستــاذة سليمــة بلهاشمــي 

موثقـــــــــــة

2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 

شقة -3 و ــدة

 LA SOCIETE « MTT HOLIDAYS»

,S.A.R.L

احيين القانون األسا�سي للشركة

القتــه  اوثيقي  عقد  بمقتضــى 

موثقــة  بلهاشمــي،  سليمــة  األستــاذة 

22ف2،  د ن ر   28 بتاريــخ  بو ــدة، 

قرر السيد  إبراهيم الحميدي احيين 

دات  للشركة  األسا�سي  القانون 

 MTT  » املسؤولية املحدودة املسماة 

رأسمالهــا اال تماعــي    «HOLIDAYS

ومقرهــا  درهــم  فف,ففف.ففف.1 

محمد  شارع  و دة  اال تماعــي 

الخامس الرقم 93 مكرر. 

القانونــي  اإلاــداع  اــم   III/-

بتاريــخ    بو دة  التجارية  باملحكمــة 

23ف1/2ف/6ف احت عدد 2328. 
لإلشــــــارة والخالصــة

ذ. سليمــة بلهاشمــي

611I

فيدسوما

رولو بالست 

)ROULEAU PLAST(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

فيدسوما

56 زنقة ابن الونان حي سمارة عين 

السبع الحي املحمدي الدار البيضاء، 

ف35ف2، الدار البيضاء املغرب

 (ROULEAU PLAST  رولو بالست

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
الحوزة الحي الصناعي عين السبع 

الدار البيضاء - فف1ف2  الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46543
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  ففف2  اونيو   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.ففف.1 
«ففف.ففف.3 درهم» إلى «ففف.ففف.3 
مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 
مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
2ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت ففف2 احت رقم 8312.
612I

FLASH ECONOMIE

BROUKSY GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BROUKSY GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 31 شارع 
فال اوالد عمير الشقة 9 اكدال  - 

ف9فف1 الرباط املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.129553

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  أكتوبر   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
   MAURIZIO السيد  ة)  افويت 
ففف.GIALLI 2 حصة ا تماعية من 
أصل ففف.2 حصة لفائدة  السيد  ة) 
أكتوبر   11 ثابت بتاريخ  مريم حنان  

22ف2.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   16 بتاريخ  التجارية بالرباط  

22ف2 احت رقم 611ف1.

613I

FLASH ECONOMIE

KH PARTNERS PRIVATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

KH PARTNERS PRIVATE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 

زنقة احمد املجاطي اقامة ليزال0 

طابق 1 رقم 8 املعاريف  - فففف2 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

721ف45.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  ف2 د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 KH PARTNERS الوحيد  الشريك 

ففف.فف1  PRIVATE   مبلغ رأسمالها 

 13 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 

ليزال0  اقامة  املجاطي  احمد  زنقة 

فففف2   - املعاريف    8 رقم   1 طابق 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 
و ود أي نشاط اجاري

13 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 

طابق  ليزال0  اقامة  املجاطي  احمد 

الدار  فففف2   - املعاريف    8 رقم   1

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  ااغي  خداجة    السيد ة) 

بقعة  املستقبل  اجزئة  عنوانه ا) 

الدار  فففف2   2 الطابق   7 رقم   128

البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  ابليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 ف1 اناار 22ف2 احت رقم 853599.

614I

CABINET CRCOM

BATIMENT 2L BAHAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

BATIMENT 2L BAHAE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 43 ب 

النزهة طريق عين الشقف فاس - 

فففف3  فاس املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

1ف219.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 1ف أكتوبر 22ف2 ام اإلعالم 

بوفاة الشريك إلياس سطاوني بنعبد 

 
ً
هللا و اوزيع حصصه على الورثة ابعا

لرسم اإلراثة املؤرخ في ف3 ماي 16ف2 

بالشكل األتي :

بنعبد  نجي0 سطاوني  السيد ة) 

هللا  ،  625 حصة.

بنعبد  سطاوني  لطفي  السيد ة) 

هللا  ،  ف15 حصة.

سطاوني  بدر  محمد  السيد ة) 

بنعبد هللا  ،  ف9 حصة.

السيد ة) ملياء سطاوني بنعبد هللا  

،  ف4 حصة.

بنعبد  سطاوني  حنان  السيد ة) 

هللا  ،  ف4 حصة.

سطاوني بنعبد  شيماء  السيد ة) 

هللا  ،  ف4 حصة.

 15   ، السيد ة) خداجة ال ردعي  
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 8ف57.
615I

FIDUCIAIRE CASA CENTER

KAL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE CASA CENTER
 Av Lalla Yacout Angle 61

 Mustapha El Maani 1ère Etage
Centre Riad ، 20600، الدار 

البيضاء أملغرب
KAL IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 49 ، 

شارع  ان  وريس ، الطابق 6  حي 
غواييه  - فف6ف2 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.372667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  22ف2  اونيو  ف1  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 16 اناار 23ف2 احت رقم 854236.
616I

redallah sarl

ZIANAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

redallah sarl
2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدانة الجدادة ، 
فففف3، فاس املغرب

ZIANAM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
بوعاصم سكورة مداز بوملان - 

3فف33 بوملان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.471

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  28 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    ZIANAM الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 
بوعاصم  دوار  اإل تماعي  مقرها 
بوملان  3فف33   - سكورة مداز بوملان 
املغرب نتيجة ل : الوضعية الصافية 
للشركة اقل من ربع راس املال و عدم 

احقيق الشركة لغرضها.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - بوملان  مداز  سكورة  بوعاصم 

3فف33 بوملان املغرب. 
و عين:

و  محمد  امزيان   السيد ة) 
3فف33  املركز  سكورة  عنوانه ا) 

بوملان املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف5/2ف.
617I

SOCOGESE

KITEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اجداد مدة مزاولة مهام املسيران

SOCOGESE
شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، فففف3، فاس املغرب
KITEM «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: إقامة 
199 شقة رقم 2 حي األمل ملع0 
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الخيل - فففف3 فاس املغرب.

«اجداد مدة مزاولة مهام املسيران»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19559

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 اناار 23ف2

مهام  مزاولة  مدة  اجداد  اقرر 

املسيران ملدة: غير محدودوة سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم ف23/574ف2.

618I

Cabinet LAMRINI HADI

EURO MERCA NADOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

Cabinet LAMRINI HADI

 ، الناضور  سينا  إبن  18,شارع 

ففف62، الناضور املغرب

EURO MERCA NADOR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي أوالد 

لحسن - ففف62 الناظور املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

25ف23.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  22ف2  د ن ر   15 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف2.2 

«ففف.فف2.3  إلى  درهم»  «ففف.فف1 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ بالناضور    االبتدائية 

 19 د ن ر 22ف2 احت رقم 38ف5.

619I

omnium management

AFIFPROF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
AFIFPROF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 4 
اقامة ب أ ف1 اجزئة مرزاقة عين 

السمن  - فففف3 فاس املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
85ف75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFIFPROF
: مقاول في  غرض الشركة بإاجاز 
في  مقاول   - األملنيوم  نجارة  أشغال 

االشغال املختلفة و البناء..
متجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اجزئة مرزاقة عين  ف1  اقامة ب أ   4

السمن  - فففف3 فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد عبد هللا عفيفي  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا عفيفي عنوانه ا) 
9 رأس  2 رقم  اجزئة اسالم أ3 طابق 
يعقوب   موالي  الشقف  عين  املاء 

فففف3 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا عفيفي عنوانه ا) 
9 رأس  2 رقم  اجزئة اسالم أ3 طابق 
يعقوب   موالي  الشقف  عين  املاء 

فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5735.

Iف62

---

IBELLA CARL
إعالن متعدد القرارات

رقم 22 حي السعادة ، فف131، 
بوزنيقة املغرب

IBELLA CARL «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: شقة 
الطابق األول اقامة ااسمين عين 
الحياة رقم 8 صخيرات - فففف1 

صخيرات املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
1ف1371.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
22ف2 ام ااخاذ  ف3 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  انص  الذي  1ف:  رقم  قرار 
ابيع كامل  بيال  الهام  السيدة  ماالي: 
حصة   املثمثلة بففف1  و  حصصها 

الى املشتري السيد عبد السالم كابة
على  انص  الذي  2ف:  رقم  قرار 
بابراء  اقر  الجداد  املشتري  ماالي: 
السنة املالية 21ف2 و قبول استقالة 

املسيرة القدامة السيدة الهام بيال.
على  انص  الذي  3ف:  رقم  قرار 
ماالي: تعيين مسير  داد السيد عبد 

السالم كابة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6ف: الذي انص على ماالي: 
تغيير مالك الحصص الى السيد عبد 

السالم كابة بدل السيدة الهام بيال.

على  انص  الذي  7ف:  رقم  بند 
الى  الحصص  مالك  تعدال  ماالي: 
السيد عبد السالم كابة بدل السيدة 

الهام بيال
على  انص  الذي   :16 رقم  بند 
ماالي: تعيين السيد عبد السالم كابة 

كمسير  داد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   12 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 72فف.

621I

PLANK

GET NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PLANK
21، ساحة ابو بكر الصداق شقة 8 

اكدال ، ف9فف1، الرباط املغرب
GET NETWORK  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 136 
الطابق االول سانية معنينو زنقة 

ازارين سيدي مو�سى سال  - ففف11 
سال املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25213
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر   24 املؤرخ في 
ذات  شركة    GET NETWORK
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.ف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 136 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
زنقة  معنينو  سانية  االول  الطابق 
ففف11   - ازارين سيدي مو�سى سال  
مزاولة  لعدم  نتيجة  املغرب   سال 

الشركة لنشاطها.
و عين:

و  لحكيم   ااوب   السيد ة) 
18  نان  شقة   46 عمارة  عنوانه ا) 
فففف1  الرباط  النهضة  حي  النهضة 
الرباط املغرب  كمصفي  ة) للشركة.
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و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 136 وفي  22ف2  نون ر   24 بتاريخ 

زنقة  معنينو  سانية  االول  الطابق 

ففف11   - ازارين سيدي مو�سى سال  

سال املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 8ف3ف4.

622I

fiding sarl

 STE MOHAMMED
 ARROUCH PUB

شركة محمد عروش بيب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 STE MOHAMMED ARROUCH

PUB شركة محمد عروش بي0  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 52 زنقة 

املستوصف الرياض - فففف5  

مكناس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3فف58

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MOHAMMED ARROUCH PUB

شركة محمد عروش بي0.

-اشغال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

متنوعة 

-التفاوض.

 52  : اال تماعي  املقر  عنوان 

فففف5    - زنقة املستوصف الرياض 

مكناس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد عروش محمد  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  السيد عروش محمد  
رقم 58 زنقة االردن الرياض  فففف5 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  السيد عروش محمد  
فففف5  58 زنقة االردن الرياض  رقم 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1463.

623I

LAKHDAR LAILA

«جسمين 515» ش.د.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LAKHDAR LAILA

 ANGLE IBN AICHA ET ALLAL

 BEN AHMED N 36 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

« سمين 515» ش.د.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 

مراكش،املدانة، حي  بل 

لخضر،اقامة نوارا بريير،رياض 

رقم 15،الطابق اآلر�سي  - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

69659

بمقت�سى  عقد موثق مؤرخ في 7ف 

اوليوز 15ف2 ام إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

« سمين 515» ش.د.م.م.

كراء   -  : بإاجاز  الشركة  غرض 

العقارات  املمتلكات و حقوق   ميع 

املجهزة أو الفارغة في أي وقت

املناسبات،و  انظيم  ميع   -

بتلك  املتعلقة  الخدمات  كافة  اوفير 

االستعانة  قبل  من  حتى  األحداث، 

أخرى  لكيانات  خار ية  بمصادر 

على  ذلك  في  بما  األنشطة  لجميع 

األعمال،رياضة  ندوات  املثال  سبيل 

الكولف و غيرها..

 : اال تماعي  املقر  عنوان 

حي  بل  مراكش،املدانة، 

بريير،رياض  نوارا  لخضر،اقامة 

فففف4   - اآلر�سي   15،الطابق  رقم 

مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

بتراك  سبستيان  ون  السيد 

فف2.5  25 حصة بقيمة    : دالكرانج 

درهم للحصة.

 19   : 515 ش.د.م.م  الشركة ا0 

حصة بقيمة فف1.9 درهم للحصة.

السيد بسكال اميل هنري دلكرنج 

:  6 حصة بقيمة فف6 درهم للحصة.

 25   : شوفيات  غولوند  السيد 

حصة بقيمة فف2.5 درهم للحصة.

مارك  بيير  كريستوف  السيد 

فف2.5  بقيمة  حصة   25   : لكراند 

درهم للحصة. 

بتراك  سبستيان  ون  السيد 

خمسة و عشرون بقيمة   : دالكرانج 

فف2.5 درهم.

 : ش.د.م.م   515 ا0  الشركة 

تسع.ة ع.شر  بقيمة فف1.9 درهم.

السيد بسكال اميل هنري دلكرنج 

: ست بقيمة فف6 درهم.

السيد غولوند شوفيات : خمس.ة 

و. عش.رون بقيمة فف2.5 درهم.

مارك  بيير  كريستوف  السيد 

بقيمة  و.عشر.ون   خ.مسة.   : لكراند 

فف2.5 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بتراك  سبستيان  ون  السيد 

فو  17،طريق4  عنوانه ا)  دالكرانج 

ف9238 كارش ف9238 كارش فرنسا.

ش.د.م.م   515 ا0  الشركة 

عنوانه ا)  6،زنقة مسير اوبان فف925 

رويال مامليزو  فف925 مامليزو فرنسا.

السيد بسكال اميل هنري دلكرنج 

عنوانه ا) 6،زنقة مسير اوبان فف925 

رويال مالمي فف925 مامليزو فرنسا.

السيد غولوند شوفيات عنوانه ا) 

18،طريق دوبوا ف7858 مول فرنسا.

مارك  بيير  كريستوف  السيد 

داكلو   ف3،طريق  عنوانه ا)  لكراند 

ف7824 اكرومون فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بتراك  سبستيان  ون  السيد 

فو  17،طريق4  عنوانه ا)  دالكرانج 

ف9238 كارش ف9238 كارش فرنسا

السيد بسكال اميل هنري دلكرنج 

عنوانه ا) 6،زنقة مسير اوبان فف925 

رويال مالمي فف925 مامليزو فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اوليوز  ف2  بتاريخ  التجارية بمراكش  

15ف2 احت رقم -.

624I
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ARKAM WA HISSABAT

ZEN PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

حل شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع بوردو إقامة طه ، فففف2، 

الدار البيضاء املغرب

ZEN PRINT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

زنقة   7 وعنوان مقرها اإل تماعي 

فففف2   -  8 سبتة اقامة الرامي رقم 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.374297

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  22ف2  نون ر  7ف  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ZEN PRINT  مبلغ  الشريك الوحيد 

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

مقرها اإل تماعي 7 زنقة سبتة اقامة 

الرامي رقم 8 - فففف2 الدار البيضاء 

: نقص املعامالت و  املغرب نتيجة ل 

كثرة املنافسة.

زنقة   7 و حدد مقر التصفية ب 

فففف2   -  8 سبتة اقامة الرامي رقم 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الزندوزي  حمزة   السيد ة) 

ف1  رقم  الفتر  اقامات  عنوانه ا) 

الدار  فففف2  معروف  سيدي 

البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 2ف8543.

625I

Valoris Partners

ROBOPLAN MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
ROBOPLAN MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األر�سي ، مبنى رقم lot ، 1 رقم 1، 
املنطقة الصناعية أوالد صالح - 
27182  الدار البيضاء املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.352133

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 24 أكتوبر 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 lot  ،  1 مبنى رقم   ، «الطابق األر�سي 
أوالد  الصناعية  املنطقة   ،1 رقم 
البيضاء  الدار    27182  - صالح 
 ، البيطار  ابن  «شارع  إلى  املغرب» 
الطابق   Lotis Branes 1, Lot 22ف

األر�سي، - فف1ف9 طنجة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854179.
626I

nador conseil sarl au

SORIFER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
SORIFER  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي حي اوالد 
لحسن - ففف62 الناظور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12841

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  19 د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

SORIFER   مبلغ رأسمالها ففف.فف1 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الناظور  ففف62   - لحسن  اوالد  حي 

املغرب نتيجة ل : حل مبكر للشركة.

اوالد  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

لحسن  - ففف62 الناظور املغرب. 

و عين:
ضرضور  هللا    عبد   السيد ة) 

شارع املسيرة الخضراء  و عنوانه ا)   
املغرب  الناظور  ففف62   425 رقم 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  ابليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 17 اناار 23ف2.

627I

Fiduciaire Hayef

 STE PRESSING MILLENIUM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

Fiduciaire Hayef

 Bd Driss Ben Bouchaib Kissariat

 Benkachour 1er Etage, Appt

 N°14 * Telephone 05 36 71 03

93 *، 60000، Oujda Maroc

 Ste Pressing millenium Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد عبده عمارة السعادة الرقم 

18 - فففف6 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

767ف3.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  25 د ن ر  املؤرخ في 
 Ste شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ    Pressing millenium Sarl
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي شارع محمد عبده 
فففف6   -  18 عمارة السعادة الرقم 
و دة املغرب نتيجة ل : الخسائر التي 

اتكبدها آلشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرقم  السعادة  عمارة  عبده  محمد 

18 - فففف6 و دة املغرب. 
و عين:

الليااني و  السيد ة) عبد الجليل  
الحسن  شارع  اإلنارة  حي  عنوانه ا) 
الثاني الرقم 2 فففف6 و دة املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2346.

628I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

GROUPEMENT JGHIDRAT
إعالن متعدد القرارات

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، ففف15، 
الخميسات املغرب

 GROUPEMENT JGHIDRAT
«شركة  التضامن»

وعنوان مقرها اال تماعي: عين 
الجوهرة سيدي بوخلخال - فف154 

ايفلت املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
3فف1.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  22ف2  21 شتن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

إصافة تعاونية املتنان للمجموعة و 

تعيين السيد سعيد رحالي كمتصرف 

ثالت للمجموعة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :14 رقم  بند 

رحالي  سعيد  السيد  تعيين  ماالي:  

كمتصرف ثالت للمجموعة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر  ف1  بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

22ف2 احت رقم 518.

629I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE RIF QUAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui

SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN

 NO 34 ، 32000، AL HOCEIMA

MAROC

STE RIF QUAD SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

السالمي محمد بن لحسن حي 

ميرادور األعلى الحسيمة  - ففف32 

الحسيمة  املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIF QUAD SARL

اأ ير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

معدات أو أ هزة لأللعاب و الرياضة 

 محرك رباعي) 

بيت الضيف أو رياض 

اأ ير الدرا ات.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

السالمي محمد بن لحسن حي ميرادور 

األعلى الحسيمة  - ففف32 الحسيمة  

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد ر�سى بوغابة  :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد أمين بوغابة  :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

السيد محمد ر�سى بوغابة  : فف5 

بقيمة فف1 درهم.

السيد أمين بوغابة  : فف5 بقيمة 

فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوغابة   ر�سى  محمد  السيد 

عنوانه ا) شارع عبد الخالق الطريس 

ففف93  اطوان   88 رقم  اإلنارة  حي 

اطوان املغرب.

عنوانه ا)  بوغابة   أمين  السيد 

حي  الطريس  الخالق  عبد  شارع 

اإلنارة رقم 88 اطوان ففف93 اطوان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوغابة   ر�سى  محمد  السيد 

عنوانه ا) شارع عبد الخالق الطريس 

ففف93  اطوان   88 رقم  اإلنارة  حي 

اطوان املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

احت   - بتاريخ  االبتدائية بالحسيمة  

رقم -.

Iف63

STE AGACONSEIL SARL

TH FORMATION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE AGACONSEIL SARL

23 شارع خالد بن الوليد حي 

الداخلة اكادار ، فففف8، اكادار 

املغرب

  TH FORMATION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

2 رقم 18 زنقة  بل ه ري الخيام 2 

اكادار - فففف8 اكادار املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORMATION SARL AU

 : بإاجاز  الشركة  غرض 

ميدان  في  واالرشادات  التكوين 

السياحة،الفندقة واملطعمة.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 18 زنقة  بل ه ري الخيام  2 رقم 

اكادار - فففف8 اكادار املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

دامو  االن  كسافيي  ايري  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف1    :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دامو  االن  كسافيي  ايري  السيد 
شارع كوستانتنوبول   15 عنوانه ا)  

ف6212    ف6212 اارسيرالليس فرنسا 

فرنسا  فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

دامو  االن  كسافيي  ايري  السيد 
شارع كوستانتنوبول   15 عنوانه ا)  

ف6212   ف6212 اارسيرالليس فرنسا 

فرنسا  فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر  ف1  بتاريخ  باكادار   التجارية 

22ف2 احت رقم 119232.

631I

AQUACOMPTE

AQUA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

AQUACOMPTE

 N°74 RUE ZERHOUN N°4

 RESIDENCE KAWTAR ، 20140،

CASABLANCA MAROC

AQUA PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي انيس 7 
املحل 74 اقامة كوثر زنقة زرهون 

حي الصاس لورين - فف4ف2  الدار 

البيضاء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.378733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  19ف2  نون ر  8ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

حسناء  السيد  ة)  افويت 

الحفيان ففف.1 حصة ا تماعية من 

السيد  لفائدة   حصة  ففف.1  أصل 

 ة) ابراهيم نيت اليغ بتاريخ 8ف نون ر 

19ف2.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

2ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 19ف2 احت رقم 721914.

632I

امغار عبد الغافور

SIEGE LED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول اطوان ، ففف93، 

اطوان املغرب

SIEGE LED  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

طارق ابن زياد رقم 112 طنجة  - 

فففف9 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

51ف83.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  ف2 د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ     SIEGE LED الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

ابن  طارق  شارع  اإل تماعي  مقرها 
زياد رقم 112 طنجة  - فففف9 طنجة  

املغرب  نتيجة ل : الخسارة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - طنجة    112 رقم  زياد  ابن  طارق 

فففف9 طنجة  املغرب. 

و عين:

 5 شارع  ساادة  شارع  السيد ة) 
و  املنور   الطوابل اطوان     42 رقم 

اطوان  ففف93  نوفل   عنوانه ا) 

املغرب  كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

طارق ابن زياد رقم 112 طنجة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  6ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 3ف3.

633I

BUSINESS AUDITAX

AZ OUTSOURCING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،

TANGER MAROC

AZ OUTSOURCING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

اوسف بن ااشفين. الطابق الثاني ، 
رقم 3 ،  - فففف9 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51ف99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  19ف2  اونيو   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUTSOURCING

غرض الشركة بإاجاز : - خدمات 

إلدارة  خار ية  بمصادر  االستعانة 

الرواا0 واملوارد البشرية ،

كشوف  اجهيز  على  التدري0   -

املرابات واملوارد البشرية ،

برمجيات  على  التدري0   -

املرابات  كشوف  لتجهيز  الحاسوب 

وإدارة املوارد البشرية.

- دراسات السوق ،

- انصي0 ودعم الشركات األ نبية 
باملغرب

- خدمات اوطين األعمال
- استيراد واصدار ؛

،  ميع املعامالت  وبشكل أعم   -
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
اكون  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
مرابطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
أن  املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تسهل اوسيعها أو اطويرها..
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ، الطابق الثاني  اوسف بن ااشفين. 

رقم 3 ،  - فففف9 طنجة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.5  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
ف5    : أمين  محمد  أزرور  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أمين  محمد  أزرور  السيد 
عنوانه ا) ممر ادكار دكاس سولكسور 

ف5442 نان�سي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أمين  محمد  أزرور  السيد 
عنوانه ا) ممر ادكار دكاس سولكسور 

ف5442 نان�سي فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اوليوز   16 بتاريخ  التجارية بطنجة  

19ف2 احت رقم 47ف225.
634I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

OPES CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
  RUE HADJ OMAR RIFFI 31ف

 4EME ETG N°45 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

OPES CONSEIL  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 35 شارع 
2 مارس اقامة الال حبيبة الطابق 
االر�سي - 2ف5ف2 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
8459ف2.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
   OPES CONSEIL الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم وعنوان 
مارس   2 شارع   35 مقرها اإل تماعي 
 - االر�سي  الطابق  حبيبة  اقامة الال 
الدار البيضاء املغرب نتيجة  2ف5ف2 

ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 35 شارع 
الطابق  حبيبة  الال  اقامة  مارس   2
البيضاء  الدار  2ف5ف2   - االر�سي 

املغرب. 
و عين:

تهراوي ابراهيم    السيد ة) 
 و عنوانه ا) 11 زنقة بيليكان الوازيس 
املغرب  البيضاء  الدار  3ف1ف2 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  ابليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854562.
635I

sofoget

PREFABEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

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

، 14000، kenitra maroc
PREFABEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي  سيدي 
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سليمان دوار زهانا - ----- سيدي 
سليمان  املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
7ف29.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد حيدة  افويت السيد  ة)  
أصل  من  ا تماعية  حصة  فف5 
السيد  ة)   لفائدة   حصة  ففف.1 
 26 بتاريخ  وحود  بن  ا  ااسر  حميد 

د ن ر 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

18 اناار 23ف2 احت رقم 6ف.

636I

AFIDACOM

سكوملار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AFIDACOM
7 و 17 اجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، فففف3، فاس املغرب
سكوملار        شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي اوالد 
الطي0 السفلى الحي الصناعي  - 

فففف3 فاس  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57151

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  15 د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
سكوملار         مبلغ رأسمالها ففف.فف1 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
اوالد الطي0 السفلى الحي الصناعي  
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   فففف3   -
الغرض  احقيق  على  القدرة  عدم 

اال تماعي.
اوالد  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الصناعي   الحي  السفلى  الطي0 

فففف3 فاس املغرب. 

و عين:

العمارتي  عبد الخالق   السيد ة) 

 23 رقم  فاازة  اجزئة  عنوانه ا)  و 

املتوسطحي  االبيض  البحر  شارع 

الرياض نر س  فففف3 فاس املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 292.

637I

sofoget

PREFABEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  داد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

PREFABEN  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  سيدي 

سليمان دوار زهانا - ----  سيدي 

سليمان  املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

7ف29.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 ام تعيين  26 د ن ر  املؤرخ في 

ابن  السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

وحود حميد ااسر  كمسير آخر

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

18 اناار 23ف2 احت رقم 6ف.

638I

GHIZLANE DOUBLANE

SEDI-BIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  داد للشركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، ففف24، الجدادة املغرب
SEDI-BIO  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
الحميدات سيدي اسماعبل  - 

ففف24 الجدادة املغرب.
تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
299ف1.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 ام تعيين  21 د ن ر  املؤرخ في 
السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

الجاحظ رضوان كمسير وحيد
ابعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالجدادة  بتاريخ 9ف اناار 

23ف2 احت رقم فف296.
639I

ASMAA MEDIA GROUP

ADAMAB MULTI-PROJTS
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي0 الرومي بلوك 39 الرقم 

ف2 ال رنو�سي البيضاء، فففف2، 
البيضاء املغرب

 ADAMAB MULTI-PROJTS
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: 12 شارع 
صابري بو معة طابق 1 شقة 6 
الدار البيضاء  - - الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.337835

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
23ف2 ام ااخاذ  13 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

عبد  السيد  من  كل  حصص  بيع 

الهادي هراس  و السيد عبد الرحمان 

املنياني  لفائدة السيد اوسف البا�سي 

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

تغيير الشكل القانوني من شركة دات 

املسؤولية املحدودة  الى شركة  دات 

الشريك  دات  املحدودة   املسؤولية 

الوحيد

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

استقالة السيد عبد الرحمان املنياني 

من تسيير الشركة

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

تعيين السيد اوسف البا�سي كمسير 

 داد لشركة

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

احيين النظام االسا�سي لشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 

شكل القانوني لشركة

بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
راسمال الشركة

على  انص  الذي   :16 رقم  بند 

ماالي: تسيير الشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 691ف85.

Iف64

STE EL-ATYQY CONSULTATION

MIMOUNA POISSONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION

 CENTRE LALLA MIMOUNA

 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK

 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC

 MIMOUNA POISSONS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

لالميمونة سوق الثالثاء الغرب - 

14152 سوق اربعاء الغرب املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ف279

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIMOUNA POISSONS

بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السمك بالتقسيط.

مركز   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - الغرب  الثالثاء  سوق  لالميمونة 

14152 سوق اربعاء الغرب املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد الحب�سي محمد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحب�سي محمد عنوانه ا) 

الغرب  اربعاء  مركز لالميمونة سوق 

14152 سوق اربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحب�سي محمد عنوانه ا) 

الغرب  اربعاء  مركز لالميمونة سوق 

14152 سوق اربعاء الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

بتاريخ 17 اناار 23ف2 احت رقم 27.

641I

ANARUZ CASH

PL IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PL IMPORT EXPORT

 IMM 15 AVENUE AL ABTAL

 APT 4 AGDAL RABAT ، 10090،

RABAT MAROC

PL IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 15 شارع 

االبطال الشقة رقم 4 اكدال الرباط 

- ف9فف1 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

31ف135.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 

 PL شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ رأسمالها    IMPORT EXPORT

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف2 

شارع االبطال الشقة   15 اإل تماعي 

رقم 4 اكدال الرباط - ف9فف1 الرباط 

املغرب نتيجة ل : مغادرة طوعية.

و حدد مقر التصفية ب 15 شارع 

4 اكدال الرباط  االبطال الشقة رقم 

- ف9فف1 الرباط املغرب. 

و عين:

و  احل  اات  خالد   السيد ة) 

عنوانه ا) اقامة الطواهري 7ف عمارة 

حجي  سعيد  اجزئة   12 شقة   8ف 

كمصفي  ة)  سال سال  ف1116  سال 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132314.

642I

ELHANBALI CONSEILS SARL

FALFAL  ALUM  فلفل اليم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL

 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS

 BERRECHID BP 52 POSTE

 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC

FALFAL  ALUM  فلفل اليم شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

نفتاحة الرقم 78 برشيد - فف261  

برشيد املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

FALFAL  ALUM  فلفل اليم.

أعمال     : غرض الشركة بإاجاز 

نجارة األملنيوم.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فف261    - برشيد   78 الرقم  نفتاحة 

برشيد املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : فلفل  سعيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  فلفل  سعيد  السيد 

فف261  برشيد  البي�سي  اجوئة   41

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  فلفل  سعيد  السيد 

فف261  برشيد  البي�سي  اجوئة   41

برشيد املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 47.

643I

املساوي

AYMOCAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القانوني للشركة

املساوي

ف1 عمارة غنينو شقة 17 زنقة أبو 

الطي0 املتنبي ، فففف3، فاس 

املغرب

AYMOCAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي رقم 

1ف3 هبة طريق مكناس واد فاس - 

فففف3 فاس.

احويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.61297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 22ف2 ام احويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر  7ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 5989.

644I
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املساوي

AYMOCAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص
املساوي

ف1 عمارة غنينو شقة 17 زنقة أبو 
الطي0 املتنبي ، فففف3، فاس 

املغرب
AYMOCAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

1ف3 هبة طريق مكناس واد فاس - 
فففف3 فاس  املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61297
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محسن رطيبي  افويت السيد  ة) 
فف5 حصة ا تماعية من أصل فف5 
فاطمة  السيد  ة)  لفائدة   حصة 
أكتوبر   26 العبدالوي بتاريخ  الزهراء 

22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
نون ر  7ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 5989.
645I

COMPTAELISSAOUI

AGRI CHRADAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش عمارة أ عون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
ف9215، القصر الكبير املغرب

AGRI CHRADAK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : الطابق 
األسفل حي اوالد احمااد الحمرية 
القصر الكبير  - ف9215 القصر 

الكبير  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2719

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

شركة ذات   AGRI CHRADAK حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

اإل تماعي الطابق األسفل حي اوالد 

 - الكبير   القصر  الحمرية  احمااد 

ف9215 القصر الكبير  املغرب نتيجة 

لتصفية الشركة.

و عين:

و  الشرادق  العربي    السيد ة) 

عنوانه ا) دوار الفرحيين زوادة قيادة 

سيدي سالمة دائرة اللوكوس القصر 

ف9215 القصر الكبير املغرب  الكبير  

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

وفي الطابق  22ف2  د ن ر   26 بتاريخ 

الحمرية  احمااد  اوالد  حي  األسفل 

القصر الكبير  - ف9215 القصر الكبير 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 18 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

اناار 23ف2 احت رقم 12.

646I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ASLLATEN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE ASLLATEN SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

القصبة القدامة مدغرة الراشيداة 

- ففف52 الراشيداة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  23ف2  اناار   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 36.
647I

MLA AUDIT MAROC

ARACHOU أراشو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MLA AUDIT MAROC
 RUE ABOU BAKKER SADDIK
 IMM BARDAI BLOC A APPT
 N° 3 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
أراشو ARACHOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
43 الطابق 3 اقامة  واد شارع 
عبدالكريم الخطابي - فففف4 

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57ف132
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  8ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أراشو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ARACHOU
خدمات   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الحفالت و املطاعم.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع  اقامة  واد   3 الطابق   43
فففف4   - الخطابي  عبدالكريم 

مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف2  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
فف2    : الشعراء  السيدة فاطمة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الشعراء عنوانه ا) 
رقم 19 اجزئة زهراء ااماللت ف4345 

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الشعراء عنوانه ا) 
رقم 19 اجزئة زهراء ااماللت ف4345 

قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر  ف3  بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 143194.
648I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 PHARMACIE ZENITH
ZOUHAIR EL-ABOUITIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة
 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES
مكناس ، فففف1، مكناس املغرب

 PHARMACIE ZENITH
ZOUHAIR EL-ABOUITIT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل  رقم 
3 بالطابق االر�سي عمارة ب اقاطع 

شارع بشار و شارع شفشاون - 

ف5فف5 مكناس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29ف58

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE ZENITH ZOUHAIR

.EL-ABOUITIT
غرض الشركة بإاجاز : صيدالني.

محل    : اال تماعي  املقر  عنوان 
ب  عمارة  االر�سي  بالطابق   3 رقم 
اقاطع شارع بشار و شارع شفشاون - 

ف5فف5 مكناس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : البويتيت  زهير  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  البويتيت  زهير  السيد 
اقامة النعيم  عمارة د رقم 14 شارع 
املحطة م.ج ف5فف5 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  البويتيت  زهير  السيد 
اقامة النعيم  عمارة د رقم 14 شارع 

املحطة م.ج ف5فف5 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1484.

649I

ALTA COMPTA

كروب ج سطيفاني بيزنيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
كروب ج سطيفاني بيزنيس

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 

القدس رقم 34 طنجة املغرب - 

ففف11 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  ف2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كروب   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ج سطيفاني بيزنيس.

استراد   : بإاجاز  الشركة   غرض 

و اصدار السيارات.

ساحة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 

 - املغرب  طنجة   34 رقم  القدس 

ففف11 طنجة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد  ون نويل مانكا 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  ون نويل مانكا عنوانه ا) 

دكار السنغال ففف11 دكار السنغال.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  ون نويل مانكا عنوانه ا) 

دكار السنغال ففف11 دكار السنغال

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 3ف5.

Iف65

مونيتيد

 BOULANGERIE PATISSERIE

BEN MFEDAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشاط الشركة 

مونيتيد

شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 

الطابق االر�سي مكت0 رقم 2 اطوان 

، ففف93، اطوان املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE BEN

MFEDAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي طريق 

مرايل رقم 7 اطوان - ففف93 

اطوان املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر  8ف  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اموين الحفالت واقدام الطعام.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

29 د ن ر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

22ف2 احت رقم 2594.

651I

نيج كونسولتين

انفنطورو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

نيج كونسولتين

االدريسية طنجة، ف3فف9، طنجة 

املغرب

انفنطورو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة - 

ف3فف9 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ف1339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

انفنطورو.

خدمات   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الدعااة.

 - طنجة   : عنوان املقر اال تماعي 

ف3فف9 طنجة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

فف1 حصة    : السيد  ان هاالش 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  هاالش  السيد  ان 

سلوفاكيا ف3فف9 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  هاالش  السيد  ان 

سلوفاكيا ف3فف9 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 1ف2616.

652I

TH CONSULTING

MAXTIME SMOKING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

  MAXTIME SMOKING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي املتجر 
رقم 9 زاوية شارع بيزرت وشارع 

بشير اإلبراهيمي - منطقة  يروند - 
فف5ف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
568231

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAXTIME SMOKING
شراء   : بإاجاز  الشركة  غرض 
وبيع واستيراد واصدار واوزيع  ميع 
املنتجات - صناعة املنتجات املعدنية.
املتجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
وشارع  بيزرت  شارع  زاوية   9 رقم 
 - منطقة  يروند   - بشير اإلبراهيمي 

فف5ف2 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : والناصر  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : والناصر  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
والناصر عنوانه ا)  السيد زكرياء 
 29 شقة   89 رياض االندلس عمارة 

حي الرياض ف11ف1 الرباط املغرب.
السيد محمد والناصر عنوانه ا) 
 29 شقة   89 رياض االندلس عمارة 

حي الرياض ف11ف1 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
والناصر عنوانه ا)  السيد زكرياء 
 29 شقة   89 رياض االندلس عمارة 

حي الرياض ف11ف1 الرباط املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854532.

653I

FICASUD

DENSMORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

DENSMORE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

املهندس الطابق الثاني شقة رقم 

6 زنقة إبن حبوس  يليز مراكش - 

فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ف1324

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DENSMORE

غرض الشركة بإاجاز : كراء مؤثث 

للفيالت والشقق.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

رقم  شقة  الثاني  الطابق  املهندس 
 - زنقة إبن حبوس  يليز مراكش   6

فففف4 مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 VINCENT DENIS السيد 

حصة   MARIE LASCAUX  :  100

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 VINCENT DENIS السيد 

عنوانه ا)    MARIE LASCAUX

 Densmore Ave N 98133, 139فف

الوالاات    WA  139فف SEATTLE

املتحدة األمريكية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 VINCENT DENIS السيد 

عنوانه ا)    MARIE LASCAUX

 Densmore Ave N 98133, 139فف

الوالاات    WA  139فف SEATTLE

املتحدة األمريكية

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم ف14372.

654I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

برايت كومباني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

براات كومباني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : املحل 

رقم 1ف2 وحدة 4 حي املحمادي  - 

ف2فف4 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ف744.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  ف2 د ن ر  املؤرخ في 

براات كومباني شركة ذات املسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

 - حي املحمادي    4 وحدة  1ف2  رقم 

ف2فف4 مراكش املغرب نتيجة لقرار 

الجمع العام اإلستثنائي.

و عين:

و  مامين  محمد    السيد ة) 

 4 وحدة  املحمادي  حي  عنوانه ا)   

املغرب  مراكش  ف2فف4   585 الرقم 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

املحل  وفي  22ف2  د ن ر  ف2  بتاريخ 

 - حي املحمادي    4 وحدة  1ف2  رقم 

ف2فف4 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143817.

655I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE INSTATRONIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STE INSTATRONIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

صيداء رقم 11 حي سيدي بورك 

اوالد التاامة اارودانت - ففف83 

اارودانت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1265
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  د ن ر  2ف  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ    INSTATRONIC
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف1 
حي   11 رقم  اإل تماعي زنقة صيداء 
سيدي بورك اوالد التاامة اارودانت 
- ففف83 اارودانت املغرب نتيجة ل : 

قفل الشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بورك  سيدي  حي   11 رقم  صيداء 
ففف83   - اارودانت  التاامة  اوالد 

اارودانت املغرب. 
و عين:

املعتصم  عبد الفتاح    السيد ة) 
حي   476 رقم  او  بلوك  عنوانه ا)  و 
أكادار املغرب  فففف8  الهدى اكادار 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بتارودانت  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 41.

656I

SUD EST CONSEIL

YN INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,
 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc
YN INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دكان 
الطابق السفلي  املسيرة 3 الف رقم 

12 - ف14ف4  مراكش  املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INGENIERIE

مكت0   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اشغال  التدقيق,  و  الدراسات 

مختلفة.

دكان   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الف رقم   3 املسيرة  الطابق السفلي  

12 - ف14ف4  مراكش  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد نويضرة اوسف 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نويضرة اوسف عنوانه ا) 

ف14ف4   12 رقم  الف   3 املسيرة 

مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نويضرة اوسف عنوانه ا) 

ف14ف4   12 رقم  الف   3 املسيرة 

مراكش  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143676.

657I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TBGA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  داد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
ذات  شركة    TBGA TRANS
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
الحبوس  زنقة  ف1  رقم  األر�سي 
أكادار  فففف8   - اكادار  اال ر ت 

املغرب.
تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27549

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام تعيين  23ف2  اناار  5ف  املؤرخ في 
مسير  داد للشركة السيد ة) االزرق 

طارق  كمسير وحيد
ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 79فف12.
658I

HOWARAFISC

STE MELIBA SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

HOWARAFISC
مجموعة   االول  الحسن  شارع 
 ، اوالدااامة  الك رى  النهضة  حي   8

ف8335، اوالد ااامة املغرب
STE MELIBA SARL شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
دوار  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
 - اللوز  ماعة املهادي اوالد ااامة  

ف8355 اوالد ااامة  املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MELIBA SARL

غرض الشركة بإاجاز : *مقاول في 

األشغال املختلفة .

*مقاول في الحراسة والنظافة.

*ممون حفالت.

*التجارة بصفة عامة..

عنوان املقر اال تماعي : دوار اللوز 

 ماعة املهادي اوالد ااامة  - ف8355 

اوالد ااامة  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد البشير الكوامل 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البشير الكوامل عنوانه ا) 

ااامة  اوالد  املهادي  الفيضة  دوار 

ف8355 اوالد ااامة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البشير الكوامل عنوانه ا) 

ااامة  اوالد  املهادي  الفيضة  دوار 

ف8355 اوالد ااامة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتارودانت  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 44.

659I
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أحمد الفراوي

AMGAR BENKHADRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

أحمد الفراوي

33 درب امليتر ص ب 345 صفرو ، 

ففف31، صفرو املغرب

AMGAR BENKHADRA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 96/1 

اجزئة األحباس حبونة - ففف31 

صفرو املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3163

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  23ف2  اناار   31 املؤرخ في 

شركة   AMGAR BENKHADRA

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 1/96 

ففف31   - حبونة  األحباس  اجزئة 

صفرو املغرب نتيجة الملنافسة.

و عين:

و  بنخضرة  محمد    السيد ة) 

األحباس  اجزئة   1/96 عنوانه ا) 

املغرب  صفرو  ففف31  حبونة 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 1/96 وفي  23ف2  اناار   31 بتاريخ 

ففف31   - حبونة  األحباس  اجزئة 

صفرو املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

23ف2 احت رقم 457/23.

Iف66

شركة  هاد املحاس0

شركة ازهى ترانس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك 
 STE   AZHA TRANS   وحيد

S.A.R.L  AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة  هاد املحاس0
الرقم 2ف عمارة نياس شارع احمد 
الطي0 بنهيمة املدانة الجدادة أسفي 

، ففف46، أسفي املغرب
ذات  شركة  ارانس  ازهى  شركة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد   
 STE   AZHA TRANS S.A.R.L  AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 : اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
حي  ف4  زنقة   68 رقم  2ف  مجموعة 
اسفي  ففف46   - اسفي   الكاوكي 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7381

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  23ف2  اناار  9ف  في  املؤرخ 
ارانس شركة ذات  ازهى  حل شركة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد   
 STE   AZHA TRANS S.A.R.L  AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف1 
 68 رقم  2ف  مجموعة  اإل تماعي 
زنقة ف4 حي الكاوكي اسفي  - ففف46 
احقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  اسفي 

الغرض من الشركة.
و عين:

و  السيد ة) عبد الرحيم   حربي  
حي  زنقة البطحاء   14 رقم  عنوانه ا) 
الكورس اسفي ففف46 اسفي املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
وفي مجموعة  23ف2  اناار  9ف  بتاريخ 
الكاوكي  حي  ف4  زنقة   68 رقم  2ف 

اسفي - ففف46 اسفي املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف1298/2.

661I

MULTI-FONCTION

AB MOTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MULTI-FONCTION

 RTE 1100 N° 278 BIS SIDI

 MAAROUF OULED HADDOU ،

20550، CASABLANCA MAROC

AB MOTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 

التقسيم الشاوي شارع طاح عين 

الشق  - ف32ف2 الدار البيضاء  

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

568467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOTO

غرض الشركة بإاجاز : اجارة وبيع 

الدرا ات البخارية والسيارات

استيراد و اصدار

إصالح واجميع الدرا ات النارية.

 26  : اال تماعي  املقر  عنوان 

عين  طاح  شارع  الشاوي  التقسيم 

البيضاء   الدار  ف32ف2   - الشق  

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : ف47ف2 سنة.

ففف.فف9  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اخمين عبد الكبير :  ففف.3 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ففف.3    : سفيان  السيد اخمين  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ففف.3    : محمد  السيد اخمين  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكبير  عبد  اخمين  السيد 

زنقة  عبد هللا  موالي  حي  عنوانه ا) 

21 رقم 12 عين الشق ف32ف2 الدار 

البيضاء  املغرب.

السيد اخمين  سفيان عنوانه ا) 

اقامة أاة زنقة 99 رقم 7ف ط 1ف عين 

الشق ف32ف2 الدار البيضاء  املغرب.

محمد عنوانه ا)  اخمين   السيد 

 1 عمارة   4 مجموعة   2 االندل  داار 

النواصر  بوسكورة   6 رقم   1 طابق 

27818 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الكبير  عبد  اخمين  السيد 

زنقة  عبد هللا  موالي  حي  عنوانه ا) 

21 رقم 12 عين الشق ف32ف2 الدار 

البيضاء املغرب

السيد اخمين  سفيان عنوانه ا) 

اقامة أاة زنقة 99 رقم 7ف ط 1ف عين 

الشق 153ف2 الدار البيضاء املغرب

محمد عنوانه ا)  اخمين   السيد 

 1 عمارة   4 مجموعة   2 االندل  داار 

النواصر  بوسكورة   6 رقم   1 طابق 

2718 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854516فف.

662I
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AGOUNTIT

TOP BURO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGOUNTIT

 73hay el farah mohammedia

 Hay farah، 280810،

Mohammedia Maroc

TOP BURO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

سبتة حي األمل رقم فف1 - ف2881 

املحمداة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ف1.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  26 د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    TOP BURO الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

حي  سبتة  شارع  اإل تماعي  مقرها 

املحمداة  ف2881   - فف1  األمل رقم 
رقم   إنخفاض    : ل  نتيجة  املغرب 

املعامالت التجارية.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ف2881   - فف1  سبتة حي األمل رقم 

املحمداة املغرب. 

و عين:
الشنفي   ربيعة    السيد ة)   

 1 الطابق  النهة  اجزئة  و عنوانه ا)   

512 ف2883 املحمداة املغرب  الرقم 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  ابليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية باملحمداة  بتاريخ 17 اناار 

23ف2 احت رقم 1ف1.

663I

إئتمانية الواحة

 STE AGENCE BAAKI
 D‹INTERMEDIATION

FINANCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

إئتمانية الواحة
2 زنقة الحرية ، ففف52، الرشيداة 

املغرب
 STE AGENCE BAAKI
 D’INTERMEDIATION

FINANCIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي علي الشريف رقم 3ف1 

املدخل رقم 1  - ففف52 الرشيداة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3ف28.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  23ف2  اناار  ف1  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف6 درهم» أي من «ففف.فف5 
عن  درهم»  «ففف.فف1.1  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 41.

664I

ائتمانية  الخ رة

SOMSR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ائتمانية  الخ رة
49  زنقة  املدانة ، فف261، برشيد 

املغرب
SOMSR TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
اليسر13 شارع محمد الخامس 
الطابق الثالث يسارا - فف261 

برشيد املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

17553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMSR TRAVAUX

مقاول   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االشغال العمومية.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الخامس  محمد  شارع  اليسر13 

الطابق الثالث يسارا - فف261 برشيد 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد الحاسني محمد  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحاسني محمد  عنوانه ا) 

3ف1 سيدي رحال  اجزئة التالل رقم 

الشاطئ فف261 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحاسني محمد  عنوانه ا) 

3ف1 سيدي رحال  اجزئة التالل رقم 

الشاطئ فف261 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 75.

665I

إئتمانية الواحة

STE SOHOTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

إئتمانية الواحة

2 زنقة الحرية ، ففف52، الرشيداة 

املغرب

STE SOHOTRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

الحاان عرب الصباح زيز - 52223 

ارفود املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12143

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر   28 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف4  قدره 

«ففف.فف1.2 درهم» إلى «ففف.فف1.6 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم ف4.

666I

STE FIACCOF 

NOVA ACADEMY
إعالن متعدد القرارات

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

NOVA ACADEMY  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 443 

شارع محمد فا�سي حي االدريسة 

فاس - فففف3  فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.63783
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  23ف2  اناار   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

افويت  حصص 
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

استقالة مسير وتعيين مسير  داد 
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
انص  الذي   :6-7 رقم  بند 
حصص  ف15  افويت   ماالي:  على 
السيدة  طرف  من  اال تماعية 
الزهراء  فاطمة  الى  نجار  سميرة 
حصص  ف15  مدحت.*افويت 
اال تماعية من طرف  سميرة نجار الى 

احمد مدحت 
على  انص  الذي   :14 رقم  بند 
وتعين  نجار  سميرة  استقالة  ماالي: 

فاطمة الزهراء مدحت 
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5748.

667I

شركة  هاد املحاس0

شركة سعد كلوب
 شركة ذات مسؤولية محدودة  

STE SAAD GLOB S.A.R.L 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة  هاد املحاس0
الرقم 2ف عمارة نياس شارع احمد 

الطي0 بنهيمة املدانة الجدادة 
أسفي ، ففف46، أسفي املغرب
شركة سعد كلوب شركة ذات 

 STE SAAD   مسؤولية محدودة
GLOB S.A.R.L   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 
الكتبية 54 حي ا نان اسفي  - 

ففف46 أسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
261ف1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  12 د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات  شركة  كلوب  سعد  شركة 

 STE SAAD محدودة    مسؤولية 

رأسمالها  مبلغ      GLOB S.A.R.L

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

حي   54 الكتبية  اجزئة  اإل تماعي 

ا نان اسفي  - ففف46 أسفي املغرب 

عدم احقيق الغرض من   : نتيجة ل 

الشركة.

اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - اسفي   ا نان  حي   54 الكتبية 

ففف46 أسفي املغرب. 

و عين:

و  بوزكية   عثمان    السيد ة) 
الطي0   زنقة  9ف   الرقم  عنوانه ا) 

آسفي  ج  م  حي   15 عمارة  بنهيمة 

كمصفي  ة)  املغرب  أسفي  ففف46 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف1299/2.

668I

STE FIACCOF 

STE ZORGANE PRINT  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

  STE ZORGANE PRINT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 

46 شارغ اناس اجزئة مولي رشيد 

طرق صفرو   - فففف3  فاس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE    : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ZORGANE PRINT
*بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االدوات املكتبية 
*بيع مستلزمات املكتبية 

*مطبعة.
عنوان املقر اال تماعي : محل رقم 
رشيد  مولي  اجزئة  اناس  شارغ   46
طرق صفرو   - فففف3  فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طارق زركان  :  فف8 حصة 

بقيمة ففف.ف8 درهم للحصة.
فف2    : كنزة   بوشبتي  السيدة 
حصة بقيمة ففف.ف2 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  زركان   طارق  السيد 
شارع بور سعيد 5 زنقة املجر الزهور 

2 فاس فففف3 فاس املغرب.
عنوانه ا)  كنزة   بوشبتي  السيدة 
شارع الجوالن اليتو فاس    121 رقم 

فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  كنزة   بوشبتي  السيدة 
شارع الجوالن اليتو فاس    121 رقم 

فففف3 فاس املغرب
عنوانه ا)  زركان   طارق  السيد 
شارع بور سعيد 5 زنقة املجر الزهور 

2 فاس فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 4ف58.
669I

DO CONSULTING

BATASH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

DO CONSULTING

 30bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,

 Quartier Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC

BATASH CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ركن شارع 

موزارت وشارع أنفا ريزيدنس لو بيتي 

باراديس الطابق السابع - ف25ف2  

الدار البيضاء اململكة املغربية

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

568447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BATASH CONSULTING

غرض   : بإاجاز  الشركة  غرض 

 ، في املغرب أو في الخارج   ، الشركة 

بشكل مباشر أو غير مباشر ، لنفسها 

، إما في املشاركة أو إدارة اإلاجار ، أو 

للغير:

واملشورة  الخدمات  •  ميع 

الزراعية.

•  ميع أنشطة البحث والتطوير 

الزراعية.

• شراء وبيع  ميع معدات األ هزة 

وال رامج.
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الصناعية  املعامالت  •  ميع 

وغير  واملنقولة  واملالية  والتجارية 

املنقولة التي قد اكون مرابطة بشكل 

الشركة  بهدف  أو غير مباشر  مباشر 

وأي أغراض مماثلة أو ذات صلة من 

شأنها تسهيل احقيقها أو اطويرها.

• مشاركة الشركة ، بأي وسيلة ، 

في  ميع الشركات أو الشركات التي 

 ، ام إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها 

والتي قد اكون مرابطة بهدف الشركة 

وال سيما عن طريق إنشاء شركات   ،

أو  الرعااة  أو  املساهمة  أو   دادة 

املالية  أو استرداد األوراق  االكتتاب 

االندماج  أو  اال تماعية  الحقوق  أو 

أو  أو املشروع املشترك  التحالف  أو 

أو  االقتصاداة  املصالح  مجموعة 

إدارة اإلاجارات ؛

اتصرف  أن  للشركة  اجوز   •

سواء   ، بشكل مباشر أو غير مباشر 

أو باملشاركة   ، بمفردها أو باالشتراك 

أي  مع   ، الشركة  أو   ، التجمع  أو   ،

والقيام   ، أشخاص أو شركات أخرى 

بأي شكل من األشكال بالعمليات التي 

ادخل في نطاق أهدافها.

أو  التجارية  املعامالت  و ميع 

املالية أو الصناعية أو األوراق املالية 

مرابطة  اكون  قد  التي  العقارات  أو 

بشكل مباشر أو غير مباشر أو مفيدة 

لغرض الشركة أو أي غرض مشابه أو 

ذي صلة أو احتمل أن تسهل اطويره 

أو احقيقه..

عنوان املقر اال تماعي : ركن شارع 

موزارت وشارع أنفا ريزيدنس لو بيتي 

ف25ف2    - السابع  الطابق  باراديس 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حاايم بتاش :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بتاش  حاايم  السيد 
كيبوتس كيتورا - D.N. هيفيل إالوت 

- ففف8884 هيفيل إالوت إسرائيل.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  بتاش  حاايم  السيد 
كيبوتس كيتورا - D.N. هيفيل إالوت 

- ففف8884 هيفيل إالوت إسرائيل
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854555.

Iف67

STE FIACCOF 

STE MAROC KHALIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE MAROC KHALIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 455 
بلوك ا حي الوفاق زواغة عليا  - 

فففف3 فاس املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC KHALIL

غرض الشركة بإاجاز : *مقاول في 
نجارة املنيوم ومعدن 

*مقاول نجارة
*أعمال مختلفة.

عنوان املقر اال تماعي : رقم 455 
 - عليا   زواغة  الوفاق  حي  ا  بلوك 

فففف3 فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف5  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.5    : العطار   فؤاد  السيد 
درهم  ففف.فف5  بقيمة  حصة 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  العطار   فؤاد  السيد 
رقم 52 زنقة 6 حي واد فاس  فففف3 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  العطار   فؤاد  السيد 
رقم 52 زنقة 6 حي واد فاس  فففف3 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1ف58.

671I

EG CONSULTING

AS IDEA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EG CONSULTING
265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
92 ، ف5فف2، الدار البيضاء املغرب
AS IDEA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شارع 
أنفا الطابق 1 الشقة 11 إقامة ربيع 
أنفا املغرب - ف37ف2 الدار البيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التجاري : 

568245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDEA

اصنيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واللوحات  الالفتات  وتسويق 

اإلشهارية واالاصال املرئي

الطباعة الرقمية.

96 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

11 إقامة ربيع  1 الشقة  أنفا الطابق 

الدار البيضاء  ف37ف2   - أنفا املغرب 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : شراعي  انوار  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد انوار شراعي عنوانه ا) حي 

43فف2  م ر   64 رقم   3 الفالح زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد انوار شراعي عنوانه ا) حي 

43فف2  م ر   64 رقم   3 الفالح زنقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 8ف8543.

672I
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STE FIACCOF 

STE REDSTONE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE REDSTONE CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 

16 ف اجزئة رياض ااسمين طريق 

عين الشقف  - فففف3  فاس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

75127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REDSTONE CAR

كراء   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

عنوان املقر اال تماعي : محل رقم 

ااسمين طريق  رياض  اجزئة  ف   16

عين الشقف  - فففف3  فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف5  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف2.5    : السيد رضوان اكويزة  

درهم  ففف.ف25  بقيمة  حصة 

للحصة.

  : مخوخي   وكيلي  لبنى  السيدة 

فف2.5 حصة بقيمة ففف.ف25 درهم 

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مخوخي   وكيلي  لبنى  السيدة 

حي  بنيس  اجزئة   167 عنوانه ا) 

الراحة فاس  فففف3  فاس املغرب.

عنوانه ا)  السيد رضوان اكويزة  

11 اجزئة موالي ادريس مر ة  شقة 

فاس فففف3  فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مخوخي   وكيلي  لبنى  السيدة 

حي  بنيس  اجزئة   167 عنوانه ا) 

الراحة فاس  فففف3 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 2ف58.

673I

FARAJ CONSEIL GESTION

AKNOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،

10000، TEMARA MAROC

AKNOUNE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 1726 بن 

عاشر زنقة أنفا أكنون لعياادة  - 

ففف11 سال املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13983

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  أكتوبر  ف2  في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

AKNOUNE  مبلغ رأسمالها ففف.ف5 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
أكنون  أنفا  زنقة  عاشر  بن   1726

لعياادة  - ففف11 سال املغرب نتيجة 

عدم و ود أي أشغال منذ مدة   : ل 

طويلة.

 1726 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - بن عاشر زنقة أنفا أكنون لعياادة 

ففف11 سال املغرب. 

و عين:

و  العسري   حميد    السيد ة) 
أنفا  شارع   1726 رقم  عنوانه ا) 

أكنول قطاع الفتر العياادة  ففف11 

سال املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بسال   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 313ف4.

674I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«LINA ANNA TRANS»
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجدادة املغرب

«LINA ANNA TRANS» «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 314، 

اجزئة القدس، الجدادة - ففف24 

الجدادة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17167

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  22 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

املصادقة على نقل مقر الشركة من 
الجدادة  اجزئة القدس،   ،314 رقم 
إلى اجزئة النخيل 5، رقم 41، الشقة 

3، الطابق الثاني، الجدادة.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي انص على ماالي: 

حدد مقر الشركة بتجزئة النخيل 5، 
الثاني،  الطابق   ،3 الشقة   ،41 رقم 

الجدادة، 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالجدادة  بتاريخ 12 اناار 

23ف2 احت رقم 29614.

675I

مكتـــ0 حسابــات  نرال اوداتاكس  ش. م. م

STE MBALAJY SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكتـــ0 حسابــات  نرال اوداتاكس  
ش. م. م

حي امداد الزيتون رقم 56 اكوين 
اكادار ، فففف8، اكادار املغرب

STE MBALAJY SARLAU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 31 

شارع 643الجرف إنزكان - ف8635.  
إنزكان املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MBALAJY SARLAU
*اصنيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واوزيع التغليف 
*استيراد و اصدار.

 31 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
ف8635.    - إنزكان  643الجرف  شارع 

إنزكان املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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ففف.1    : السيدة مارية السالمي  
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مارية السالمي  عنوانه ا) 
ف4  مشروع الدشيرة الجدادة عمارة 
ف8636  انزكان  الدشيرة  ف2  شقة 

الدشيرة الدشيرة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مارية السالمي عنوانه ا) 
ف4  مشروع الدشيرة الجدادة عمارة 
ف8636  انزكان  الدشيرة  ف2  شقة 

الدشيرة الدشيرة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 119.
676I

SOFICODEX

PROCANEQ MAROC S.A
شركة املساهمة

احويل املقر اال تماعي للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 32فف2، الدار 
البيضاء املغرب

PROCANEQ MAROC S.A شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 د 
ااسمينة 1 الشقة رقم 5 خريبكة - 

فففف2 خريبكة املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.568167

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 شتن ر 22ف2 ام  احويل  
املقر اال تماعي الحالي للشركة من «5 
خريبكة   5 الشقة رقم   1 د ااسمينة 
 4» إلى  املغرب»  خريبكة  فففف2   -
زنقة ابن  ابر عين الذااب  - فف3ف2 

الدارالبيضاء  خريبكة».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854149فف.
677I

مكت0 املحاسبة

RBPS EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكت0 املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، ففف15، 

الخميسات املغرب
RBPS EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي فف2 زنقة 
عبدالحميد الزموري الطابق الثاني - 

ففف15 الخميسات املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  6ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RBPS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EXPORT
االستيراد   : غرض الشركة بإاجاز 

و التصدار.
عنوان املقر اال تماعي : فف2 زنقة 
عبدالحميد الزموري الطابق الثاني - 

ففف15 الخميسات املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سيوان بدر :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سيوان بدر عنوانه ا) فف2 
ففف15  الزموري  عبدالحميد  زنقة 

الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سيوان بدر عنوانه ا) فف2 

ففف15  الزموري  عبدالحميد  زنقة 

الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 17 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

اناار 23ف2 احت رقم 12.

678I

BOUKHRIS &ASSOCIES

FPK MAROC

شركة املساهمة

اوسيع نشاط الشركة 

FPK MAROC

شركة مساهمة 

رأسمال: ففف.فف3 درهم

املقر اال تماعي: زاوية شارع عبد 

املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 

3، الطابق الخامس رقم 22 بامليي 

الدار البيضاء

سجل التجاري بالدار البيضاء 

517.155

رقم التعريف الضريبي 559795ف5

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

19 أكتوبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 

22ف2 اقرر ما الي:

- اوسيع نطاق غرض الشركة إلى 

«البيع املباشر أو غير  النشاط التالي: 

واملعدات  واملنتجات  للمواد  املباشر 

للشركات التابعة»؛

النظام  من   2 الفصل  احيين   -

األسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

 852543 بالدار البيضاء احت عدد  

بتاريخ ف3 د ن ر 22ف2.
ملخص قصد النشر

679I

GHALIME MARIAM

SOCIETE KADI STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

SOCIETE KADI STAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 41 اجزئة 

الفتر  - ففف25 خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7637

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  23ف2  اناار  3ف  املؤرخ في 
شركة ذات   SOCIETE KADI STAR
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 41 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
خريبكة  ففف25   - الفتر   اجزئة 
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:
و  كادي  عبدالناجي   السيد ة) 
ففف25  اجزئة الفتر    41 عنوانه ا) 
خريبكة املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 3ف اناار 23ف2 وفي 41 اجزئة 

الفتر  - ففف25 خريبكة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

23ف2 احت رقم 18.
Iف68

Fakiyat oum alkora

شركة فاكهة أم القرى
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القانوني للشركة

Fakiyat oum alkora
برشيد الدروة الدروة، ففف88، 

برشيد املغرب
شركة فاكهة أم القرى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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و عنوان مقرها اال تماعي اجزئة بدر 
رقم ف13 الدروة - فف261 برشيد - 

الدروة.

احويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9345

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام احويل  16ف2  اناار   27 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر  1ف  بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

14ف2 احت رقم 2215.

681I

monde consulting

SERVICE AL KHAYR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

monde consulting

٬766شارع محمد السادس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، ف55ف2، الدار 

البيضاء املغرب

SERVICE AL KHAYR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

البدر اقامة 11 عمارة 99 رقم 7 

الطابق التاني عين السبع الدار 

البيضاء - ف18ف2  الدار البيضاء 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.413465

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

افويت السيد  ة) اوفيق  الكريمي 

أصل  من  ا تماعية  حصة  فف9 

السيد  ة)   لفائدة   حصة  ففف.1 

حسن  امين بتاريخ 25 أكتوبر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم فف8546.

682I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

TXT TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV GHANDI  CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

TXT TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

1525 مكت0 5ف حي السالم أكادار - 

فففف8 أكادار املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

89ف54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TXT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT

نقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

1525 مكت0 5ف حي السالم أكادار - 

فففف8 أكادار املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد موغي رشيد :  ففف.1 حصة 
بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  رشيد  موغي  السيد 
شتوكة اات باها فف871 شتوكة اات 

باها املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  رشيد  موغي  السيد 
شتوكة اات باها فف871 شتوكة اات 

باها املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم فف1ف12.

683I

ائتمانية «مكت0 الدراسات كنتوس» ش.ذ.م.م 

«مكت0 معتمد من طرف الدولة»

 MAZI CONSEIL
ASSURANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع اابع للشركة

ائتمانية «مكت0 الدراسات كنتوس» 
ش.ذ.م.م «مكت0 معتمد من طرف 

الدولة»
13، زنقة واد زيز، رقم 4، أكدال ، 

ف9فف1، الرباط املغرب
 MAZI CONSEIL ASSURANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 66 شارع 
شونزيليزي - 8فف75 باريز فرنسا.

إنشاء فرع اابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.165427
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في ف3 د ن ر 22ف2 اقرر إنشاء 
التسمية  احت  للشركة   اابع  فرع  
و   M3ZI ASSURANCE «SUCC»
الكائن بالعنوان أكدال، 22 زنقة واد 
 - عند كينتوس كوم.  1ف،  رقم  زيز، 
املسير من  املغرب و  الرباط  ف9فف1 

طرف السيد ة) املعازي مريم.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132244.

684I

FLASH ECONOMIE

LAYAZAD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LAYAZAD SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 2ف4 

اليونس دارنا الشطر2/ب الشقة 

4 - ففف14 القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1ف679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها

LAYAZAD SARL AU
مقاول   : بإاجاز  الشركة  غرض 

التنظيف

عمارة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الشطر2/ب  دارنا  اليونس  2ف4 

الشقة 4 - ففف14 القنيطرة املغرب

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي

ففف.1   : خالقي  اامان  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء.
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السيدة اامان خالقي عنوانها 553 

شارع محمد الخامس شقة 18 بلوك 

س ففف14 القنيطرة املغرب

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

السيدة اامان خالقي عنوانها 553 

شارع محمد الخامس شقة 18 بلوك 

س ففف14 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 17 اناار 

23ف2 احت رقم 35ف94

685I

FLASH ECONOMIE

NADA SAKAN 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

NADA SAKAN

املقر الرئي�سي: شارع مرس سلطان 

الشقة رقم 3 الطابق األول الدار 

البيضاء 

عرفي   عقد  بمقت�سي 

اأسيس  ام  مؤرخ22ف11/11/2 

محدودة  مسؤولية  ذات   شركة 

باملواصفات  التالية:

NADA SAKAN : ـ  التسمية

ـ السنة املالية: من1ف اناار إلى 31 

ديسم ر
عقاري  منعش  الشركة:  هدف  ـ 

(PROMOTEUR IMMOBILIER 

مرس  شارع  اال تماعي:  املقر 
الطابق األول   3 سلطان الشقة رقم 

الدار البيضاء      

99 سنة ابتداءا من ااريخ  املدة:  ـ 

التأسيس النهائي للشركة

درهم  فف.ففففف1  الرأسمال:   ـ 

فف1  فف1حصة من فئة  مقسم على 

درهم للحصة

تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير  ـ 

شهي ر  رضوان  للسيد  الشركة  

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

BK158544

ذات  شركة  القانوني:   الشكل  ـ 

مسؤولية محدودة .

اإلاداع  ام  التجاري:   -السجل 
التجاري  والتسجيل  القانوني 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

احت  22ف28/11/2  بتاريخ 
رقم563685. 

686I

 محاس0 معتمد.مركز اعمال و اوطين 

E-COMPTABILITE SARL

TINMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

محاس0 معتمد.مركز اعمال و 

E-COMPTABILITE SARL اوطين

حي مباركة.مجموعة 8. رقم 

5.الطابق 1.القدس.ال رنو�سي. 

الدارالبيضاء ، 5ف6ف2، 

الدارالبيضاء املغرب

TINMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة زهر 

6 ’4أ’ بقعة 2 ، طابق األول شقة 

2 عين حرودة املحمداة  - 28632 

املحمداة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17553

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  7ف د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ    TINMA

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

طابق   ،  2 بقعة  ’4أ’   6 زهر  اجزئة 

عين حرودة املحمداة    2 األول شقة 

املحمداة املغرب نتيجة ل   28632  -

: اوقف النشاط.

اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زهر 6 ’4أ’ بقعة 2 ، طابق األول شقة 

 28632  - عين حرودة املحمداة    2

املحمداة املغرب. 

و عين:

السيد ة) عزيز  ناجي و عنوانه ا) 

2ف131  بوزنيقة  اسالمة  اوالد  دوار 

بوزنيقة املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية باملحمداة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 125.
687I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

 AGUA LOISIR MARINA
BEACH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

احويل املقر اال تماعي للشركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
 AGUA LOISIR MARINA BEACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

لالميمونة سوق اربعاء الغرب لاللة 
ميمونة املركز سوق اربعاء الغرب 
14152 سوق اربعاء الغرب املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27893
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 4ف اناار 23ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الغرب  «مركز لالميمونة سوق اربعاء 
اربعاء  سوق  املركز  ميمونة  لاللة 
الغرب  اربعاء  سوق   14152 الغرب 
اجزئة املندر   253 «رقم  إلى  املغرب» 
الجميل قيادة موالي بوسلهام سوق 
املركز  ميمونة  لاللة  الغرب  اربعاء 
موالي  2ف143  الغرب  اربعاء  سوق 

بوسلهام  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

بتاريخ 3ف اناار 23ف2 احت رقم 3.
688I

FLASH ECONOMIE

OZIL SERVICE ORIENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OZIL SERVICE ORIENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مسجد 

املبشرين بالجنة 2987  - فففف6 

و دة  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

421ف4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OZIL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERVICE ORIENT

احويل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

األموال.

مسجد   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فففف6   -   2987 بالجنة  املبشرين 

و دة  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : الربلة  حميد  السيد  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)   الربلة  حميد  السيد  

سيدي احي   16 رقم   9 حي بام زنقة 

فففف6 و دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)   الربلة  حميد  السيد  

سيدي احي   16 رقم   9 حي بام زنقة 

فففف6 و دة و دة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2362.

689I

FLASH ECONOMIE

SCHOOL ART BALLET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces

 armées royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SCHOOL ART BALLET  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ف1 

 - حي راسين   1 الطابق  زنقة  يهاني 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.386413

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر   15 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«ففف.فف1 درهم» أي من «ففف.فف1 

عن  درهم»  «ففف.فف2  إلى  درهم» 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 9ف8536.

Iف69

PLANK

TEMARA NITRANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PLANK

21، ساحة ابو بكر الصداق شقة 8 

اكدال ، ف9فف1، الرباط املغرب

TEMARA NITRANE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة 

وعنوان مقرها اإل تماعي : 43 اجزئة 

الحاراية امارة  - ففف12  امارة  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.62647

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  29 د ن ر  املؤرخ في 

ذات  شركة    TEMARA NITRANE

رأسمالها  مبلغ  محدودة  مسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

اإل تماعي 43 اجزئة الحاراية امارة  - 

نتيجة لعدم  املغرب   امارة   ففف12  

مزاولة النشاط.

و عين:

و  بندالح   عابد    السيد ة) 

عنوانه ا) رقم 43 شارع موالي رشيد 

امارة   ففف12  امارة   االنبعات  حي 

املغرب  كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 43 وفي  22ف2  د ن ر   29 بتاريخ 

اجزئة الحاراية امارة  - ففف12  امارة  

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 1ف1323.

691I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TARRICHT SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE TARRICHT SARL  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: العمارة 

رقم ف3 زنقة البقيع الطابق الثاني 

الشقة رقم 4 الراشيداة  - ففف52 

الراشيداة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  23ف2  اناار   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

احويل املقر الرئي�سي للشركة

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

استقالة املسير القانوني 

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الرئي�سي  املقر  احويل  رقم  بند 

ماالي:  على  انص  الذي  للشركة: 

من  للشركة  الرئي�سي  املقر  احويل 

زنقة البقيع الطابق  ف3  العمارة رقم 

الراشيداة    4 رقم  الشقة  الثاني 

محمد  شارع  الحبسية  العمارة  الى 

الخامس الشقة 3 الراشيداة 

بند رقم استقالة مسؤول قانوني : 

الذي انص على ماالي: استقالة السيد 

للبطاقة  الحامل  امحمد  القبوري 

UC63119كمسير  رقم  الوطنية 

قانوني للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 17 اناار 

23ف2 احت رقم 26.

692I

NYB CONSULTING

 STE « ON BRAND BEAUTY
» SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

NYB CONSULTING

 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE

 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب

 STE « ON BRAND BEAUTY

SARL « شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 15 شارع 

أبطال شقة رقم 4 أكدال - الرباط - 

ف9فف1 الرباط املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

158731

8ف  عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  ف راار 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE «  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ON BRAND BEAUTY » SARL

بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املنتجات شبه الصيدلية و املنتجات 

العال ية و التجميلية .

15 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

4 أكدال - الرباط -  أبطال شقة رقم 

ف9فف1 الرباط املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املجيد ذوالوئام :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد رشيد بهموتي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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ذوالوئام  املجيد  عبد  السيد 

االقواس  حفرة  اجزئة  عنوانه ا) 

طريق القنيطرة  9ف  شقة   14 عمارة 

سال ففف11 سال املغرب.

عنوانه ا)  بهموتي  رشيد  السيد 

امارة   1695 العربي رقم  حي املغرب 

ففف12 امارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ذوالوئام  املجيد  عبد  السيد 

االقواس  حفرة  اجزئة  عنوانه ا) 

طريق القنيطرة  9ف  شقة   14 عمارة 

سال ففف11 سال املغرب

عنوانه ا)  بهموتي  رشيد  السيد 

امارة   1695 العربي رقم  حي املغرب 

ففف12 امارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بالرباط  بتاريخ - احت رقم -.

693I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE SOUIR AGRO SARL AU  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

343 شارع محمد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، ففف23، 

بني مالل املغرب

  STE SOUIR AGRO SARL AU  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي سوير 

الغابة  ماعة اوالد امبارك ، بني 

مالل  - ففف23 بني مالل املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE    : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOUIR AGRO SARL AU
الزراعة   : بإاجاز  الشركة  غرض 
، اجهيز األرض للزراعة ،  بشكل عام 

بذر وغرس األشجار املثمرة
تسيير االستغالل الزراعي.

سوير   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بني   ، امبارك  اوالد  الغابة  ماعة 

مالل  - ففف23 بني مالل املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : محمد  شعبي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  محمد  شعبي  السيد 
بني   ، دوار اوالد اعريبة اوالد امبارك 

مالل  ففف23 بني مالل  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  محمد  شعبي  السيد 
بني   ، دوار اوالد اعريبة اوالد امبارك 

مالل  ففف23 بني مالل  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 13 اناار 

23ف2 احت رقم 1365.
694I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE DAYTRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع اابع للشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع محمد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، ففف23، 
بني مالل املغرب

STE DAYTRA SARL AU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

االدارسة اجزئة سعد رقم 1ف 

الطابق األول ، الشقة رقم 2ف ، - 

ففف23 بني مالل املغرب.

إنشاء فرع اابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11825

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  22ف2  د ن ر   19 في  املؤرخ 

احت  للشركة   اابع  فرع   إنشاء 

  STE DAYTRA SARL AU التسمية 

و الكائن بالعنوان كراج رقم ف3 زنقة 

ف1 شارع الفرابي األدارسة ، بني مالل  

املغرب و املسير  بني مالل   ففف23   -

من طرف السيد ة) ندار رشيد.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 13 اناار 

23ف2 احت رقم 1364.

695I

إسترليس

إرغازيا
إعالن متعدد القرارات

إسترليس

اجزئة منازل  17 زنقة بشير  لعلج   لو 

لوفر سنتر رقم 23 طابق 4 معاريف ، 

ف34ف2، الدارالبيضاء املغرب

إرغازيا «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 

سمية اقامة شهرزاد الطابق 

الخامس - - الدار البيضاء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.441223

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  ف3 شتن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي:  

قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر 

املسجلة.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي انص على ماالي:  

قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر 

املسجلة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 86ف845.

696I

إسترليس

أوركالي جولير

إعالن متعدد القرارات

إسترليس

اجزئة منازل  17 زنقة بشير  لعلج   لو 

لوفر سنتر رقم 23 طابق 4 معاريف ، 

ف34ف2، الدارالبيضاء املغرب

أوركالي  ولير «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 

ازاركا 117 زنقة ابن منير معاريف - - 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.466759

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 1ف أكتوبر 22ف2 ام ااخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر 

املسجلة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 

قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر 

املسجلة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 87ف845.

697I
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إسترليس

ا الڢ يو
إعالن متعدد القرارات

إسترليس
اجزئة منازل  17 زنقة بشير  لعلج   لو 
لوفر سنتر رقم 23 طابق 4 معاريف ، 

ف34ف2، الدارالبيضاء املغرب
ا الڢ او «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي:  شارع 

موالي اوسف الطابق 3 شقة 14 - - 
الدار البيضاء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.434355
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  22ف2  ف3 شتن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي:  
قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر 

املسجلة.
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي انص على ماالي:  
قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر 

املسجلة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
7ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 845211.

698I

CARREFOUR BUSINESS

لديزر بروبر 
LE DESERT PROPER  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC
                        LE DESERT PROPER   لدازر بروبر

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 
9ف1 شارع موالي اسماعيل أرفود - 

فف522 أرفود املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8757

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ف2ف2 اقرر حل  13 غشت  املؤرخ في 
                        LE DESERT PROPER   لدازر بروبر
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 
شارع  9ف1  رقم  اإل تماعي  مقرها 
فف522   - أرفود  اسماعيل  موالي 
أرفود املغرب نتيجة لعدم مزاولة أي 

نشاط.
و عين:

و  صداقي  محمد   السيد ة) 
محمد  شارع   237 رقم  عنوانه ا) 
الخامس أرفود فف522 أرفود املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي  ف2ف2  غشت   13 بتاريخ 
 - شارع موالي اسماعيل أرفود  9ف1 

فف522 أرفود املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف33/2.

699I

CARREFOUR BUSINESS

 ASNAN  أسنان النجاح
ANAJAH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC
 ASNAN ANAJAH  أسنان النجاح

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : قصر 

أوالد عقبة ع ص ز أرفود - فف522 

أرفود املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7975

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  19ف2  ماي   17 في  املؤرخ 

 ASNAN ANAJAH أسنان النجاح  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف5 

اإل تماعي قصر أوالد عقبة ع ص ز 

أرفود املغرب نتيجة  فف522   - أرفود 

لعدم مزاولة أي نشاط.

و عين:

الرزاق   عبد  موالي  السيد ة) 

هشامي و عنوانه ا) قصر أوالد عقبة 

أرفود املغرب  فف522  ع ص ز أرفود 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

19ف2 وفي قصر أوالد  17 ماي  بتاريخ 

أرفود  فف522   - عقبة ع ص ز أرفود 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف34/2.

Iفف7

CARREFOUR BUSINESS

DE AL MAA دو أملا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CARREFOUR BUSINESS

 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC

دو أملا DE AL MAA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 
النهضة أرفود - فف522 أرفود 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25ف12.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  21ف2  اناار   27 املؤرخ في 
ذات  شركة   DE AL MAA أملا  دو 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها ففف.15 درهم 
وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 
أرفود املغرب نتيجة  فف522   - أرفود 

لعدم مزاولة أي نشاط.
و عين:

و  النعناع  سعاد   السيد ة) 
فف522  حي النهضة أرفود  عنوانه ا) 

أرفود املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 27 اناار 21ف2 وفي حي النهضة 

أرفود - فف522 أرفود املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف35/2.

1Iف7

ANARUZ CASH

ROFAL ALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ROFAL ALUM
 IMM 58 APT A3 RUE OUED

 SEBOU AGDAL RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

ROFAL ALUM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

58 الشقة ا3 زنقة واد سبو اكدال 
الرباط - ف9فف1 الرباط املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
165377
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROFAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ALUM

-1اا ر   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم.-3مقاول  مستورد.-2اا ر 

اعمال مختلفة والبناء..

عمارة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

زنقة واد سبو اكدال  الشقة ا3   58

الرباط - ف9فف1 الرباط املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نوفل بنتال :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه ا)  بنتال  نوفل  السيد 

2ف1  اوالد ميمون شارع النعمة رقم 

الناظور ف2ف62 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه ا)  بنتال  نوفل  السيد 

2ف1  اوالد ميمون شارع النعمة رقم 

الناظور ف2ف62 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132196.

2Iف7

LAMAN EXPERTISE

VRM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,

 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

VRM SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 
رقم 1 دوار ولد مزوق أوالد حسون - 

فففف4  مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 VRM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERVICES
ممون   : بإاجاز  الشركة  غرض 

حفالت ,التصدار و االستيراد.

مكت0   : اال تماعي  املقر  عنوان 
1 دوار ولد مزوق أوالد حسون -  رقم 

فففف4  مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

با و  سيباستيان  فرانك  السيد 

اكادار  فففف8  اكادار  عنوانه ا) 

املغرب.
ارافرز  بيير  اييري  ون  السيد 

فرنسا  ف7494  فرنسا  عنوانه ا) 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

با و  سيباستيان  فرانك  السيد 

اكادار  فففف8  اكادار  عنوانه ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143534.

3Iف7

LAMAN EXPERTISE

BULLE EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,

 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

BULLE EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 14 

عمارة ج سينكو 4 شارع موزدلفة  - 

فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BULLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EVENTS

اإلقامة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السياحية,التصدار واالستيراد.

عنوان املقر اال تماعي : مكت0 14 
 - 4 شارع موزدلفة   عمارة ج سينكو 

فففف4 مراكش املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ستيفان مارسيل  يميوت 
فف671  ستراسبورغ  عنوانه ا) 

ستراسبورغ فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ستيفان مارسيل  يميوت 
فف671  ستراسبورغ  عنوانه ا) 

ستراسبورغ فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  ف1  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143529.

4Iف7

STE GCC SARL

 STE STATION SERVICE
MUSHAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE STATION SERVICE

MUSHAM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي أفانور 
انغير - فف458 انغير املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STATION SERVICE MUSHAM

.SARL

محطة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

لتوزيع الوقود ومرافقها.
عنوان املقر اال تماعي : حي أفانور 

انغير - فف458 انغير املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف5  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف2.5    : حميد  محسن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد محسن مصطفى :  فف2.5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن مصطفى عنوانه ا) 

ففف23  اكنة الدرك امللكي بني مالل 

بني مالل املغرب.

عنوانه ا)  حميد  محسن  السيد 

حي أفانور انغير فف458 انغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  حميد  محسن  السيد 

حي أفانور انغير فف458 انغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بتنغير   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 32.

5Iف7

FICODEF

IHPROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

MAROC

IHPROMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 
6 قطعة 7 و 8 اجزئة زين0 طريق 
عين السمن  - فففف3 فاس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75121

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IHPROMO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإاجاز 

العقاري.
عنوان املقر اال تماعي : متجر رقم 
6 قطعة 7 و 8 اجزئة زين0 طريق عين 

السمن  - فففف3 فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : الحدو�سي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : اإلدري�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد الحدو�سي عنوانه ا) 
إقامة  وهرة  طريق إاموزار    9 فيال 

فففف3 فاس املغرب.
السيد محمد اإلدري�سي عنوانه ا) 
2 شارع  اجرئة أرسطو شقة   27 رقم 
محمد الفا�سي فففف3 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد الحدو�سي عنوانه ا) 
إقامة  وهرة  طريق إاموزار    9 فيال 

فففف3 فاس املغرب
السيد محمد اإلدري�سي عنوانه ا) 
2 شارع  اجرئة أرسطو شقة   27 رقم 
محمد الفا�سي فففف3 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 22ف372/2.

6Iف7

Gm Consulting

MAJESTIC PNEU
إعالن متعدد القرارات

Gm Consulting
8ف1 الزبير بن العوام الطابق الثاني 
الرقم 4 ، 3ف3ف2، الدار البيضاء 

املغرب
MAJESTIC PNEU «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: : ارسات 

 GH1 R سبيت  نان سبيت
5فM-4فM ايط مليل  - ف2964 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.414699

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
21ف2 ام ااخاذ  7ف اوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
  12 من  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
الدار   15 عمر سالوي الطابق الرقم 
ارسات سبيت  نان  إلى:  ؛  البيضاء 
ايط   GH1 R M4ف-M5ف سبيت 

مليل الدار البيضاء
على  انص  الذي   :2 رقم  قرار 
زيادة مبلغ رأس املال بمقدار  ماالي: 
ألف  درهم  خمسمائة  ففف.فف5 
إلى  ففف.فف5  من  لجعله  درهم) 
إنشاء  درهم عن طريق  ففف.ففف.1 
فف1 درهم  ففف5 سهم  داد بقيمة 
لكل منها مدفوعة بالكامل عن طريق 
املدانة  الذمم  بعض  مع  تعويض 
على  الدفع  واملستحقة  السائلة 

الشركة.  الحسابات الجارية)
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي انص   :  7 و   6 و   5 بند رقم 
من  املواد   تعدال  ام  ماالي:  على 

النظام األسا�سي وفًقا لذلك.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اوليوز 21ف2 احت رقم 27783.

7Iف7

FIDUCIAIRE ABDA

صباح ايطال مبيلي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ABDA
 N°12 BD BORDEAUX QU

 HOPITAL SAFI SAFI، 46000،
SAFI MAROC

صباح ااطال مبيلي  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 15 
زنقة ابن خلدون املدانة الجدادة 

أسفي - ففف46  أسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2252

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر  3ف  املؤرخ في 
ذات  شركة  مبيلي   ااطال  صباح 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
15 زنقة ابن خلدون املدانة الجدادة 
أسفي - ففف46  أسفي املغرب نتيجة 

لقرار الشريك الوحيد.
و عين:

و  سمحاوي  صباح   السيد ة) 
عنوانه ا) رقم 11 زنقة القدرية كداا 
البيضة اسفي ففف46 اسفي املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
 15 وفي رقم  22ف2  نون ر  3ف  بتاريخ 
الجدادة  املدانة  خلدون  ابن  زنقة 

أسفي - ففف46 أسفي املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر   22 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

22ف2 احت رقم ف5ف1.

8Iف7
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SAGASUD

INTER INVEST

إعالن متعدد القرارات

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

INTER INVEST  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

االمير موالي عبد هللا زنقة البليدة 

اقامة البحرية شقة 12 - فففف7 

العيون املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

9ف348.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  23ف2  اناار  4ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

فتر فرع للشركة

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

تعيين مسير للفرع الجداد للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :1 رقم  بند 

للشركة  اابع  فرع  فتر  ماالي: 

بالعنوان: 43 زنقة الخزام حي الراحة 

البيضاء  الراد  االر�سي  الطابق 

BEAUSEJOUR

بند رقم 2: الذي انص على ماالي: 

تعيين السيدان كمال والزين و منير 

للفرع  محيدان  كمسيران  عليبو 

القانوني للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3799.

9Iف7

YF CONSULTING-SERVICES

 CHRAIBI TRADING

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  داد للشركة

YF CONSULTING-SERVICES

 N°2 RUE ABOU TAMAM

 , BUREAU N° 04 ، 14000،

KENITRA MAROC

  CHRAIBI TRADING COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 47 زنقة 

عمر ابن العاص إقامة اسماعيل 

مكت0 رقم 4 القنيطرة. - ففف14 

القنيطرة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65821

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  9ف د ن ر  املؤرخ في 

السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

الوارتي خالد كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم ف3ف94.

Iف71

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

NTS TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

NTS TEXTILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

عبد الكريم الخطابي عمارة بن  

مو�سى الكواش الطابق 2 فاس 

فففف3 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ف636.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  22ف2  نون ر  9ف  املؤرخ في 

NTS TEXTILE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم  ففف.ف5  رأسمالها 

الكريم  مقرها اإل تماعي شارع عبد 

الكواش  مو�سى  الخطابي عمارة بن  

الطابق 2 فاس فففف3 فاس املغرب 

نتيجة ل قفل الشركة.

و عين:

و  التازي  صوفيا    السيد ة) 

عنوانه ا) زنقة ابي عالء املعري شقة 

16 اقامة طارق طابق 2 فاس فففف3 

فاس املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 9ف نون ر 22ف2 وفي شارع عبد 

مو�سى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 

فففف3   فاس   2 الطابق  الكواش 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر  5ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 43ف5.

711I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

PROJET EIDOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc

PROJET EIDOS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار والد 
اوسف رقم 2 والد الطي0 العليا  
الرمزال راد 23فف3  ماعة والد 

الطي0 فففف3 فاس املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44917

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  مارس   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ROMUSSI السيد  ة)  افويت 
من  ا تماعية  حصة   DAVIDE 25
السيد  ة)  حصة لفائدة    25 أصل 
مارس   23 بتاريخ  العميري  خالد  

22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اوليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 37ف4.
712I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 FIRDAOUS ET RAYANE
CAFE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
  FIRDAOUS ET RAYANE CAFE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

ال ردعي رقم 7 س 1ـ 3 زواغة  طريق 
بنسودة فاس فففف3  فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.64969
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 22ف2 اقرر حل 
  FIRDAOUS ET RAYANE CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي شارع ال ردعي رقم 7 
زواغة  طريق بنسودة فاس   3 1ـ  س 
لقفل  نتيجة  املغرب  فاس  فففف3  

واصفية.
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و عين:
املجدوبي اونس     السيد ة) 
ب حي بدر الطابق   28 و عنوانه ا)   
السمن فاس  طريق عين   8 شقة   4
كمصفي  ة)  املغرب  فاس  فففف3 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي  22ف2  أكتوبر   12 بتاريخ 
3 زواغة  طريق  1ـ  7 س  ال ردعي رقم 

بنسودة فاس فففف3  فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   14 بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 5216.

713I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 PREMIUM SERVICE
LAGAGE AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
 PREMIUM SERVICE LAGAGE
AUTO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 19 
املنطقة الصناعية سيدي  ابراهيم 
شارع الياسمين 3ف8  فففف3 فاس  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.64777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 22ف2 اقرر حل 
 PREMIUM SERVICE LAGAGE
املسؤولية  ذات  شركة    AUTO
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
سيدي   الصناعية  املنطقة   19 رقم 
ابراهيم شارع الياسمين 3ف8  فففف3 
فاس  املغرب نتيجة ل قفل واصفية..

و عين:

الفوزي محمد     السيد ة) 

الرقم  الراحة  اقامة  عنوانه ا)  و   

ابراهيم فاس  زنقة افني سيدي   64

املغرب كمصفي  ة)  فاس   فففف3 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 19 22ف2 وفي رقم  12 أكتوبر  بتاريخ 

ابراهيم  الصناعية سيدي   املنطقة 

فاس   فففف3  3ف8   شارع الياسمين 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 5275.

714I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ALIAS GROUPE
إعالن متعدد القرارات

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، فففف1، مكناس املغرب

ALIAS GROUPE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: محل 

بزنقة التجارة  زنقة رين و الفاايت 

رقم21 الطابق 5 مكناس ف5فف5 

مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53173

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 

ماالي: بيع    ف49 حصة)من حصص 

موزونة لفائدة السيد  السيدة سناء 

صهي0 الحاجي

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

قبول السيد صهي0 الحاجي كشريك 

 داد.

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

للشركة  القانوني  الشكل  احويل 

من شركة دات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة دات 

املسؤولية املحدودة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي انص على   :1-6-7 بند رقم 

الحصص  القانوني-  الشكل  ماالي: 
-راس املال-

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 229.

715I

Société EXPLORARIF

EXPLORARIF
إعالن متعدد القرارات

Société EXPLORARIF

22 شارع عالل الفا�سي ، ففف32، 

الحسيمة املغرب

EXPLORARIF «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: دوار واد 

غيس  ماعة اات اوسف وعلي - - 

الحسيمة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3633

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  26 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

احويل املقر اال تماعي للشركة

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

تغيير نشاط الشركة

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

افويت حصص ا تماعية

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

تعيين مساعد مسير

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

انقير القانون االسا�سي للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي انص على ماالي: 
القوارب  كراء   : هو  الشركة  نشاط 
الرياضات  أو  األلعاب  أ هزة  و 
و  النارية  الدرا ات  كراء  البحرية.و 

الدرا ات الرباعية 
بند رقم 4: الذي انص على ماالي: 
الى  للشركة  اال تماعي  املقر  احويل 
اات اوسف  دوار واد غيس  ماعة 

وعلي الحسيمة
بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 
اصبر الحصص اال تماعية للشركة 
في ملك السيد رشدي مفتاح و السيد 
لكل  درهم  ففف5  ب  الفقير  محمد 

واحد
بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
ملك  في  الشركة  رأسمال  اصبر 
السيد رشدي مفتاح و السيد محمد 

الفقير ب ف5 حصة لكل واحد
بند رقم 14: الذي انص على ماالي: 
تعيين السيد رشدي مفتاح و السيد 

محمد الفقير كمسيري الشركة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالحسيمة  بتاريخ 17 اناار 

23ف2 احت رقم 15.

716I

ANARUZ CASH

ANARUZ CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ANARUZ CASH
 AVENUE EL FARAH N 61 HAY
 EL FARAH RABAT ، 10200،

RABAT MAROC
ANARUZ CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الفرح رقم 61 حي الفرح الرباط - 

فف2ف1 الرباط املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
165489
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANARUZ CASH

-1مقاول   : غرض الشركة بإاجاز 

خدمات.-2احويل رصيد..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - الرباط  الفرح  حي   61 رقم  الفرح 

فف2ف1 الرباط املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : بلوق  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

5ف  السيد محمد بلوق عنوانه ا) 

فف2ف1  41 حي الفرح الرباط  الزنقة 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

5ف  السيد محمد بلوق عنوانه ا) 

فف2ف1  41 حي الفرح الرباط  الزنقة 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132341.

717I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

 NOREBA HOSPITALITY

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 A&T AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER

MAROC

 NOREBA HOSPITALITY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 

عبد هللا لهبطي إقامة الجنة ب، رقم 

39 مكت0 رقم 3 - فففف9 طنجة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5فف134

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOREBA HOSPITALITY SARL

-إدارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املساكن العقارية للترويج السياحي.

- إدارة املساكن العقارية.

كافة  وإنجاز  وامويل  دراسة   -

وعلى  والسياحية  العقارية  املشاريع 

الفنادق  واستغالل  إنشاء  األخص 

واملجمعات الترفيهية.
زنقة   2  : اال تماعي  املقر  عنوان 
عبد هللا لهبطي إقامة الجنة ب، رقم 

طنجة  فففف9   -  3 رقم  مكت0   39

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 HOLDING FARES الشركة 
SARL AU  :  998 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة.
 1   : السيد نااف صالح الرا حي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
سليمان  صالح  سليمان  السيد 
الرا حي :  1 حصة بقيمة فف1 درهم 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرا حي  صالح  نااف  السيد 
السعوداة  العربية  رياض  عنوانه ا) 

12815 رياض  السعوداة.
سليمان  صالح  سليمان  السيد 
العربية  رياض  عنوانه ا)  الرا حي 
السعوداة 12815 رياض  السعوداة.

 HOLDING FARES الشركة 
عبد  زنقة   2 عنوانه ا)    SARL AU
 39 رقم  هللا لهبطي إقامة الجنة ب، 

مكت0 رقم 3 فففف9 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرا حي  صالح  نااف  السيد 
السعوداة  العربية  رياض  عنوانه ا) 

12815 رياض  السعوداة
سليمان  صالح  سليمان  السيد 
العربية  رياض  عنوانه ا)  الرا حي 
السعوداة 12815 رياض  السعوداة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 786.

718I

سويت  كونسيلتين

بصح تفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

سويت  كونسيلتين
 boulevard moulay ismail ، 125

casablanca ،20400 املغرب
بصح افي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 

التقدم ج ش 2 17- الطابق 2 

سيدي ال رنو�سي الدار البيضاء - 

فف3ف2 الدار البيضاء الدار البيضاء.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5ف4658.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  23ف2  اناار  9ف  املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة بصح 

درهم  ففف.فف1  مبلغ رأسمالها  افي  

مجموعة  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

التقدم ج ش 2 17- الطابق 2 سيدي 

فف3ف2   - البيضاء  الدار  ال رنو�سي 

نتيجة  البيضاء  الدار  البيضاء  الدار 

ل : عجز الشركة على مساارة السوق.

و حدد مقر التصفية ب مجموعة 

التقدم ج ش 2 17- الطابق 2 سيدي 

فف3ف2   - البيضاء  الدار  ال رنو�سي 

الدار البيضاء الدار البيضاء. 

و عين:

و  الزرقاوي  العبس   السيد ة) 

ا  منطقة  الشباب  اقامة  عنوانه ا) 

5 عين السبع  2 عمارة س رقم  بلوك 

البيضاء  فف3ف2 الدار البيضاء الدار 

البيضاء كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854754.

719I

global audit partners

AFRICORP EDU
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

global audit partners

شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكسوبيري وشارع عالل الفا�سي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، فففف2، الدار 

البيضاء املغرب
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AFRICORP EDU شركة املساهمة

 277- اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

ف5فف2 الدار  279 شارع زركطوني - 

البيظاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

8657ف3.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر  ف2  في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف1.7 

«ففف.ففف.2  إلى  درهم»  «ففف.فف3 

مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854665.

Iف72

CYH

STE L OR BLEU TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CYH

 RUE 15 JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1ER ETAGE N°3

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

STE L OR BLEU TRANS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 34 اجزئة 

تهامي طرق اازة  و دة فففف6 و دة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.39389

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 6ف أكتوبر 22ف2 اقرر حل 

شركة    STE L OR BLEU TRANS

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 34 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 

اجزئة تهامي طرق اازة  و دة فففف6 

و دة املغرب نتيجة لقفل التصفية.

و عين:
بوعزاوي  معاد    السيد ة) 

و دة  فففف6  و دة  عنوانه ا)  و   

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 34 وفي  22ف2  أكتوبر  6ف  بتاريخ 

اجزئة تهامي طرق اازة  و دة فففف6 

املغرب و دة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر  2ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 1934.

721I

CYH

STE AS BEAUTY AND SPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CYH

 RUE 15 JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1ER ETAGE N°3

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

STE AS BEAUTY AND SPA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شقة 

رقم 16 الطابق رقم 4 عمارة الريان 

73/71 شارع عالل بن عبد هللا 

طريق ابن  لدون  و دة فففف6 

و دة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.34761

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   22 املؤرخ في 

STE AS BEAUTY AND SPA شركة

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

 16 رقم  شقة  اإل تماعي  مقرها 

 71/73 عمارة الريان   4 الطابق رقم 

ابن  بن عبد هللا طريق  شارع عالل 

 لدون  و دة فففف6 و دة املغرب 

نتيجة لقفل التصفية.

و عين:

و  بوحفاس   اسماء   السيد ة) 

و دة  فففف6  و دة  عنوانه ا) 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

شقة  وفي  22ف2  نون ر   22 بتاريخ 
عمارة الريان   4 الطابق رقم   16 رقم 

71/73 شارع عالل بن عبد هللا طريق 

و دة  فففف6  و دة  ابن  لدون  

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   14 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 8فف2.

722I

CYH

STE W M K TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CYH

 RUE 15 JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1ER ETAGE N°3

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

STE W M K TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 16 زنقة ب 

14 اجزئة كدة سدي سلطان  و دة  

فففف6 و دة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26971

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 22ف2 اقرر حل 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ رأسمالها   W M K TRAVAUX

درهم وعنوان مقرها  ففف.ففف.ف5   
اإل تماعي 16 زنقة ب 14 اجزئة كدة 

سدي سلطان  و دة  فففف6 و دة  

املغرب نتيجة ل : حل  شركة.
زنقة   16 و حدد مقر التصفية ب 

سلطان   سدي  كدة  اجزئة   14 ب 

و دة  فففف6 و دة املغرب. 

و عين:

و  طاهري  هللا    عبد  السيد ة) 

و دة  فففف6  و دة  عنوانه ا) 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   14 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 1992.

723I

CYH

  STE PRIVELITE
ENSEGNEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CYH

 RUE 15 JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1ER ETAGE N°3

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

  STE PRIVELITE  ENSEGNEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 15 زنقة 

 مال الدان افغاني ااطابق 1 شقة 
رقم 3 و دة فففف6 املغرب و دة.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ف358.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 8ف اوليوز 22ف2 اقرر حل 

  STE PRIVELITE  ENSEGNEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات
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رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك   
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ففف.ف1 
الدان  زنقة  مال   15 اإل تماعي 
و دة   3 1 شقة رقم  افغاني ااطابق 
نتيجة لقفل  املغرب و دة   فففف6 

التصفية.
و عين:

و  هشام  مصباح   السيد ة) 
املغرب  فففف6  و دة  عنوانه ا) 

و دة كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 8ف اوليوز 22ف2 وفي 15 زنقة 
شقة   1  مال الدان افغاني ااطابق 

رقم 3 و دة فففف6 املغرب و دة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   28 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 8ف21.

724I

CYH

STE JODA BRIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CYH
 RUE 15 JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1ER ETAGE N°3
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE JODA BRIK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق دبذو 
حي اقدوم ااوريرت فف8ف6 ااوريرت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.299

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  21 شتن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    STE JODA BRIK
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ففف.ف4 
اقدوم  حي  دبذو  طريق  اإل تماعي 
املغرب  ااوريرت  فف8ف6  ااوريرت 

نتيجة ل : حل الشركة.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

فف8ف6  ااوريرت  اقدوم  حي  دبذو 

ااوريرت املغرب. 

و عين:

ابراهيم   دي   السيد ة) 

و عنوانه ا) ااوريرت فف8ف6 ااوريرت 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  ابليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 22 د ن ر 

22ف2 احت رقم 486.

725I

METACOMPTA

STE DASAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

METACOMPTA

 N° 37 Pole Socio-économique

 2ème Etage Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC

STE DASAL SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 9ف4 حي 

الهناء 1 قلعة السراغنة - ففف43 

قلعة السراغنة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.587

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  23ف2  اناار   13 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE DASAL SARL الشريك الوحيد 

درهم  ففف.فف1  مبلغ رأسمالها    AU

حي  9ف4  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

ففف43   - السراغنة  قلعة   1 الهناء 

 : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة   قلعة 

التوقف النهائي عن مزاولة أي نشاط 

اجاري.

9ف4 حي  و حدد مقر التصفية ب 

ففف43   - السراغنة  قلعة   1 الهناء 

قلعة السراغنة  املغرب. 

و عين:

و  صالحي  محمد    السيد ة) 

1  ففف43  9ف4 حي الهناء  عنوانه ا) 

قلعة السراغنة املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 9ف4 حي 

الهناء 1 قلعة السراغنة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

19 اناار 23ف2 احت رقم 23ف32/2.

726I

FIDUCIAIRE CABFIS

INDJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

FIDUCIAIRE CABFIS

 ANGLE BD 2MARS ET° 5

 BD ALQODS IMM K N AIN

 CHOCK CASABLANCA، 20480،

CASABLANCA MAROC

INDJA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي كيلومتر 

14 طريق مداونة  - ف25ف2 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

75ف378.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  15 غشت  املؤرخ في 

أملو   مسير  داد للشركة السيد ة) 

عماد كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

2ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852691.

727I

FIDUCIAIRE CABFIS

LBN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع اابع للشركة

FIDUCIAIRE CABFIS
 ANGLE BD 2MARS ET° 5

 BD ALQODS IMM K N AIN
 CHOCK CASABLANCA، 20480،

CASABLANCA MAROC
LBN TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 628 
اجزئة مدانة الرحمة الطابق 

السفلي الرحمة 2 - ف66ف2 الدار 
البيضاء املغرب.

إنشاء فرع اابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.317493
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16 نون ر 22ف2 اقرر إنشاء 
فرع  اابع للشركة  احت التسمية - و 
زنقة اسفودال   22 بالعنوان  الكائن 
طابق 3 شقة 6 دار الخير حي بيرجي  - 
ف37ف2 الدار البيضاء املغرب و املسير 
من طرف السيد ة) العلمي العرو�سي 

نوفل.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 852376.
728I

STE BOHLAL FRERES.SARL

شركة بوهالل اخوان
** STE BOUHLAL FRERES**

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE BOHLAL FRERES.SARL
 N°175 AV RAHMA NARJISS -D-
 RTE DE SEFROU ، 30000، FES

MAROC
 STE**شركة بوهالل اخوان

BOUHLAL FRERES **   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 175 
شارع الرحمة النر س -د- طريق 

صفرو - فففف3 فاس املغرب.
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قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.41871

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر  22ف2  نون ر  7ف  في  املؤرخ 

 STE**اخوان بوهالل  شركة  حل 

BOUHLAL FRERES **   شركة ذات 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف2 

الرحمة  شارع   175 رقم  اإل تماعي 

فففف3   - طريق صفرو  -د-  النر س 

عدم  لنتيجة  نتيجة  املغرب  فاس 

التوفيق في انجاز املشروع...

و عين:

و  بوهالل  محمد   السيد ة) 

عنوانه ا)  بحي السانية طريق سيدي 

احرازم فففف3 فاس املغرب كمصفي 

 ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بحي  وفي   22ف2  د ن ر   12 بتاريخ 

 - احرازم  سيدي  طريق  السانية 

فففف3 فاس فاس.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 5534.

729I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

FRC IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FRC IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

البسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السبع 

- فففف2 الدارالبيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

568461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

منعش   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
البسمة 2 عمارة 2 رقم 8 عين السبع 

- فففف2 الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الشروقات عبدهللا  :  ف34 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف33    : مراد  الشروقات  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد السقلي عمار  :  ف33 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدهللا   الشروقات  السيد 
9 سيدي  2 رقم  ال رنو�سي  عنوانه ا) 

الدارالبيضاء  فففف2  ال رنو�سي  

املغرب.

السيد الشروقات مراد عنوانه ا) 
9 سيدي ال رنو�سي  2 رقم  ال رنو�سي 

فففف2 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه ا)  عمار   السقلي  السيد 

حي القدس اقامة زين السالم عمارة 
فففف2  ال رنو�سي1  زنقة1  ف2 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبدهللا   الشروقات  السيد 
9 سيدي  2 رقم  ال رنو�سي  عنوانه ا) 

الدارالبيضاء  فففف2  ال رنو�سي  

املغرب.

السيد الشروقات مراد عنوانه ا) 
9 سيدي ال رنو�سي   2 رقم  ال رنو�سي 

فففف2 الدارالبيضاء املغرب

عنوانه ا)  عمار   السقلي  السيد 

حي القدس اقامة زين السالم عمارة 
فففف2  ال رنو�سي1  زنقة1  ف2 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854517فف.

Iف73

fidia audit

 MACO DENTAL CARE

 MAROC

ماكو دنطال كر ماروك
إعالن متعدد القرارات

fidia audit

 rue mustapha el maani 21ف

 2eme etage appt.12 casablanca

، 20130، casablanca maroc

 MACO DENTAL CARE MAROC

ماكو دنطال كر ماروك «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 75 زنقة 

ابو عالء زهار الطابق 5 رقم 5 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

927فف3.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  19 شتن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

كونت  فلكس  السيد  وس  افويت 

77 حصة والسيد فبغزيو فونتغا 23  

املكها في الشركة الى السيد اوسف 

االدري�سي 

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

شركة  من  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة  الى  محدودة  مسؤولية  دات 

دات مسلؤولية محدودة دات شريك 

وحيد.

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

تعيين  السيد اوسف االدري�سي مسير 

للشركة

على  انص  الذي   :4 رقم  قرار 

االدري�سي  اوسف  السيد  ماالي:  

مالك  فففف1 درهم نقدا في راس مال 

الشركة.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :6 رقم  بند 

االدري�سي  اوسف  السيد  ماالي:  

مالك  فففف1 درهم نقدا في راس مال 

الشركة.

بند رقم 7: الذي انص على ماالي:  

فف1  السيد اوسف االدري�سي مالك  

حصة كل حصة ب فف1 درهم.

على  انص  الذي   :15 رقم  بند 

ماالي: تعيين  السيد اوسف االدري�سي 

مسير للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 852369.

731I

PREMIUM FINANCE

RIAD INARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD INARA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي   25 طوالة 

عرصة مو�سى الروض القدام  - 

فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132447
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INARA

دار   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الضيافة أو رياض /

انظيم اإلقامة املؤقتة والرحالت/ 

استغالل مطعم.

 25    : اال تماعي  املقر  عنوان 

طوالة عرصة مو�سى الروض القدام  

- فففف4 مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زكرياء امغري :  ف67 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف33    : امغالت  الحسين  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  امغري  زكرياء  السيد 

م روكة    3 عمارة   2 عبير  اقامة   9

فففف4 مراكش املغرب.

السيد الحسين امغالت عنوانه ا) 

 28 رقم  سودري  صوكوما  اجزئة 

فففف4 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  امغري  زكرياء  السيد 

م روكة    3 عمارة   2 عبير  اقامة   9

فففف4 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143776.

732I

PREMIUM FINANCE

EL ISBIHANI INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

EL ISBIHANI INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 

رقم 3 الطابق السفلي اقامة منارة 2 

 يليز - فففف4 مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132469

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISBIHANI INVEST
مجزئ   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

الشقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

رقم 3 الطابق السفلي اقامة منارة 2 

 يليز - فففف4 مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام لحبابي :  175 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد  الل لحبابي :  175 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

88 حصة    : السيدة لبنى لحبابي 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيدة خداجة االصبهاني :  562 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  لحبابي  هشام  السيد 
رقم   3 بلوك  الوليد  ابن  زنقة خالد 

مراكش  فففف4  الشتوي  الحي   8

املغرب.

عنوانه ا)  لحبابي  السيد  الل 

املانيا 163ف3 هانوفر املانيا.

عنوانه ا)  لحبابي  لبنى  السيدة 

 21113 االمريكية  املتحدة  الوالاات 

اودانتون الوالاات املتحدة االمريكية.

االصبهاني  خداجة  السيدة 

الوليد  بن  خالد  زنقة  عنوانه ا) 

بلوك 3 رقم 8 الحي الشتوي  فففف4 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

االصبهاني  خداجة  السيدة 

الوليد  بن  خالد  زنقة  عنوانه ا) 

بلوك 3 رقم 8 الحي الشتوي فففف4 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143789.

733I

Soft finances sarl

ATTAT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Soft finances sarl

شارع بئر أنزران عمارة زين0 رقم 4 ، 

ففف16، سيدي قاسم الغرب

ATTAT TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 

بوبكر  ماعة باب ايوكة سيدي 

قاسم - ففف16 سيدي قاسم 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ف294

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATTAT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX

مقاولة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

لالشغال املختلفة  و البناء

منعش عقاري.

عنوان املقر اال تماعي : دوار اوالد 

سيدي  ايوكة  باب  بوبكر  ماعة 

قاسم - ففف16 سيدي قاسم املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : عطاط  قاسم  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  عطاط  قاسم  السيد 

سيدي  91ف1  الرقم  وليلي  اجزئة 

قاسم ففف16 سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  عطاط  قاسم  السيد 

سيدي  91ف1  الرقم  وليلي  اجزئة 

قاسم ففف16 سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 13 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

اناار 23ف2 احت رقم 11.

734I
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SAGEST

OUAZZANI ITQUAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

OUAZZANI ITQUAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املحيط االطل�سي  رقم  16 الشقة  

ف1 الطابق 4ف حي الرياض النر س   

- فففف3 فاس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

75119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUAZZANI ITQUAN

غرض الشركة بإاجاز : التركيبات 

الكهربائية.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

املحيط االطل�سي  رقم  16 الشقة  ف1 

 - حي الرياض النر س    4ف  الطابق 

فففف3 فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد محمد شاهدي   

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد شاهدي عنوانه ا) 
16الشقة  شارع املحيط االطلسيرقم 
النر س   الرياض  حي  ف1الطابق4  

فاس فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد شاهدي عنوانه ا) 
16الشقة  شارع املحيط االطلسيرقم 
النر س   الرياض  حي  ف1الطابق4  

فاس فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5795.

735I

AADA CONSULTING 

TAGO TECH BATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AADA CONSULTING
 N7 RUE AHMED TOUKI 2EME
 ،ÉTAGE CASABLANCA ، 20000

الدار البيضاء املغرب
TAGO TECH BATI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق ف1 الشقة 
رقم 57 الدار البيضاء  - فففف2 

الدار البيضاء  املغرب 
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
568583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAGO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TECH BATI
أشغال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البناء.
زنقة   77  : عنوان املقر اال تماعي 
الشقة  ف1  الطابق  سميحة  محمد 
رقم 57 الدار البيضاء  - فففف2 الدار 

البيضاء  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : السيد احماد املغريطي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احماد املغريطي عنوانه ا) 
إقامة  نان ال رنو�سي عمارة 12 رقم 
فففف2  ال رنو�سي الدار البيضاء    4

الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احماد املغريطي عنوانه ا) 
إقامة  نان ال رنو�سي عمارة 12 رقم 
فففف2  ال رنو�سي الدار البيضاء    4

الدار البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854729فف.

736I

شركة ابهوش للخدمات

CHIGUER ELECTRONIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 4ف العيون ، ف1فف7، 

العيون املغرب
   CHIGUER ELECTRONIQUES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي  حي خط 
الرملة 1ف زنقة املنور رقم 29   - 

فففف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9ف443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHIGUER ELECTRONIQUES
و  شراء   : بإاجاز  الشركة  غرض 
اإللكترونية  املعدات  وإصالح  بيع 
املعدات  غيار  املنزلية.قطع  واأل هزة 
والتشخيص.معدات  اإللكترونية 
القياس  ا هزة  الكهربائية،  األ هزة 
املعدات  الكهروميكانيكية، 
وشراء  بيع  املتنوعة.  الصناعية 
معدات  أ هزة الكمبيوار.بيع وشراء 
وشراء  األ هزة.بيع  و  اآللي  التشغيل 
املكاا0  )آثاث  املكتبية  املعدات 
معدات  وشراء  بيع  والتجهيزات . 
املعدات  وشراء  بيع  اإلاصاالت. 
ال راد  معدات  وشراء  التقنية.بيع 
والخدمات  ال رامج  بيع  والتكييف. 
الرقمية في املغرب وخار ه. إنتاج وبيع 
وبرامج  واأل هزة  الخدمات  وتسويق 
ال رامج. وتسويق  الكمبيوار.بيع 
االاصاالت  خدمات  وتسويق  بيع 
اصدار معدات   / استيراد  واإلنترنت. 
الكمبيوار  خادم الحاسوب ، أ هزة 
معدات   ، الغيار  قطع   ، الكمبيوار 
الكمبيوار واألكسسوارات أو اإلنتاج 
وبيع  إنتاج  البصري).  السمعي 
وبرامج  وأ هزة  الخدمات  وتسويق 
الكمبيوار ومعدات املكاا0 و اآلثاث. 
أ هزة  أنواع  وتسويق  ميع  بيع 
وتسويق  بيع  الكمبيوار.  وبرامج 
اوزيع  خدمات االاصاالت واإلنترنت. 
املنزلية  واأل هزة  الكمبيوار  أ هزة 
ومعدات املكاا0.بيع وشراء منتجات 
لحساب  الشخ�سي  التنظيف.النقل 
الشركة ولحساب الغير.النقل الوطني 
البضائع. أنواع  لجميع  والدولي 
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واصدار  ميع  بيع،شراء،استيراد 

واإلكسسوارات  واللوازم  املعدات 

املتعلقة بنشاط الشركة. بيع وإصالح 

 ميع معدات ولوازم املكاا0. التجارة 

املنتجات. لجميع  والدولية  الوطنية 

والتصدار،التجارة،  االستيراد 

التجارة العامة. .

عنوان املقر اال تماعي :  حي خط 

 -    29 رقم  املنور  زنقة  1ف  الرملة 

فففف7 العيون املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف8    : شيكر   اوسف  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف2    : السيد مصطفى شيكر  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  شيكر  اوسف  السيد 

حي خط  2ف1  رقم   1 شارع االدريس 

الرملة 2ف فففف7 العيون املغرب.

السيد مصطفى شيكر عنوانه ا) 

حي القدس اجزئة الوفاق بلوك د رقم 

ف48 فففف7 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  شيكر  اوسف  السيد 

حي خط  2ف1  رقم   1 شارع االدريس 

الرملة 2ف فففف7 العيون املغرب

السيد مصطفى شيكر عنوانه ا) 

حي القدس اجزئة الوفاق بلوك د رقم 

ف48 فففف7 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 22ف3778/2.

737I

سيكما كومبت

LUMIÈRE DU SOIR
إعالن متعدد القرارات

سيكما كومبت

29، شارع محمد السادس املرك0 

التجاري اراك، عمارة ف 2، مكت0 

4، الدار البيضاء ، ف55ف2، الدار 

البيضاء املغرب

lumière du soir «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: بانورما، 

عمارة ه رقم 5ف1  زء 1، سيدي 

ال رنو�سي - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

1821ف5.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  نون ر   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي:  

افويت ففف1 حصة من طرف السيد 

أشرف  السيد  لفائدة  كيك،  محمد 

الضو

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي:  

تغيير املقر اال تماعي للشركة

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

تغيير املسير

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي انص على ماالي:  

افويت ففف1 حصة من طرف السيد 

أشرف  السيد  لفائدة  كيك،  محمد 

الضو

بند رقم 2: الذي انص على ماالي:  

من  للشركة  اال تماعي  املقر  تغيير 

اجزئة سكني،  4ف2،  رقم  بلوك اوه، 

أهل لغالم، الدار البيضاء إلى بانورما،  

سيدي   ،1 5ف1  زء  رقم  عمارة ه 

ال رنو�سي، الدار البيضاء.

بند رقم 3: الذي انص على ماالي: 
استقالة السيد محمد  تغيير املسير: 
وتعيين  الشركة،  تسيير  من  كيك 

السيد  أشرف الضو بدال عنه.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
3ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852972.

738I

اشرف مكت0 : املحاسبة و دراسة املشاريع و فض 

النزاعات لالستاذ اسليماني  بالرشيداة املغرب على 

اال راءات القانونية :

 STE BEAUTE ET PROPRETE
MORAD ORIENTALE

شركة التضامن
افويت حصص

اشرف مكت0 : املحاسبة و دراسة 
املشاريع و فض النزاعات لالستاذ 
اسليماني  بالرشيداة املغرب على 

اال راءات القانونية :
رقم 18 الطابق االول و الثاني  زنقة 
موريتانيا الواد االحمر الرشيداة ص 
- ب : ف8، ففف52، الرشيداة املغرب  

- عــــــلـــــى ا ـــــــراءات
 STE BEAUTE ET PROPRETE
MORAD ORIENTALE شركة 

التضامن
 TALSINTE وعنوان مقرها اإل تماعي
 CENTRE BNI TADJITE-TALSINT

61102 - بني اجيت - االسينت 
املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.695
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  نون ر   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز   عبد  السيد  ة)  افويت 
ابخوش 1 حصة ا تماعية من أصل 
فف1 حصة لفائدة  السيد  ة) خد ة  

عثماني  بتاريخ 14 نون ر 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
د ن ر   27 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

22ف2 احت رقم 22ف366/2.

739I

offisc

STABLE HABITATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

offisc

 casablanca casablanca، 20500،

casablanca maroc

STABLE HABITATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 

مرس سلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

فف5ف2 الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STABLE HABITATION

منعش   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

26 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 -  3 الشقة   1 مرس سلطان الطابق 

فف5ف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : السيد الحر�سي بوشعي0 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : السيد سالن عبد العالي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشعي0  الحر�سي  السيد 

عنوانه ا) إقامة ها ر زنقة 11 عمارة 
29 رقم 2 سيدي مومن 2ف4ف2  الدار 

البيضاء املغرب.
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السيد سالن عبد العالي عنوانه ا) 
سيدي   6 رقم   7 اجزئة الهدى زنقة 
مومن 2ف4ف2  الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوشعي0  الحر�سي  السيد 
عنوانه ا) إقامة ها ر زنقة 11 عمارة 
29 رقم 2 سيدي مومن 2ف4ف2  الدار 

البيضاء املغرب
السيد سالن عبد العالي عنوانه ا) 
سيدي   6 رقم   7 اجزئة الهدى زنقة 
مومن 2ف4ف2  الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854651.

Iف74

AUDIT HOUSE أودات هاوس

 TRANS BIO CAN
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

AUDIT HOUSE أودات هاوس
اجزئة الكولين 2 عمارة لومااينيون 
الطابق 2 املكت0 6 سيدي معروف، 

ف15ف2، البيضاء املغرب
 TRANS BIO CAN MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع لال 
الياقوت و زنقة العرعار، عمارة 9، 
اقامة كاليس ، طابق 4، شقة 17 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ف5684
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BIO CAN MOROCCO

احويل و   : غرض الشركة بإاجاز 
اصنيع القن0 الهندي ألغراض طبية.
: شارع لال  عنوان املقر اال تماعي 
 ،9 عمارة  العرعار،  الياقوت و زنقة 
 -  17 شقة   ،4 طابق   ، اقامة كاليس 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف1 حصة    : السيد كمال الوافي 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
سيمون  شيمون  أسرف  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف9    :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  الوافي  كمال  السيد 
بوسكورة رمل لهالل مجموعة 1 رقم 

2  فففف2 الدار البيضاء املغرب.
سيمون  شيمون  أسرف  السيد 
عنوانه ا) اسرائل 1ف34ف91 القدس 

اسرائل.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سيمون  شيمون  أسرف  السيد 
عنوانه ا) القدس اسرائل  1ف34ف91 

القدس اسرائل
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854492.

741I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

NIJA PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 
صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب
NIJA PECHE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية اجزئة 138-137 - ففف73 

الداخلة املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21751

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  23ف2  اناار  9ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :
املدرج  نيجة  السيد  ة)  افويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة  فف4 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 
بتاريخ   ANSAB HOLDING شركة 

9ف اناار 23ف2.
املدرج  نيجة  السيد  ة)  افويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة  فف2 
ففف.1 حصة لفائدة  السيد  ة) اخيار 

لبات املدرج بتاريخ 9ف ف راار 23ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
 18 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف79/2.
742I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

NIJA PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 
صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب
NIJA PECHE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها اال تماعي املنطقة 

الصناعية اجزئة 138-137 - 
ففف73 الداخلة.

احويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21751
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام احويل  23ف2  اناار  9ف  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 18 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف79/2.

743I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

NIJA PECHE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 1ف-7724 

صندوق ال راد رقم 146، ففف73، 

الداخلة املغرب

NIJA PECHE «شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 

الصناعية اجزئة 138-137 - 

ففف73 الداخلة املغرب.

«تعيين ممثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21751

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

وابعا  23ف2  اناار  9ف  في  املؤرخ 

تعيين  اقرر  لتعيين مسير ان)  دد 

املمثل ان) القانوني ان): 

- نيجة  املدرج

- عبد العزيز مسنوني

- شركة ذات مسؤولية محدودة   

ذات الشريك الوحيد الكائن مقرها 

اإل تماعي ب: - - - -

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 18 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف79/2.

744I
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STE SOFIDAG CONSEIL SARL

XPARK BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV GHANDI  CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

XPARK BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

1525 مكت0 5ف حي السالم أكادار - 

فففف8 أكادار املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 XPARK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUILDING

أشغال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

البناء و أعمال متعددة.

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

1525 مكت0 5ف حي السالم أكادار - 

فففف8 أكادار املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

باريكي  اللطيف  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

باريكي  اللطيف  عبد  السيد 
حي   13 رقم  الزهور  زنقة  عنوانه ا) 
رياض السالم أكادار فففف8  أكادار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
باريكي  اللطيف  عبد  السيد 
حي   13 رقم  الزهور  زنقة  عنوانه ا) 
رياض السالم أكادار فففف8  أكادار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   19 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 127ف12.

745I

boutouissa mustafa

LEVAGE METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
LEVAGE METAL    شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : العالية2 
رقم 16 شارع فرحات حشاد م.ج. - 

فففف5 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.41513

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
ذات  شركة      LEVAGE METAL
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
العالية2 رقم 16 شارع فرحات حشاد 
م.ج. - فففف5 مكناس املغرب  نتيجة 

لعدم اشتغال الشركة.

و عين:

السيد ة) احمد   االزهر و عنوانه ا) 

شقة  العالية2  إقامة  عنوانه ا) 
م.ج.  هتشاد  شارع فرحات   19 رقم 

فففف5 مكناس  املغرب  كمصفي  ة) 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

وفي العالية2  22ف2  نون ر  ف3  بتاريخ 
 - شارع فرحات حشاد م.ج.   16 رقم 

فففف5 مكناس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 2ف15.

746I

FIDUCIAIRE AYMANE ائتمانية أامن

JNANE AMASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية أامن

AYMANE

347 شارع الورقطوني ، ففف54، 

خنيفرة املغرب

JNANE AMASS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6ف، 

اجزئة الفرح، املجموعة 11 و 15 - 

ففف54 خنيفرة املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

97ف4.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 6ف اناار 23ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
املجموعة  الفرح،  اجزئة  6ف،  «رقم 

ففف54 خنيفرة املغرب»   -  15 و   11

ففف54   - فاازة  حي  مكرر،   39» إلى 

خنيفرة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

23ف2 احت رقم 12.

747I

Hanine

FEMINY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Hanine
 LOT ESSAADA 1 N 34 sidi

 maarouf casablanca ، 20520،
Casablanca Maroc

FEMINY  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 1ف زنقة 
الحاج عمر ريفي الطابق 1 شقة 

رقم 2 الدار البيضاء - فف5ف2  الدار 
البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7ف5686

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FEMINY
ـ  اا ر   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اإلستيراد والتصدار.
زنقة  1ف   : عنوان املقر اال تماعي 
شقة   1 الطابق  ريفي  عمر  الحاج 
رقم 2 الدار البيضاء - فف5ف2  الدار 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 999 سنة.
ففف.ف5  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  السيدة عاطف صفاء 
 6 رقم   11 عمارة  الريحان  زنقة 
البيضاء  الدار  فف2ف2   الراحة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه ا)  السيدة عاطف صفاء 
حي   6 رقم   11 الريحان عمارة  زنقة 
الراحة فف2ف2  الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 2382.

748I

kci building sarl

 MAROC PRO COM
PRIVATE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

kci building sarl
شارع اليمن اقامة الشاطئ رقم 
ف1 الطابق 4 رقم 11 - طنجة 
 residence oulmas n°14

complexe hassani 3 gzenaya-
tanger، 90000، d427476 املغرب
 MAROC PRO COM PRIVATE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت0 رقم 
13 الطابق االر�سى شارع ولي العهد 
مركز نريا طنجة  - فففف9 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
969فف1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  ف2 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MAROC PRO الوحيد  الشريك 
مبلغ    COM PRIVATE SARL AU
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
 13 رقم  مكت0  اإل تماعي  مقرها 
الطابق االر�سى شارع ولي العهد مركز 
طنجة املغرب  فففف9   - نريا طنجة  

نتيجة ل : ال نشاط مند التاسيس.
مكت0  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ولي  شارع  االر�سى  الطابق   13 رقم 
فففف9   - طنجة   نريا  مركز  العهد 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  بوعبيد  نورة   السيد ة) 

مجمع  وار  املجاهدان  عنوانه ا) 

طنجة  فففف9  طنجة  9ف1  رقم  9ا 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف58.

749I

ALLEGEANCE CONSULTING

IDHAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

شارع  اقاطع  الرودني  ساحة 

طانطان و شارع لبنان اقامة لينى رقم 

51&ف5 ، فففف9، طنجة املغرب

ذات  شركة    IDHAR SARL

املسؤولية املحدودة

شارع  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

الحداقة  اقامة  الظاهري  داود  أبو 

رقم 8 - فففف9 طنجة املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27485

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  22 د ن ر  املؤرخ في 

السيد ة)  للشركة  مسير  داد 

االدري�سي  محمد  كمسير آخر

ابعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261654.

Iف75

ALLEGEANCE CONSULTING

FELL KADI FASHION
إعالن متعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني اقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&ف5 

، فففف9، طنجة املغرب

FELL KADI FASHION «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: زإ املجد 

قطعة 133  - فففف9 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.65135

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الذي  حصص:  -1هبة  رقم  قرار 

انص على ماالي: وه0  السيد بوزيد 

ا تماعية  فف1حصة  مصطفى 

لفائدة السيدة بوزيد مليكة.

قرار رقم -2استقالة مسير : الذي 

السيد  استقالة  ماالي:  على  انص 

بوزيد مصطفى من مهامه في الشركة.

الذي   : مسير  -3تعيين  رقم  قرار 

انص على ماالي: تعيين السيدة بوزيد 

مليكة كمسيرة  دادة لشركة 

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي  6و7:  رقم  بند 

السيد بوزيد مصطفى  وه0   ماالي: 

فف1حصة ا تماعية لفائدة السيدة 

بوزيد مليكة.

بند رقم 12: الذي انص على ماالي: 

استقالة السيد بوزيد مصطفى من 

مهامه في الشركة.

على  انص  الذي   :12 رقم  بند 

مليكة  بوزيد  السيدة  تعيين  ماالي: 

كمسيرة  دادة لشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف26151.

751I

ALLEGEANCE CONSULTING

IDHAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني اقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&ف5 

، فففف9، طنجة املغرب

IDHAR SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع أبو 

داود الظاهري اقامة الحداقة رقم 

8 - فففف9 طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27485

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 د ن ر 22ف2 ام اإلعالم 

و  االدري�سي  احمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
ابعا الورثة  على  حصصه  اوزيع 

شتن ر   27 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

21ف2 بالشكل األتي :

  ، االدري�سي   محمد   السيد ة) 

5,47 حصة.

السيد ة) انس  االدري�سي  ،  5,47 

حصة.

  ، االدري�سي   حفصة   السيد ة) 

2,73 حصة.

  ، االدري�سي   عائشة   السيد ة) 

2,73 حصة.

السيد ة) نعمة  االدري�سي  ،  2,73 

حصة.

السيد ة) كوثر  االدري�سي  ،  2,73 

حصة.

السيد ة) وفاء  لعرو�سي  ،  3,12 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261654.

752I
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ALLEGEANCE CONSULTING

HEMPOTEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني اقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&ف5 

، فففف9، طنجة املغرب

HEMPOTEC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 شارع 

خالد ابن وليد الطابق 3 رقم 8. - 

فففف9 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HEMPOTEC

إعادة   •  : بإاجاز  الشركة  غرض 

ادوير مخلفات الحشائش والنبااات 

والفنية  الصناعية  لالستخدامات. 

والجمالية.

• اصنيع الزيوت والدهون النبااية 

والحيوانية..

12 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 -  .8 رقم   3 الطابق  وليد  ابن  خالد 

فففف9 طنجة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

فف1    : شمليخ  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  شمليخ  محمد  السيد 

هوالندا فففAA1 هوالندا هوالندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  شمليخ  محمد  السيد 

هوالندا فففAA1 هوالندا هوالندا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261635.

753I

FINANCE CENTER

SHERGUI DE MOGADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SHERGUI DE MOGADOR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 
رقم 6 ببنااة ف5 داابات الصويرة - 

ففف44 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3537

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  2ف د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    SHERGUI DE MOGADOR
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

ببنااة   6 مقرها اإل تماعي شقة رقم 

ففف44   - الصويرة  داابات  ف5 

اوقف   : ل  نتيجة  املغرب  الصويرة 

النشاط التجاري.

شقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - داابات الصويرة  ف5  ببنااة   6 رقم 

ففف44 الصويرة املغرب. 

و عين:

و  بيرثيوت  بااريك   السيد ة) 

ففف44 الصويرة  عنوانه ا) الصويرة 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 23 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 533.

754I

ASMAA MEDIA GROUP

M2R EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهي0 الرومي بلوك 39 الرقم 

ف2 ال رنو�سي البيضاء، فففف2، 

البيضاء املغرب

M2R EQUIPEMENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 117 شارع 

ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 2 رقم 

18 - - البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

555585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M2R  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENTS

: أعمال أو  غرض الشركة بإاجاز 

إنشاءات متنوعة.

 117  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 
2 رقم 18 - - البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حجوب عبد الرحيم :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : السيدة اسية فريم املال 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  حجوب  السيد 

حي  الرياض  اجزئة   33 عنوانه ا) 
السالم 3 طابق 2 رقم 74 - املحمداة 

املغرب.

السيدة اسية فريم املال عنوانه ا) 

35 سيدي مومن   اقامة الكرم عمارة 

- البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  حجوب  السيد 

عنوانه ا)  اجزئة الرياض حي السالم 
3 طابق 2 رقم 74 - املحمداة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن ر 22ف2 احت رقم 837889.

755I

CABINET RAMI EXPERTISE

100POUR100 FINANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

  100POUR100 FINANCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : مكت0 
رقم 16 الطابق الثاني مبنى 75 

مكاا0 األطلس شارع الحسيمة 

األطلس - فففف3 فاس  املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.73613
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  23ف2  اناار  5ف  املؤرخ في 
FINANCES ففPOUR1فف1  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
مبنى  الثاني  الطابق   16 رقم  مكت0 
الحسيمة  مكاا0 األطلس شارع   75
املغرب  فاس   فففف3   - األطلس 
نتيجة لقرار قفل الشركة مع العلم 

أنها لم امارس أي نشاط.
و عين:

  ANTOINE  IRENEE السيد ة) 
CHENEVAL LUDOVIC  و عنوانه ا) 
 116RUE DE LA BAZANE   3851ف
  CREYS-MEPIEEU FRANCE

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 5ف اناار 23ف2 وفي مكت0 رقم 
مكاا0   75 مبنى  الثاني  الطابق   16
 - األطلس  الحسيمة  شارع  األطلس 

فففف3 فاس  مغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 23ف/5769.
756I

ASMAA MEDIA GROUP

 STE NEW BENCHIKH
AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

قفل التصفية

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي0 الرومي بلوك 39 الرقم 

ف2 ال رنو�سي البيضاء، فففف2، 
البيضاء املغرب

 STE NEW BENCHIKH
AGRICOLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : مكت0 
ب عمارة 5 اقامة رقم 5 حي عثمان 

بوزنيقة - - البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7121

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  23ف2  اناار  1ف  املؤرخ في 

 STE NEW BENCHIKH AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

اقامة   5 اإل تماعي مكت0 ب عمارة 
رقم 5 حي عثمان بوزنيقة - - البيضاء 

املغرب نتيجة لعدم االشتغال.

و عين:

و  الشيخ  بن  احمد   السيد ة) 

عنوانه ا) اجزئة رياض سيدي مومن 
م س 2 عمارة 7 رقم 1 سيدي مومن - 

البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

مكت0  وفي  23ف2  اناار  1ف  بتاريخ 

حي عثمان   5 اقامة رقم   5 ب عمارة 

بوزنيقة - - البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتاريخ  سليمان   ب ن  االبتدائية 

اناار 23ف2 احت رقم 345.

757I

SUD EST CONSEIL

 PEARL MARRAKECH REAL
INVEST

إعالن متعدد القرارات

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

 PEARL MARRAKECH REAL

INVEST  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 

الظهير ب شقة رقم 16 شارع 

الحسن الثاني الحي الحسني     - 

ف13ف4  مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

7ف6ف12.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  23ف2  اناار  ف1  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 
بيع  افويت حصص الشركة:  ماالي:  
درهم لكل  فف1  ف125 حصة بقيمة 
العسري   رضوان  لسيد  تعود  منها 
لصالح السيد الحضراوي بغداد، مع 
انازل  املزااا وااللتزامات املرابطة بها. 
السيد رضوان العسري عن حقوقه 
الغير  الحصص  على  والتزامااه 
املدفوعة البالغ عددها ف375 حصة 
والتي اقدر بما مجموعه فف.ففف375 

درهم
على  انص  الذي   :2 رقم  قرار 
لشركة  مسير  داد  تعين  ماالي:  
ام قبول استقالة السيد رضوان    :
العسري من منصبه كميسر مشارك 
داخل الشركة ومنه ام تعين السيد 
الوحيد  املسير  بغداد  الحضراوي 

للشركة.
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
: ام  احويل الشكل القانوني للشركة 
احويل الشكل القانوني للشركة من 
الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 
ام    : احويل املقر اال تماعي لشركة 
احويل مقر الشركة من عمارة الظهير 
ب شقة رقم 16 شارع الحسن الثاني 
إلى العنوان  الحي الحسني مراكش   
الجداد الكائن في: رقم 165، الطابق 
العمارة ج اقامة وردة شارع   5 رقم 

محمد السادس مراكش
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي انص على ماالي:  
الشكل القانوني للشركة : شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
بند رقم 4: الذي انص على ماالي: 
- املقر اال تماعي لشركة  : رقم 165، 
5 العمارة ج اقامة وردة  الطابق رقم 

شارع محمد السادس مراكش .

بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 
الشركة  حصص  تعود   : الحصص 
باملجمل الى السيد الحضراوي بغداد 

والتي اقدر ب فف.ففف.ففف.1 درهم
بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 
رأس املال   ابلغ    : راس مال الشركة 
مليون درهم  فف.ففف.ففف.1 درهم) 
آالف  فففف1)  عشرة  إلى  وينقسم 
حصة  قيمة كل منها مائة  فف.فف1) 
بالكامل  مكتتبة  و ميعها  درهم، 
 ،25٪ إلى  اصل  بنسبة  ومدفوعة 
املوقع  الوحيد  الشريك  إلى  منسوبة 
بغداد:  الحضراوي  السيد  أدناه 

عشرة آالف  ففف,ف1) حصة
بند رقم 15: الذي انص على ماالي: 
تعيين اإلدارة ومدتها وصالحياتها:    -
امنر إدارة الشركة للشريك اإلداري 
بغداد  الحضراوي   السيد  الوحيد 
لفترة غير محددة ، لذلك لداه الحق 
والسلطة في التوقيع على أي عمل بما 
في ذلك قانون االئتمان مع املؤسسات 
املالية ، وعقد الشراء والبيع والتعاقد 

من الباطن ، واالستيراد والتصدار
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143874.
758I

ADVOLIS

NORD ORIENT CARRIERE
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

 NORD ORIENT CARRIERE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: سلوان حي 
السعادة رقم 56 - ففف62 الناظور 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16961

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  22ف2  نون ر   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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على  انص  الذي  1ف:  رقم  قرار 

العام  الجمع  اعضاء  اافق  ماالي: 

القانون  احيين  على  وباال ماع 

االسا�سي للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  بند رقم القانون االسا�سي: 

القانون  احيين  ماالي:  على  انص 

االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم ف511.

759I

excofi

WAWA SIMBA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

excofi

الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، ففف31، فاس املغرب

WAWA SIMBA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ف8 شارع 

املنامة مونفلوري س ب  - فففف3 

فاس املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.54833

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  23 د ن ر  املؤرخ في 

مسير  داد للشركة السيد ة) البقالي 

زكرياء كمسير وحيد

ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  9ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 177.

Iف76

SFM EXPERTS

ZIK EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

ZIK EVENTS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي  167– 
شارع عبد املومن، إقامة اليمامة  أ) 
الطابق األول، شقة رقم 2  - فف5ف2 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
67ف315.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر   15 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ZIK EVENTS
مقرها  وعنوان  درهم  فف,ففف.فف1 
اإل تماعي  167– شارع عبد املومن، 
األول،  الطابق  اليمامة  أ)  إقامة 
شقة رقم 2  - فف5ف2 الدار البيضاء 
لحل  ا   : اململكة املغربية نتيجة ل
افاق  غياب  نتيجة  لشركة  الودي 

مستقبلية.
زاوية  ب   التصفية  مقر  حدد  و 
شارع عبد املؤمن و زنقة أبو مروان 
الدار  فف5ف2   - املستشفى   حى   -

البيضاء اململكة املغربية. 
و عين:

السيد ة) ااسر    إكي و عنوانه ا) 
أبو  زنقة  و  املؤمن  عبد  شارع  زاوية 
مروان - حى املستشفى فف5ف2 الدار 
البيضاء اململكة املغربية كمصفي  ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
زاوية   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
شارع عبد املؤمن و زنقة أبو مروان - 
اململكة  حى املستشفى الدار البيضاء 

املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

4ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852984.

761I

JIYAR JAOUAD

 EUROCAR SERVICES ET
PIECES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

 EUROCAR SERVICES ET PIECES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : مرآب اقع 

في زنقة مراكش حي قاسمي رقم 155 

أكليم - ف6325 بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8251

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  22ف2  نون ر  8ف  املؤرخ في 

 EUROCAR SERVICES ET PIECES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

اإل تماعي مرآب اقع في زنقة مراكش 

حي قاسمي رقم 155 أكليم - ف6325 

احقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  بركان 

هدف..

و عين:

و  بوعبدالوي  ااسين   السيد ة) 
155 زنقة مراكش حي  عنوانه ا) رقم 

بركان املغرب  ف6325  قاسمي أكليم 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 9ف د ن ر 22ف2 وفي مرآب اقع 

في زنقة مراكش حي قاسمي رقم 155 

أكليم - ف6325 بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف19/2.

762I

املركز املراك�سي لإلرشاد

 K.O.T( كوت توريزم
)TOURISME

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ما وريل شارع موالي عبد هللا ، ف، 

مراكش املغرب

 (K.O.T TOURISME  كوت اوريزم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي :  طريق 

اسني الشريفية  - فففف4 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15769

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   28 املؤرخ في 

 (K.O.T TOURISME  اوريزم كوت 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
رأسمالها فف,ففف.فف1 درهم وعنوان 

اسني  طريق  اإل تماعي   مقرها 

مراكش املغرب  فففف4   - الشريفية  
التجاري  النشاط  لتوقف  نتيجة 

للشركة.

و عين:

و  داوري   نفيسة    السيد ة) 
عنوانه ا) رقم 51 اجزئة أولم الشارع 

3 فيال  نفيسة الواحة فففف4 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

طريق  وفي   22ف2  نون ر   28 بتاريخ 

مراكش  فففف4   - الشريفية   اسني 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 79ف143.

764I
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املركز املراك�سي لإلرشاد

)MC3GC( م.س.3.ج.س

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ما وريل شارع موالي عبد هللا ، ف، 

مراكش املغرب

م.س.3.ج.س  MC3GC) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : الشقة 

3 الطابق 2 رقم 951 اجزئة املسار 

طريق اسفي - فففف4 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19277

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  16 د ن ر  املؤرخ في 

م.س.3.ج.س  MC3GC) شركة ذات 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  فف,ففف.فف5 

رقم   2 الطابق   3 الشقة  اإل تماعي 

اسفي  طريق  املسار  اجزئة   951

نتيجة  املغرب  مراكش  فففف4   -

لتوقف النشاط التجاري للشركة.

و عين:

ميشيل    السيد ة)  و�سي 

كونتراراس و عنوانه ا) 28 درب  داد 

املغرب  مراكش  فففف4  دكالة  باب 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

وفي الشقة  22ف2  د ن ر   16 بتاريخ 

اجزئة املسار   951 رقم   2 الطابق   3

مراكش  فففف4   - اسفي  طريق 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم ف8ف143.

765I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

GFCI SCHOOL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 Imm I N°07 ÉTAGE 1 PERLE

 DE L’ATLAS HIVERNAGE

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GFCI SCHOOL PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

احالم ب عمارة ب الطابق الخامس 
رقم ف2 و 21 شارع االمير موالي 

عبد هللا مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

6195ف1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر  5ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

بزيت  فاطمة  السيد  ة)  افويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة  فف5 

فف5 حصة لفائدة  السيد  ة) موالي 

د ن ر  5ف  بتاريخ  اسماعيلي  محمد 

22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار  3ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143339.

766I

االاقان للحسابات

ATALAYOUN CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

االاقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، ففف62، الناظور املغرب

 ATALAYOUN CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الروي�سي 
أزغنغان الناضور - الناضور ف6265 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25ف25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATALAYOUN CONSULTING
إ راء   : بإاجاز  الشركة  غرض 
الدراسات والدعم واملتابعة والتقييم 
اال تماعية  وال رامج  للمشاريع 

واالقتصاداة والبيئية.
التعليم  مجاالت  في  التدري0 
العمراني  والتخطيط  والحكم 
اال تماعية  املجاالت  ومختلف 

واالقتصاداة والبيئية األخرى..
الروي�سي   : عنوان املقر اال تماعي 
أزغنغان الناضور - الناضور ف6265 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : الورثي  الهادي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  الورثي  الهادي  السيد 
أزغنغان  الروي�سي  العمال  حي 

الناضور ف6265 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  الورثي  الهادي  السيد 
أزغنغان  الروي�سي  العمال  حي 

الناضور ف6265 الناضور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 4931.

767I

ECOSMETIQUE  SERVICE

ECOSMETIQUE SERVICE
إعالن متعدد القرارات

ECOSMETIQUE  SERVICE
 MESNANA RDC LOT 6989

 EN FACE SOUK AL KOURB ،
90000، TANGER MAROC

ECOSMETIQUE SERVICE «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: مسنانة 
الطابق االر�سي قطعة 6989 امام 

سوق القرب - فففف9 طنجة 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

1655ف1.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
22ف2 ام ااخاذ  29 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  انص  الذي  1ف:  رقم  قرار 
الوحيدة  الشريكة  قررت  ماالي: 
اميمة  دراوي  السيدة  للشركة 
حصة  فف5  افويت نصف حصصها 
مع  بوسباني  زهير  السيد  لفائدة 

موافقة الطرفين.
على  انص  الذي  2ف:  رقم  قرار 
القانونية  املسيرة  قررت  ماالي: 
اميمة  دراوي  السيدة  للشركة 
للشركة  مسير  دادة  اضافة 
السيد السيد زهير بوسباني،وبالتالي 
قانونيين  ممثلين  للشركة  سيصبر 
السيدة اميمة  دراوي والسيد زهير 

بوسباني لفترة غير محدودة. 
على  انص  الذي  3ف:  رقم  قرار 
التزم الشركة بجميع األعمال  ماالي: 
والوثائق املتعلقة بها من خالل اوقيع 
مشترك للممثلين القانونيين السيدة 
اميمة  دراوي والسيد زهير بوسباني.
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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الذي  و13و16:  و7   6 رقم  بند 

انص على ماالي: حصص الشركة و 

تعيين مسير  داد للشركة و التوقيع

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  6ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261413.

768I

مينارة فينانس  روب

رياض البالر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وفاة شريك

مينارة فينانس  روب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب

رياض البالر  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 149 

حي دبا�سي درب القشقاش املدانة  - 

فففف4 مراكش املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.69139

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 د ن ر 22ف2 ام اإلعالم 

بالرد  روالند  يان   الشريك  بوفاة 

 
ً
ابعا الورثة  على  حصصه  اوزيع  و 

د ن ر  6ف  في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

22ف2 بالشكل األتي :

  Mathieu, Jérôme السيد ة) 

BAKA  ،  334 حصة.

 Thierry Olivier السيد ة) 

Roland  BAKA  ،  333 حصة.

  Véronique Cyrille السيد ة) 

BAKA  ،  333 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم ف14387.

769I

االاقان للحسابات

 STE MERTAH TRAVAUX ET
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افويت حصص

االاقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، ففف62، الناظور املغرب
 STE MERTAH TRAVAUX ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطار 
السالم 1 شقة رقم 14 الطابق 

الثالث الناظور - ففف62 الناظور 
املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

73ف17.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  أكتوبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لشخم  ر اء   السيد  ة)  افويت 
ف25 حصة ا تماعية من أصل فف5 
املختار   السيد  ة)  لفائدة   حصة 

عبدالوي بتاريخ 5ف اوليوز 22ف2.
لشخم  ر اء   السيد  ة)  افويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة  ف25 
فف5 حصة لفائدة  السيد  ة) محمد 

عبدالوي بتاريخ 5ف اوليوز 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 17 نون ر 

22ف2 احت رقم 4796.
Iف77

wimocab

 PHARMACIE CHARLES
NICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

اأسيس شركة

wimocab
مجموعة  سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 
الدارالبيضاء مجموعة  سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معروف الدارالبيضاء، ف28ف2، 

املغرب الدار البيضاء
 PHARMACIE CHARLES NICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 19 

شارل نيكول شارع املستشفيات 
الدارالبيضاء - ف47ف2 الدارالبيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  21ف2  اناار   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.PHARMACIE CHARLES NICOLE

غرض الشركة بإاجاز : 
تشغيل صيدلية.

 19  : اال تماعي  املقر  عنوان 
املستشفيات  شارع  نيكول  شارل 
ف47ف2 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

ففف.ف7.46 درهم، مقسم كالتالي:
السيدة هاداة طق طق :  فف74.6 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هاداة طق طق عنوانه ا) 
املحمداة  بيتش  مونيكا  مدانة   118

ف2881  املحمداة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هاداة طق طق عنوانه ا) 
املحمداة  بيتش  مونيكا  مدانة   118

ف2881  املحمداة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853385فف.

771I

STE DAKKARA ENTREPRISE SARL AU

 STE DAKKARA ENTREPRISE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE DAKKARA ENTREPRISE

SARL AU

حي املحطة وادي امليل اازة ، 

ففف35، اازة املغرب

 STE DAKKARA ENTREPRISE

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي  حي 

املحطة وادي امليل  اازة  - ففف35 

اازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1779

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 11 أكتوبر 22ف2 اقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE DAKKARA الوحيد  الشريك 

مبلغ     ENTREPRISE SARL AU
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 

حي املحطة وادي  مقرها اإل تماعي  

املغرب  اازة  ففف35   - اازة   امليل  
الشركة و  زيادة خسائر    : نتيجة ل 

عجزها عن االستمرار..

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ففف35   - اازة   املحطة  وادي امليل  

اازة املغرب. 

و عين:

و  الراشدي   حاميد    السيد ة) 

امليل   وادي  املحطة  حي  عنوانه ا)  

اازة  ففف35 اازة املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

22ف2 احت رقم 587.

772I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL

DARCO INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CABINET AFRICAIN DE

CONSEIL

355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق ف1 ، فف3ف2، الدار 

البيضاء املغرب

DARCO INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ف3 شارع 
رحال املسكيني الطابق التاني شقة 

رقم 5 - ف31ف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3ف5678

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DARCO INVEST

: املساهمة  غرض الشركة بإاجاز 

رؤوس  في  املباشرة  الغير  و  املباشرة 

اموال الشركات املؤسسة.

كان  كيفما  التاسيس  طور  في  او 
نشاطها االقتصادي.

ف3 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
التاني شقة  الطابق  رحال املسكيني 
رقم 5 - ف31ف2 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اكرم فتحي :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 57 السيد اكرم فتحي عنوانه ا) 
ف1  شقة  د  وليلي  اقامة  روم  زنقة 
البيضاء  الدار  ف22ف2   4 الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 57 السيد اكرم فتحي عنوانه ا) 
ف1  شقة  د  وليلي  اقامة  روم  زنقة 
البيضاء  الدار  ف22ف2   4 الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85379.

773I

L-expert-comptable.ma

OMNIBILYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

L-expert-comptable.ma
 Bd d’Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca
maroc

OMNIBILYS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 11 شارع 
الوحدة إقامة اإلمام علي شقة 2 

الدار ابيضاء. - ف25ف2 الدار ابيضاء 
املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1ف5187.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 4ف نون ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«11 شارع الوحدة إقامة اإلمام علي 

شقة 2 الدار ابيضاء. - ف25ف2 الدار 

«كابيتال بيزنس  إلى  املغرب»  ابيضاء 
سنتر ، زاوية 7 ، بوليفارد عبد املؤمن 

الدور الثاني باب   ، شارع األرشاتي   ،

3،  مكت0 رقم 51 ، حي املستشفى ، 

الدار البيضاء. ف18ف2 الدار البيضاء  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 852194.

774I

L-expert-comptable.ma

LASER ANTI TABAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

L-expert-comptable.ma

 Bd d’Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca

maroc

LASER ANTI TABAC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  265 شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع رقم 

92 الدار البيضاء - فففف2  الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر  ف2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LASER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ANTI TABAC
مستورد   : غرض الشركة بإاجاز 
ابيع بالجملة, تسويق األ هزة الطبية 
ومنتجات  التجميل  ومستحضرات 

النظافة..
 265   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم 
الدار  فففف2    - البيضاء  الدار   92

البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
فف1    : السيد بدر الدان زروال  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر الدان زروال  عنوانه ا) 

فرنسا 17ف75 باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر الدان زروال  عنوانه ا) 

فرنسا 17ف75 باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
4ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 22ف2 احت رقم 557361.

775I

س-اطلس

PARA BENI MELLAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، ففف23، بني مالل 
املغرب

PARA BENI MELLAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الحسن الثاني حي االدارسة زنقة 
وارزازات بني مالل - ففف23 بني 

مالل املغرب
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

81ف5.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  7ف د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    PARA BENI MELLAL
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي شارع الحسن الثاني 
حي االدارسة زنقة وارزازات بني مالل 
- ففف23 بني مالل املغرب نتيجة ل : - 

التوقف التام لنشاط شركة.
اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - بني مالل   29 رقم   1 القدس بلوك 

ففف23 بني مالل املغرب. 
و عين:

و  نجي0  مروان    السيد ة) 
عنوانه ا) اجزئة القدس بلوك 1 رقم 
29 بني مالل ففف23 بني مالل املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 15 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 1271.

776I

املرافق

طنجة  إنوكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

املرافق
شارع موالي اوسف إقامة الفتر 
«ب» رقم 39 ، فففف9، طنجة 

املغرب
طنجة  إنوكس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي املنطقة 

الصناعية مغوغة درب رئي�سي قطعة 
124 بيس - فففف9 طنجة  املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

78573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تغيير  3ف أكتوبر  املؤرخ في 

تسمية الشركة من «طنجة  إنوكس» 

إلى «أسفد أندستري».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر  8ف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

22ف2 احت رقم 12817.

777I

مولدافيت

رينوفاليكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مولدافيت

 RUE ENCASTREMENT, RC,9ف

 BOURGOGNE - CASABLANCA،

20053، CASABLANCA MAROC

رينوفاليكس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 332 شارع 

روداني الطابق الخامس رقم 21 

إقامة ريحانه معاريف الدار البيضاء 

- فففف2 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7ف4758.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  19 د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ  الشريك الوحيد رينوفاليكس  

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

شارع روداني   332 مقرها اإل تماعي 

إقامة   21 رقم  الخامس  الطابق 

 - البيضاء  الدار  معاريف  ريحانه 

الدار البيضاء املغرب نتيجة  فففف2 

ل : منافسة حادة.

و حدد مقر التصفية ب 332 شارع 

 21 رقم  الخامس  الطابق  روداني 

إقامة ريحانه معاريف الدار البيضاء 

- فففف2 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  ايليبيت  مصطفي   السيد ة) 
مجموعة  األولفة  رياض  عنوانه ا) 
13 مدخل 2 شقة ف2  الدار البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار  فففف2 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851851.
778I

AFRODITA

 LA MAISON DE MODE

d‹associée unique

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

إغالق فرع اابع لشركة اجارية
 او د مقرها اال تماعي باملغرب

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 LA MAISON DE MODE
d’associée unique «شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

إنجلترا إقامة فلك الطابق 1 شقة رقم 
2 - فففف9 طنجة املغرب.

«إغالق فرع اابع لشركة اجارية او د 
مقرها اال تماعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.83859

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 3ف اناار 23ف2 اقرر إغالق 
 LA MAISON لشركة  اابع  فرع 
 DE MODE d’associée unique
شارع  في  عنوانه  والكائن   - تسميته 
إنجلترا إقامة فلك رقم 41 متجر رقم 
طنجة  فففف9   - السفلي  الطابق   8

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261673.

779I

االاقان للحسابات

 STE MERTAH TRAVAUX ET
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

االاقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، ففف62، الناظور املغرب
 STE MERTAH TRAVAUX ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطار 
السالم 1 شقة رقم 14 الطابق 

الثالث الناظور - ففف62 الناظور 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

73ف17.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  22ف2  أكتوبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف3 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.فف4  إلى  درهم» 
داون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 17 نون ر 

22ف2 احت رقم 4796.

781I

املركز املراك�سي لإلرشاد

)LAZN( الزن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  داد للشركة

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ما وريل شارع موالي عبد هللا ، ف، 
مراكش املغرب

الزن  LAZN)  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 232 

شارع محمد الخامس املحل رقم 8 

كيليز - ففف4 مراكش املغرب.
تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
165ف12.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 ام تعيين  12 د ن ر  املؤرخ في 
السيد ة)  للشركة  مسير  داد 
إفان   (GAHOUDI  ڭاهودي
 IVAN-MICKAEL  دوهان ميكائيل 

DOHANE) كمسير آخر
ابعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  4ف  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143356.
782I

املركز املراك�سي لإلرشاد

 وسروم كونسيبت
)JOSROM CONCEPT( 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

املركز املراك�سي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ما وريل شارع موالي عبد هللا ، ف، 
مراكش املغرب

 JOSROM  وسروم كونسيبت 
CONCEPT) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : الشقة 
3 الطابق 2 رقم 951 اجزئة املسار 

طريق اسفي  - فففف4 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.86825
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   28 املؤرخ في 

 JOSROM  كونسيبت  وسروم 

املسؤولية  ذات  شركة   (CONCEPT

املحدودة مبلغ رأسمالها فف,ففف.فف1 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
اجزئة   951 رقم   2 الطابق   3 الشقة 

املسار طريق اسفي  - فففف4 مراكش 

النشاط  لتوقف  نتيجة  املغرب 

التجاري للشركة.

و عين:
 JOSIANE  BUTTAR السيد ة)  
IRENE و عنوانه ا) زنقة اوغوسالفيا 
كيليز  األندلس  إقامة   B24 الشقة 
فففف4 مراكش املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
الشقة  وفي  22ف2  نون ر   28 بتاريخ 
اجزئة املسار   951 رقم   2 الطابق   3
مراكش  فففف4   - اسفي   طريق 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 81ف143.
783I

 STE ENTREPRISE HAGOUR DE TRAVAUX

DIVERS SARL

  STE ENTREPRISE HAGOUR 
DE TRAVAUX DIVERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 STE ENTREPRISE HAGOUR DE
TRAVAUX DIVERS SARL

مركز  أوالد أزباار اازة ، ففف35، اازة 
املغرب

 STE ENTREPRISE HAGOUR  DE 
TRAVAUX DIVERS SARL   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

القري�سي احمد حد اوالد ازباار  مركز 
اازة - ففف35 اازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2835
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  23 ف راار  املؤرخ في 
املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 
 STE ENTREPRISE HAGOUR  DE
مبلغ      TRAVAUX DIVERS SARL
وعنوان  درهم  ففف.95  رأسمالها 
القري�سي  اجزئة  اإل تماعي  مقرها 
اازة  مركز  ازباار   اوالد  حد  احمد 
 : ل  نتيجة  املغرب  اازة  ففف35   -
الشركة و عجزها عن  زيادة خسائر 

االستمرار.

اجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
القري�سي  احمد حد اوالد زباار مركز 

اازة  - ففف35 اازة املغرب. 
و عين:

و  هكور  هللا    عبد  السيد ة) 
عنوانه ا) مركز اوالد زباار اازة ففف35 

اازة املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و  هكور  محمد    السيد ة) 
عنوانه ا) مركز اوالد زباار اازة ففف35 

اازة املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر  9ف  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

22ف2 احت رقم 573.

784I

س-اطلس

PARA BENI MELLAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، ففف23، بني مالل 
املغرب

PARA BENI MELLAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 
الحسن الثاني حي االدارسة زنقة 

ورزازات بني مالل - ففف23 بني مالل 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

81ف5.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  21 د ن ر  املؤرخ في 
ذات  شركة   PARA BENI MELLAL
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
حي  الثاني  الحسن  شارع  اإل تماعي 
 - مالل  بني  ورزازات  زنقة  االدارسة 
نتيجة ل-  بني مالل املغرب  ففف23 

التوقف التام لنشاط شركة.

و عين:
و  نجي0  مروان    السيد ة) 
عنوانه ا) اجزئة القدس بلوك 1 رقم 
29 بني مالل ففف23 بني مالل املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي  22ف2  د ن ر   21 بتاريخ 
زنقة  االدارسة  حي  الثاني  الحسن 
ورزازات بني مالل - ففف23 بني مالل 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د ن ر 23ف2 احت رقم ف135.
785I

خ رة  الشرق

DEUX FRERES CAR
إعالن متعدد القرارات

خ رة  الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدانة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدانة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
DEUX FRERES CAR «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة بني 

عتيق حي ملوية رقم 35 بركان - 
فف633 بركان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

47ف4.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
22ف2 ام ااخاذ  26 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
قوبع  السيد  من  الحصص  افويت 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  محمد 
لعربي  السيد  الى   S28935ف رقم 
محمد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

PH834ف7ف
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
لعربي  السيد    مسير  داد  تعيين 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  محمد 
34ف7فPH8واستقالة املسيرة  رقم    
الحالية السيدة بداوي وئام الحاملة 

 FA169916 للبطاقة الوطنية رقم
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قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
احويل الشكل القانوي للشركة من 
الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة  دات 

الشريك الوحيد
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي انص على   :1.6.7 بند رقم 
السيد  من  الحصص  افويت  ماالي: 
قوبع محمد الحامل للبطاقة الوطنية 
لعربي  السيد  الى   S28935ف رقم 
محمد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

PH834ف7ف
بند رقم 2: الذي انص على ماالي: 
احويل الشكل القانوي للشركة من 
الى  شركة دات املسؤولية املحدودة 
شركة دات املسؤولية املحدودة  دات 

الشريك الوحيد
بند رقم 15: الذي انص على ماالي: 
لعربي  السيد    مسير  داد  تعيين 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  محمد 
34ف7فPH8واستقالة املسيرة  رقم    
الحالية السيدة بداوي وئام الحاملة 

 FA169916 للبطاقة الوطنية رقم
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف31/2.

786I

universal gestion

CASSAGNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7  ليز مراكش ، فففف4، مراكش 

املغرب
CASSAGNE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مساكن 
ابن عطية - الدور الثاني رقم 7ف 
كيليز مراكش - فففف4 مراكش 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  12ف2  اناار  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASSAGNE

استغالل    : غرض الشركة بإاجاز 

دور الضيافة.

مساكن   : عنوان املقر اال تماعي 

ابن عطية - الدور الثاني رقم 7ف كيليز 

مراكش - فففف4 مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  فاالد كيوم  :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
ماري  ليتيسيا  كاسان   السيدة  

مانو :  فف5 حصة بقيمة فف1 درهم 

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 1 عنوانه ا)  فاالد كيوم   السيد  
زنقة ليلوت بران ف3342 بران فرنسا.
ماري  ليتيسيا  كاسان   السيدة  
بوفروي   دي  زنقة   3 عنوانه ا)  مانو 

ميميزان  فف2ف4 ميميزان  فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 1 عنوانه ا)  فاالد كيوم   السيد 
زنقة ليلوت بران ف3342 بران فرنسا

ماري  ليتيسيا  كاسان   السيدة  
بوفروي   دي  زنقة   3 عنوانه ا)  مانو 

ميميزان  فف2ف4 ميميزان  فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بمراكش   التجارية 

12ف2 احت رقم ف5392.

787I

س-اطلس

STE GADDA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، ففف23، بني مالل 

املغرب

STE GADDA TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

اجزئة  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
92 املنطقة الصناعية بني مالل  رقم 

- ففف23 بني مالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4165

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  د ن ر  8ف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE GADDA ذات الشريك الوحيد 

TRAVAUX  مبلغ رأسمالها ففف.فف1 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الصناعية  املنطقة   92 رقم  اجزئة 

بني مالل املغرب  ففف23   - بني مالل 

لنشاط  التام  التوقف   : ل  نتيجة 

الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرباط حي التقدم بلوك 26  رقم 45 

بني مالل - ففف23 بني مالل املغرب. 

و عين:

السيد ة) عمر   كدة و عنوانه ا) 

 45 رقم  الرباط  شارع  التقدم  حي 

املغرب  مالل  بني  ففف23  مالل  بني 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 14 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 1268.

788I

CCA CONSULTING

DM.KIDS DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE
 IDRISS ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC
 DM.KIDS DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
3ف2  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
شارع املقاومة الطابق األول رقم 5  - 

فف5ف2 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.565393

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  22ف2  د ن ر   21 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.فف4  قدره 
«ففف.فف2.1 درهم» إلى «ففف.فف2.5 
اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 5ف8535.
789I

س-اطلس

SOCIETE STDM
إعالن متعدد القرارات

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، ففف23، بني مالل 
املغرب

SOCIETE STDM «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 44 
زنقة 2 شارع ابن خلدون الطابق 

الثاني بني مالل - ففف23 بني مالل 
املغرب.
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9275

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  27 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  مال  رأس  في  الزيادة  ماالي: 

درهم ليرافع    3 ففف  بقيمةفف,ففف 

من فف, ففف ففف 9 درهم إلىفف,ففف 

ففف 12درهم عن طريق املقاصة مع 
الجاري  الحساب  في  مسجلة  داون 

للشريك الوحيد بقيمةفف,ففف فف8 

1 درهم  و بدمج اإلرباح الغير موزعة 

بذالك  1درهم  فف2  بقيمةفف,ففف 

حصة ا تماعية  ف3   ام إنشاءففف 

بقيمة فف1 درهم للحصة الواحدة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :6-7 رقم  بند 
ماالي: رفع رأسمال الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 9ف اناار 

23ف2 احت رقم 1353.

Iف79

Auditax Maroc

SYNERGESTUS SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Auditax Maroc

 bd Mohamed Zerktouni ,219

 ang. bd Roudani 2°ét. bur.

 n°22, 20330 Bd Brahim

 Roudani, Casablanca ، 20330،

CASABLANCA Maroc

 SYNERGESTUS SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 3, شارع 

أات أورير, بوركون  - ف4فف2 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
983ف39.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  31 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SYNERGESTUS الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ    SOLUTIONS
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
أورير,  أات  شارع   ,3 اإل تماعي 
البيضاء  الدار  ف4فف2   - بوركون  
و  املبكر  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

اصفية الشركة.
3, شارع  و حدد مقر التصفية ب 
الدار  ف4فف2   - بوركون   أات أورير, 

البيضاء املغرب. 
و عين:

ماثيو و  كلفن اوماس    السيد ة) 
البنك  بجان0   ، ايكيماال  عنوانه ا) 
والاة  كوزينشيري,   ، املركزي الهندي 
الهند  كوزينشيري   689654 كيراال 

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 4ف8541.

791I

MOGADOR GESTION

CARDON POUILLIEZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
CARDON POUILLIEZ شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

اباشراان  ماعة اوناغة  - ففف44 
الصويرة املغرب

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6251
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  28 د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    CARDON POUILLIEZ
وعنوان  درهم  ففف.ف5  رأسمالها 
اباشراان  دوار  اإل تماعي  مقرها 
الصويرة  ففف44   - اوناغة    ماعة 
التوصل  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

برخصة االستغالل.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ففف44   - اباشراان  ماعة اوناغة  

الصويرة املغرب. 
و عين:

 PHILIPPE السيد ة) 
و   DOMINIQUE  POUILLIEZ
اباشراان  ماعة  دوار  عنوانه ا) 
املغرب  الصويرة  ففف44  اوناغة  

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 13 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف23/2.
792I

Media Med Consulting 2.0 SARL

SDIRI ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 Media Med Consulting 2.0
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100
 رسيف املغرب

SDIRI ENERGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 
رقم 5 الطابق الثالث امللك املسمى 

الجغاوي 2-1 طريق صاكة  - فف351 
 رسيف املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  1ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SDIRI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ENERGIE

محطة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

قاعة   - ومطعم  مقهى   - خدمات 

حفالت.

شقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الثالث امللك املسمى  الطابق   5 رقم 

الجغاوي 1-2 طريق صاكة  - فف351 

 رسيف املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

ف55    : الجياللي  لكحل  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف25    : السيد لكحل عبد الكريم 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف2 حصة    : السيد لكحل مراد 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لكحل الجياللي عنوانه ا) 

دوار اشهابة هوارة  فف351  رسيف 

املغرب.

الكريم  عبد  لكحل  السيد 

علي  موالي  اجزئة  8ف  عنوانه ا) 

الشريف 3ف فف8ف6 ااوريرت املغرب.

عنوانه ا)  مراد  لكحل  السيد 

فف351  هللا  عبد  بن  عالل  اجزئة 

 رسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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الكريم  عبد  لكحل  السيد 

علي  موالي  اجزئة  8ف  عنوانه ا) 

الشريف 3ف فف8ف6 ااوريرت املغرب

السيد لكحل الجياللي  عنوانه ا) 

فف351  رسيف  دوار اشهابة هوارة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 1478.

793I

SYNERG

MTO IT SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

MTO IT SOLUTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الدا 

البيضاء 46 ، شارع الزرقطوني 

الطابق 2 ، الشقة رقم 6 - فف1ف2 

الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  7ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MTO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IT SOLUTIONS

 : بإاجاز  الشركة  غرض 

االعالميات.

الدا   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الزرقطوني  شارع   ،  46 البيضاء 

فف1ف2   -  6 الشقة رقم   ،  2 الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

أوعيد  طارق  محمد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

واعظ  طارق   محمد  السيد 

عنوانه ا) سطات حي منية زنقة أنفا 
رقم ف2 ففف26 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

واعظ  طارق   محمد  السيد 

عنوانه ا) سطات حي منية زنقة أنفا 
رقم ف2 ففف26 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 848898.

794I

س-اطلس

STE GADDA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، ففف23، بني مالل 

املغرب

STE GADDA TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اجزئة 
رقم 92 املنطقة الصناعية بني مالل 

- ففف23 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4165

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  26 د ن ر  املؤرخ في 
شركة   STE GADDA TRAVAUX
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الصناعية  املنطقة   92 رقم  اجزئة 
بني مالل املغرب  ففف23   - بني مالل 
لنشاط  التام  التوقف  ل-  نتيجة 

شركة.
و عين:

السيد ة) عمر   كدة  و عنوانه ا) 
 45 رقم  الرباط  شارع  التقدم  حي 
املغرب  بني مالل   ففف23  بني مالل 

كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
اجزئة  وفي  22ف2  د ن ر   26 بتاريخ 
92 املنطقة الصناعية بني مالل  رقم 

- ففف23 بني مالل  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 9ف اناار 

23ف2 احت رقم 1347.
795I

STE CECONA SARL

FER ALLALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
FER ALLALI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

العمران رقم 3169 سلوان اجزئة 
العمران رقم 3169 سلوان ففف62 

الناظور املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ف251
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FER  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALLALI
بائع مواد   : غرض الشركة بإاجاز 

البناء
لحساب  للبضائع  النقل  مقاول 

الغير الدوالي والوطني.
اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اجزئة  سلوان   3169 رقم  العمران 
ففف62  سلوان   3169 العمران رقم 

الناظور املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : ميمون  والقا�سي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
السيد العاللي ميلود :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
فف5   : ميمون  والقا�سي  السيد 

بقيمة ففف.5 درهم.
السيد العاللي ميلود : فف5 بقيمة 

ففف.5 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد والقا�سي ميمون عنوانه ا) 
الناظور  ففف62  العروي  وزاج  حي 

املغرب.
عنوانه ا)  ميلود  العاللي  السيد 
الناظور  فف62  حي واد وزاج العروي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد والقا�سي ميمون عنوانه ا) 
الناظور  ففف62  العروي  وزاج  حي 

املغرب
السيد العاللي ميلود عنوانه ا) حي 
الناظور  ففف62  العروي  وزاج  واد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ ف1 اناار 

23ف2 احت رقم 64.

796I
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SOCOGENA

اوزوطو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

SOCOGENA

 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،

30000، FES MAROC

اوزوطو  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي اجزئة م روكة رقم 11 بلوك 

س  فاس فففف3 فاس املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55623

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 21 نون ر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«الطابق السفلي اجزئة م روكة رقم 

فاس  فففف3  فاس  س   بلوك   11

رقم  السفلي  «الطابق  إلى  املغرب» 

484 حي اللة سكينة  زواغة فففف3 

فاس  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  5ف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 23ف139/2.

797I

universal gestion

WALLISER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

7  ليز مراكش ، فففف4، مراكش 

املغرب

WALLISER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة ابن 

عطية الطابق 2 رقم 7  ليز مراكش 

- فففف4 مراكش املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.65577

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  15ف2  اناار   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هلين سوزان  افويت السيد  ة)  

لوسيت  ماس آن 25 حصة ا تماعية 

من أصل 25 حصة لفائدة  السيد  ة)  

كيوم  فاالد بتاريخ 28 اناار 15ف2.

افويت السيد  ة)   يروم دولوك 

 25 أصل  من  ا تماعية  حصة   25

حصة لفائدة  السيد  ة)  كيوم فاالد 

بتاريخ 28 اناار 15ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

أبريل   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

15ف2 احت رقم 2355.

798I

SYNERG

NOVENA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشاط الشركة 

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

NOVENA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي الدار 

البيضاء، بارك الصناعي سابينو. 

اجزئة رقم 8/196ف2 النواصر. - 

27182 الدار البيضاء املغرب.

اوسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.141989

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر  1ف  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

ليشمل  الشركة  اوسيع غرض   -

النشاط التالي:

- استيراد / اصدار السائل املنوي 

واأل نة املجمدة من ثيران األلبان.

- استيراد / اصدار السائل املنوي 

واأل نة املجمدة من ثيران البقر.

من  عينات  اصدار   / استيراد   -

االختبارات  إل راء  األبقار  خالاا 

الجينية.

- استيراد / اصدار  ميع املواد أو 

نقل  أو  االصطناعي  التلقير  معدات 

األ نة ؛

مادة  أي  اصدار   / استيراد   -

وصيانة  اخزين  في  تستخدم 

الحيوانات املنوية واأل نة.

بأي وسيلة،  الشركة،  مشاركة   -

أي  في  أو غير مباشر،  بشكل مباشر 

بالتلقير  مرابطة  اكون  قد  عمليات 

االصطناعي ؛

وسيلة،  بأاة  الشركة  مشاركة   -

أي  في  أو غير مباشر،  بشكل مباشر 

املنوي  بالسائل  اتعلق  قد  عمليات 

واأل نة.

- استيراد / اصدار  ميع التقنيات 

الجدادة املرابطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بعلم الوراثة البقري؛

في أي نشاط اجاري  االنخراط   -

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  مرابط 

بالسائل املنوي لألبقار أو أ نة األبقار 

معدات  أو  االصطناعي  التلقير  أو 

أو  االصطناعي  التلقير  اقنيات  أو 

معدات التخزين أو املواد االستهالكية 

للحفاظ على السائل املنوي / األ نة.

«غرض الشركة»   3 تعدال املادة 

من القانون األسا�سي.

األسا�سي  القانون  واحداث 

التعداالت  كافة  للشركة مع مراعاة 

القانونية التي عرفتها الشركة خالل 

حياتها اال تماعية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم ف4فف85.

799I

موثقة

صيدلية املنار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

موثقة
زاوية شارع باحماد زنقة سجلماسة 

إقامة الوفاء الطابق 3 بلفدار ، 
فف3ف2، الدارالبيضاء املغرب

صيدلية املنار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 48 محج 
املهدي بن بركة - بوركون - ف25ف2 

الدار البيضاء املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.362827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  نون ر  ف3  في  املؤرخ 

املصادقة على :
افويت السيد  ة) نعيمة العمراني 
حصة ا تماعية من أصل  ففف.76 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.ف8 
ف3  الجوطي بتاريخ  اونس العمراني  

نون ر 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
6ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853425.

Iفف8

اركانتيس

اركانتيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

اركانتيس
2 زنقة الصانوبار الطابق الرابع رقم 
12 ، فففف2، الدار البيضاء املغرب
اركانتيس  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 2ف زنقة 
الصانوبار الطابق الرابع شقة رقم 

12 - فففف2 البيضاء  املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47ف568
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اركانتيس.
التطوير   : بإاجاز  غرض الشركة 

العقاري
العقارية واملشاريع  إدارة األصول 

والعقود
استيراد املنتجات أو املواد بكافة 

أنواعها
أو  التطوير  أو  الترميم  أو  البناء 

التجداد
املباني  أنواع  عمل  ميع 
وغير  السكنية  والتقسيمات, 

السكنية.
زنقة  2ف   : عنوان املقر اال تماعي 
الصانوبار الطابق الرابع شقة رقم 12 

- فففف2 البيضاء  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املزعلك   التازي  مهدي  السيد 
اجزئة املاز عمارة ج شقة  عنوانه ا) 
فف1ف2  3ف  13طابق  س  32م  رقم 

البيضاء املغرب.
املزعلك   التازي  دنيا  السيدة 
عنوانه ا) حي بالطو إقامة ناداا عمارة 
ب رقم 6ف فف1ف2 البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

املزعلك   التازي  مهدي  السيد 
اجزئة املاز عمارة ج شقة  عنوانه ا) 
فف1ف2  3ف  13طابق  س  32م  رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853684.
1Iف8

س-اطلس

SITES PLATFORM DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، ففف23، بني مالل 

املغرب

 SITES PLATFORM DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

نر س 2 رقم 64 بني مالل - ففف23 

بني مالل املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11569

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   29 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 SITES PLATFORM الشريك الوحيد

ففف.فف1  مبلغ رأسمالها    DESIGN

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 - بني مالل   64 رقم   2 اجزئة نر س 

 : بني مالل املغرب نتيجة ل  ففف23 

-التوقف التام لنشاط الشركة.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 13 4ف  شقة الرقم  الصنوبر الطابق 

بني مالل - ففف23 بني مالل املغرب. 

و عين:

حلوي و  محمد لوس   السيد ة) 

4ف   عنوانه ا) اقامة الصنوبر الطابق 

شقة الرقم 13 بني مالل ففف23 بني 

مالل املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم ف122.

2Iف8

عبد الرحمان اعبيبي

PROJET ET SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عبد الرحمان اعبيبي

عمارة 3 الطابق3 الشقة 7 بني 

مكيلد ، فففف5، مكناس املغرب

PROJET ET SERVICE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي  رقم فف4 

حي حجاوة برج موالي عمر مكناس - 

فففف5 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22857

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  1ف د ن ر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ     PROJET ET SERVICE

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

حي  فف4  رقم  اإل تماعي   مقرها 

 - مكناس  عمر  موالي  برج  حجاوة 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس  فففف5 

عدم احقيق الغااة.

و حدد مقر التصفية ب  رقم فف4 

حي حجاوة برج موالي عمر مكناس - 

فففف5 مكناس املغرب. 

و عين:

و  املجرب   احمد   السيد ة) 

الحي  مارس   22 ساحة  عنوانه ا) 

املغرب  ارفود  فففف5  الجدادة  

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  3ف  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 2ف14.

3Iف8

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

F2B LOGISTICS
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

185شارع عبد املومن وليلي بارك 

الطابق3 رقم 11 ، ف36ف2، الدار 

البيضاء املغرب

F2B LOGISTICS  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 

وليلي سترات 42 شارع عبد املومن 

الطابق 7 رقم 51 - فففف2 الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.146411

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 22ف2 ام ااخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

السيدة  من  حصة  فف6  افويت 

للبطاقة  الحاملة  دنيا  مداوني 

لفائدة   BE87916ف رقم  الوطنية 

 MMGO INVEST SARL شركة 

رقم  التجاري  السجل  في  املسجلة 

397419 و امثلها السيد بن منصور 

مندار ، حامل للبطاقة الوطنية رقم

.BJ270333

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي انص على ماالي: -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853164.

4Iف8
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مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  حـمـداوي اـحـيـى

TAHALIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  

حـمـداوي اـحـيـى

18 شـارع بـور سـعـيـد I18 شـارع بـور 

OUJDA MAROC ،6سـعـيـد، فففف

TAHALIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة ب9 
رقم ف1 اجزئة الفتر الزاري - فففف6 

و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24447

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 3ف أكتوبر 22ف2 اقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    TAHALIL الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

ف1  رقم  مقرها اإل تماعي زنقة ب9 

و دة  فففف6   - اجزئة الفتر الزاري 
املغرب نتيجة ل : احصيل عجز افوق 

ثالث أرباع رأسمال الشركة.

و حدد مقر التصفية ب زنقة ب9 
رقم ف1 اجزئة الفتر الزاري - فففف6 

و دة املغرب. 

و عين:

و  حمداوي  احيى   السيد ة) 

الفرح  اجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه ا) 
املغرب  و دة  فففف6   93 رقم   2

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

أكتوبر   21 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 3154.

5Iف8

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  حـمـداوي اـحـيـى

MEDIA BND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  
حـمـداوي اـحـيـى

18 شـارع بـور سـعـيـد I18 شـارع بـور 
OUJDA MAROC ،6سـعـيـد، فففف

MEDIA BND شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الحسن الثاني اجزئة موقف زنقة 
أوريكة رقم 86 - فففف6 و دة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38969

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  أكتوبر   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
  MEDIA BND ذات الشريك الوحيد 
مبلغ رأسمالها ففف.ف5 درهم وعنوان 
الحسن  شارع  اإل تماعي  مقرها 
الثاني اجزئة موقف زنقة أوريكة رقم 
نتيجة  املغرب  و دة  فففف6   -  86
احصيل عجز افوق ثالث أرباع   : ل 

رأسمال الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة  موقف  اجزئة  الثاني  الحسن 
و دة  فففف6   -  86 رقم  أوريكة 

املغرب. 
و عين:

و  بنعودة  محسن   السيد ة) 
عنوانه ا) شارع الحسن الثاني اجزئة 
86 فففف6  موقف زنقة أوريكة رقم 

و دة املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  5ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2321.
6Iف8

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  حـمـداوي اـحـيـى

 BOUZIANE LOTISSEMENT
ET TP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  
حـمـداوي اـحـيـى

18 شـارع بـور سـعـيـد I18 شـارع بـور 
OUJDA MAROC ،6سـعـيـد، فففف
 BOUZIANE LOTISSEMENT ET
TP شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
الريا�سي H24 رقم 38 - فففف6 

و دة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
425ف2.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  غشت  8ف  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 BOUZIANE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    LOTISSEMENT ET TP
وعنوان  درهم  ففف.فف5  رأسمالها 
 H24 مقرها اإل تماعي حي الريا�سي 
رقم 38 - فففف6 و دة املغرب نتيجة 
احصيل عجز افوق ثالث أرباع   : ل 

رأسمال الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
فففف6   -  38 رقم   H24 الريا�سي 

و دة املغرب. 
و عين:

و  اليحياوي  بوزيان   السيد ة) 
 38 H24 رقم  عنوانه ا) حي الريا�سي 
كمصفي  ة)  املغرب  و دة  فففف6 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
شتن ر   16 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 1415.
7Iف8

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  حـمـداوي اـحـيـى

 TECHNICIEN »
 MURIDEAUX CHASSIE
SERVICE Sigle « TMCS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  

حـمـداوي اـحـيـى
18 شـارع بـور سـعـيـد I18 شـارع بـور 

OUJDA MAROC ،6سـعـيـد، فففف

 TECHNICIEN MURIDEAUX »

 CHASSIE SERVICE Sigle « TMCS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 149 طريق 

عوينت السراق اجزئة الطلحاوي - 

فففف6 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28989

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  21 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TECHNICIEN  » الوحيد  الشريك 

 MURIDEAUX CHASSIE SERVICE

رأسمالها  مبلغ    Sigle « TMCS

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

اإل تماعي 149 طريق عوينت السراق 

و دة  فففف6   - الطلحاوي  اجزئة 
املغرب نتيجة ل : احصيل عجز افوق 

ثالث أرباع رأسمال الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 149 طريق 

 - الطلحاوي  اجزئة  السراق  عوينت 

فففف6 و دة املغرب. 

و عين:

و  قدوري  ابراهيم    السيد ة) 

عنوانه ا) 149 طريق عوينت السراق 

و دة  فففف6  الطلحاوي  اجزئة 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
أكتوبر   11 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 1565.

8Iف8

CABINET HOURMANEK

AQUA  OLANTS  أكوا  بالن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET HOURMANEK
 IMM  HICHAM AVENUE  315
 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir maroc
AQUA  OLANTS  أكوا  بالن 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 2 

رقم 44 حي سيدي محمد إحشاش  
أكادار. - ف3فف8 أكادار ملغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37631
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  AQUA  OLANTS الشريك الوحيد 
ففف.فف1  مبلغ رأسمالها  بالن   أكوا  
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 
2 رقم 44 حي سيدي محمد إحشاش  
أكادار. - ف3فف8 أكادار ملغرب نتيجة 
الهدف اإل تماعي  عدم احقيق   : ل 

للشركة.
 2 و حدد مقر التصفية ب بلوك 
حي سيدي محمد إحشاش    44 رقم 

أكادار. - ف3فف8 أكادار   املغرب. 
و عين:

و  الضامن  اوسف     السيد ة) 
عنوانه ا) بلوك 2 رقم 44 حي سيدي 
ف3فف8  أكادار.  إحشاش   محمد 
أكادار  املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   19 بتاريخ  باكادار   التجارية 

22ف2 احت رقم 119721.

9Iف8

societe comptaline for you

TOP TRESSE
إعالن متعدد القرارات

societe comptaline for you

26 زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، فففف3، فاس املغرب

TOP TRESSE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 59  اقامة 

مامون اجزئة الفتر زواغة    - 

ف2فف3 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61947

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  21 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

محمـد  مكوار  السيد  استقالة  قبول 

السيد  وتعيـين  التسيير  مهمة  من 

نورالدان مكوار كمسير وحيد للشركة 

الذي أسندت له عدة مهام منها مهمة 

إمضاءات الشركة.

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلی  شركة ذات املسؤولية املحدودة  

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد ،بعد ما وه0 السيد 

فف75حصة ا تماعية  مكوار محمـد 

الذي امتلكها في الشركة ألخيه السيد 

نورالدان مكوار والذي اصبر امتلك 

ففف15 حصة ا تماعية من رأسمال 

درهم للحصة  فف1  الشركة بسومة 

في عقد املوثق   وذلك حس0 ما  اء 

واملـسجل بتاريخ22/11/21ف2

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

احيين النظام األسا�سي للشركة

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي انص على   :    1 بند رقم  

ماالي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

إلی  شركة ذات املسؤولية املحدودة  

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد ،

على  انص  الذي   :11 رقم  بند 

مكوار  السيد  استقالة  قبول  ماالي: 

وتعيـين  التسيير  مهمة  من  محمـد 

السيد نورالدان مكوار كمسير وحيد 

للشركة الذي أسندت له عدة مهام 

منها مهمة إمضاءات الشركة

على  انص  الذي   :6-7 رقم  بند 

محمـد  مكوار  السيد  وه0  ماالي: 

فف75حصة ا تماعية الذي امتلكها 

نورالدان  السيد  ألخيه  الشركة  في 

ففف15  امتلك  اصبر  والذي  مكوار 

رأسمال  من  ا تماعية  حصة 

درهم للحصة  فف1  الشركة بسومة 

في عقد املوثق   وذلك حس0 ما  اء 

واملـسجل بتاريخ22/11/21ف2

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 195.

Iف81

SOCOGESE

ROND POINT DU FITNESS
إعالن متعدد القرارات

SOCOGESE

شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، فففف3، فاس املغرب

 ROND POINT DU FITNESS

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: اجزئة 

مسفر رقم 1 طريق ااموزار - فففف3 

فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

9ف486.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  ماالي: 

درهم   3.900.000،00 قدره 

إلى  درهم   100.000،00 من  أي 

عن  وذلك  درهم   4.000.000،00

طريق حسابات  ارية للشركاء.

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

احيين النظام األسا�سي للشركة.

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

املسيران  مهام  مزاولة  مدة  اجداد 

وذلك ملدة غير محدودة.

على  انص  الذي   :4 رقم  قرار 

ماالي: الصالحيات اإلدارية و اإلمضاء 

اإل تماعي.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

انص  الذي   :6-7 رقم  بند 

الشركة  رأسمال  مبلغ  ماالي:  على 

الى  مقسمة  درهم   4.000.000،00

 : كالتالي  إ تماعية  حصة  فففف4 

السيد اا موعتي محمد كريم ففف8 

- السيد اا موعتي  حصة إ تماعية 

حصة إ تماعية  ففف6  أحمد أمين 

ففف6  مامون  اا موعتي  السيد   -

حصة إ تماعية و شركة صو يفال 

هولدانغ فففف2 حصة إ تماعية.

على  انص  الذي   :15 رقم  بند 

طرف  من  الشركة  تسيير  ماالي: 

و  كريم  محمد  اا موعتي  السيد 

ملدة  وذلك  سوبعي  هان،  السيدة 

غير محدودة مع اوقيع منفصل ألحد 

املسيران.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 23/5766ف2.

811I
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challengeaudit

AMAZEIN BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

challengeaudit

 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

AMAZEIN BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2 
زنقة مسمط م ج مكناس  - فففف5 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

63ف53.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر  22ف2  شتن ر   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 AMAZEIN الوحيد  الشريك  ذات 

BUSINESS  مبلغ رأسمالها ففف.فف1 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
2 زنقة مسمط م ج مكناس  - فففف5 

األزمة   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

االقتصاداة.

 2 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
فففف5  زنقة مسمط م ج مكناس  - 

مكناس املغرب. 

و عين:

و  امحزون  اامان   السيد ة) 
عنوانه ا) 8 زنقة انتسرابي شقة 4 م 

مكناس املغرب كمصفي  فففف5  ج 

 ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر   14 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

22ف2 احت رقم 1151.

812I

CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

 TURBOLA SOURCE

IMPORT ET EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CONSULTING ET TECHNIQUE

COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA

 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC

 TURBOLA SOURCE IMPORT

ET EXPORT  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 B 3 وعنوان مقرها اإل تماعي : دكان

اجزئة العن ر 2 الجزئ B طريق عين 

السمن فاس  - فففف3 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55857

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  27 د ن ر  املؤرخ في 

 TURBOLA SOURCE IMPORT

ET EXPORT  شركة ذات املسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي دكان 

B طريق  الجزئ   2 اجزئة العن ر   B  3

فاس  فففف3   - فاس   السمن  عين 

احقيق هدف  لعدم  نتيجة  املغرب  

اال تماعي.

و عين:

السيد ة) محمد   بينو  و عنوانه ا) 

5 زنقة النمسا شارع بيروت الزهور 2  

كمصفي  ة)  املغرب  فاس  فففف3 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 27 د ن ر 22ف2 وفي شارع ابو 

بكر صداق عمارة ف13 شقة رقم 8  - 

فففف3 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5779.

813I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

SOCIETE G.T.S SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب

SOCIETE G.T.S SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 4 

رنقة كاركاس شارع كرامة الزهور 1 

فاس - فففف3 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

713ف5.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  27 د ن ر  املؤرخ في 

شركة    SOCIETE G.T.S SARL AU

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم 

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 رنقة 

فاس   1 كاركاس شارع كرامة الزهور 

فاس املغرب نتيجة الزمة  فففف3   -

مالية.

و عين:

و  الحمدوني  هشام   السيد ة) 

ميدلت حي  زنقة  ف3  رقم  عنوانه ا) 

النجاح سيدي ابراهيم فاس فففف3 

فاس املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 4 وفي رقم  22ف2  د ن ر   27 بتاريخ 

 1 رنقة كاركاس شارع كرامة الزهور 

فاس - فففف3 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 23ف/5751.

814I

THALAL CONSULTANTS

ERWA AND JO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ERWA AND JO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 6 شارع 
الحرية  ليز  مراكش فففف4 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64913

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  22ف2  نون ر   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.ف1  أي من  درهم»  «ففف.ف99 
عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143752.

815I

زمرانية  مكت0 الدراسات الحسابية و املالية

بوان ديفيزيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

زمرانية  مكت0 الدراسات الحسابية 
و املالية

4, زنقة الوطني طابق 1 شقة 1 ، 
ف8فف2، الدارالبيضاء املغرب
بوان دافيزاون  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 9 اقامة 
 اليس الطابق 4 شقة 17 زاوية 
شارع لال ااقوت وشارع العرعار  - 

ف8فف2 الدار البيضاء املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.437565
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر   19 املؤرخ في 
بوان دافيزاون  شركة ذات املسؤولية 
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 9 اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 17 شقة   4 الطابق  اقامة  اليس 
زاوية شارع لال ااقوت وشارع العرعار  
- ف8فف2 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لغياب شامل لرقم املعامالت.
و عين:

زمران و  صالح الدان   السيد ة) 
اقامة  كسكون  زنقة  ف2  عنوانه ا) 
مريم شقة 9 حي املستشفيات 3ف5ف2 
كمصفي  ة)  املغرب   البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة   9 وفي  22ف2  نون ر   19 بتاريخ 
زاوية   17 شقة   4 الطابق   اليس 
 - العرعار  وشارع  ااقوت  لال  شارع 

ف8فف2 الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 7ف8541.

816I

ZH LAND

ZH LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ZH LAND
13 زنقة أحمد املجاطي اقامة 
االل0 الطابق  1 شقة رقم 8 

معاريف الدارالبيضاء، ف37ف2، 
الدارالبيضاء املغرب

ZH LAND شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل0 الطابق 
1 شقة رقم 8 املعاريف - ف37ف2 

الدارالبيضاء  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
567693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  ف2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAND
منعش   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   13  : عنوان املقر اال تماعي 
احمد املجاطي اقامة االل0 الطابق 
ف37ف2   - املعاريف   8 رقم  شقة   1

الدارالبيضاء  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : زهير  عبداملجيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : حليم  عبداملجيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبداملجيد زهير عنوانه ا) 
كولف سيتي فيال 93 املدانة الخضراء 
الدارالبيضاء   ففف2  بوسكورة 

املغرب.
حليم  عبداملجيد  السيد 
3ف3  فيال  سيتي  كولف  عنوانه ا) 
ففف2  بوسكورة  الخضراء  املدانة 

الدارالبيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبداملجيد زهير عنوانه ا) 
كولف سيتي فيال 93 املدانة الخضراء 
الدارالبيضاء   فففف2  بوسكورة 

املغرب 
حليم  عبداملجيد  السيد 
3ف3  فيال  سيتي  كولف  عنوانه ا) 
فففف2  بوسكورة  الخضراء  املدانة 

الدارالبيضاء  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853395.

817I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

DENTAL CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

DENTAL CARE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 27 اجزئة 

أنس طريق عين الشقف - فففف3 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45167

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في ف1 أكتوبر 22ف2 اقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  DENTAL CARE الوحيد  الشريك 

درهم  ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ 

اجزئة   27 وعنوان مقرها اإل تماعي 

فففف3   - الشقف  أنس طريق عين 

فاس املغرب نتيجة ل : عدم احقيق 

الغرض اإل تماعي.

و حدد مقر التصفية ب 27 اجزئة 

فففف3   - الشقف  أنس طريق عين 

فاس املغرب. 

و عين:

و  برادة  الحسين   السيد ة) 

إقامة  حسناء  اللة  شارع  عنوانه ا) 

35 الشقة 4 املدانة الجدادة فففف3 

فاس املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل ابليغ العقود و الوثائق 

اجزئة أنس   27  : املتعلقة بالتصفية 

طريق عين الشقف

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5738.

818I

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  حـمـداوي اـحـيـى

G.P.I.O.O
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  

حـمـداوي اـحـيـى

18 شـارع بـور سـعـيـد I18 شـارع بـور 

OUJDA MAROC ،6سـعـيـد، فففف

G.P.I.O.O شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 زنقة 

بور سعيد - فففف6 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17317

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 3ف أكتوبر 22ف2 اقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    G.P.I.O.O الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

مقرها اإل تماعي 18 زنقة بور سعيد 

ل  نتيجة  املغرب  و دة  فففف6   -

أرباع  ثالث  افوق  عجز  احصيل   :

رأسمال الشركة.

زنقة   18 و حدد مقر التصفية ب 

بور سعيد - فففف6 و دة املغرب. 

و عين:

و  حمداوي  احيى   السيد ة) 

الفرح  اجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه ا) 

املغرب  و ذة  فففف6   93 رقم   2

كمصفي  ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  4ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2ف23.

819I

CONFECTION ANGEL FASCHION SARL AU

 CONFECTION ANGEL

FASCHION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CONFECTION ANGEL

FASCHION SARL AU

TANGER ، 90000، tanger maroc

 CONFECTION ANGEL

FASCHION SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 شارع 

املقاومة اقامة طارق ابن زياد الطابق 

الثالت رقم 8 ا طنجة فففف9 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

997ف8.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر حل  22ف2  نون ر   25 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CONFECTION الوحيد  الشريك 

  ANGEL FASCHION SARL AU

مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم وعنوان 

شارع املقاومة   12 مقرها اإل تماعي 

اقامة طارق ابن زياد الطابق الثالت 
رقم 8 ا طنجة فففف9 طنجة املغرب 

نتيجة ل : التشطي0.

و حدد مقر التصفية ب 12 شارع 

املقاومة اقامة طارق ابن زياد الطابق 

الثالت رقم 8 ا طنجة فففف9 طنجة 

املغرب. 

و عين:

السيد ة) أسماء  وهبي و عنوانه ا) 
1 رقم  املجمع الحسني عمارة النصر 

املغرب كمصفي  طنجة  فففف9  ف2 

 ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

22ف2 احت رقم 732ف26.

Iف82

L-expert-comptable.ma

 BLUE LINE TRADING
INTERNATINAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

L-expert-comptable.ma

 Bd d’Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca

maroc

 BLUE LINE TRADING

INTERNATINAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  265 شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع رقم 

92 الدار البيضاء - فففف2  الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15ف567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  7ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BLUE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
.LINE TRADING INTERNATINAL
 , : مفاوض  غرض الشركة بإاجاز 
اا ر أو وسيط االستيراد والتصدار..

 265   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم 
الدار  فففف2    - البيضاء  الدار   92

البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
ماريا  ايرازا  السيدة  انينا 
فف1  فف1 حصة بقيمة    : كريستينا 

درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ماريا  ايرازا  السيدة  انينا 
ففففف  أملانيا  عنوانه ا)  كريستينا 

نيرنبوك أملانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ماريا  ايرازا  السيدة  انينا 
ففففف  أملانيا  عنوانه ا)  كريستينا 

نيرنبوك أملانيا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 15ف567.

821I

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  حـمـداوي اـحـيـى

TASBIH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مـكـتـ0 الـمحـاسـبـة و الـخـبـرة  
حـمـداوي اـحـيـى

18 شـارع بـور سـعـيـد I18 شـارع بـور 
OUJDA MAROC ،6سـعـيـد، فففف

TASBIH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 32 زنقة 
السعداين - فففف6 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21363
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  أكتوبر  3ف  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد TASBIH  مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.ف1  رأسمالها 
مقرها اإل تماعي 32 زنقة السعداين 
ل  نتيجة  املغرب  و دة  فففف6   -
أرباع  ثالث  افوق  عجز  احصيل   :

رأسمال الشركة.
زنقة   32 و حدد مقر التصفية ب 

السعداين - فففف6 و دة املغرب. 
و عين:

و  حمداوي  احيى   السيد ة) 
الفرح  اجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه ا) 
املغرب  و دة  فففف6   93 رقم   2

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  4ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 1ف23.
822I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 SAHARA GLOBAL
BUILDING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة
 centre de developpment

profesionnel des competences
 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،
laayoune maroc

 SAHARA GLOBAL BUILDING
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عمر 
املختار حي القدس رقم 129 شقة 
رقم 4ف العيون  العيون  فففف7 

العيون املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
67ف44.
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  23ف2  اناار   16 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.فف3.9 

«ففف.ففف.4  إلى  درهم»  «ففف.فف1 

اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3791.

823I

L-expert-comptable.ma

 BOOST EXPERTISE

MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

L-expert-comptable.ma

 Bd d’Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca

maroc

 BOOST EXPERTISE MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  265 شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع رقم 

92 الدار البيضاء - فففف2  الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

566469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.BOOST EXPERTISE MOROCCO
غرض الشركة بإاجاز : استشارات 

ادارية..
 265   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم 
الدار  فففف2    - البيضاء  الدار   92

البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
فف1    : الشركة بوست إكسبيرايز 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
إكسبيرايز  بوست  الشركة 
باريس  ف9513  فرنسا  عنوانه ا) 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ماايو هنري كالفيز عنوانه ا) 

فرنسا ف9513 باريس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 566469.

824I

SYNERG

UNITEX MAROC
إعالن متعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
UNITEX MAROC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: 

الدارالبيضاء - 46 ، طريق عباس 
محمود العقاد - فف1ف2 الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32549

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  5ف د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

التصفية  حساب  على  املصادقة   -

النهائي و إعطاء إبراء الذمة للمصفين 

- و معاانة كذلك اوقيف التصفية.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ف: الذي انص على ماالي: 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 11ف852.

825I

Auditax Maroc

RESPAWN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Auditax Maroc

 bd Mohamed Zerktouni ,219

 ang. bd Roudani 2°ét. bur.

 n°22, 20330 Bd Brahim

 Roudani, Casablanca ، 20330،

CASABLANCA Maroc

RESPAWN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 52, شارع 

عبد املومن - 42فف2. الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.439953

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2 اقرر حل  31 د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    RESPAWN الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

عبد  شارع   ,52 اإل تماعي  مقرها 

البيضاء  الدار  42فف2.   - املومن 

و  املبكر  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

اصفية الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 52, شارع 
الدار البيضاء  42فف2.   - عبد املومن 

املغرب. 
و عين:

ارباوي  اسماعيل    السيد ة) 
ب   52 البيضاء  الدار  عنوانه ا)  و 
شقة   ،  15 الطابق   ، املومن  عبد 
املغرب  البيضاء  الدار  42فف2   151

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85455.
826I

عبد الحي السقاط و عباس السقاط

الكتروديستري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عبد الحي السقاط و عباس السقاط
اقامة القصر عمارة « د « زاوية شارع 

غانذي و شارع يعقوب املنصور 
الطابق 3 الدار البيضاء ، ف، الدار 

البيضاء املغرب
الكتروديستري  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية زنقة 
موزارت و شارع انفا اقامة لوبوتي 
بارادي الطابق 7 الدار البيضاء - ف 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
19ف358.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  د ن ر  ف2  في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ  الكتروديستري   
مقرها  وعنوان  درهم  فف,ففف.فف1 
اإل تماعي زاوية زنقة موزارت و شارع 
الطابق  بارادي  لوبوتي  اقامة  انفا 
البيضاء  الدار  ف   - البيضاء  الدار   7
مخطط  تغيير   1  : ل  نتيجة  املغرب 
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العالمة  احمل  التي  املنتجات  اوزيع 
من  املغرب  في  «بروند»  التجارية 
خالل  من  املباشر  التوزيع  مخطط 
الشركات التابعة إلى مخطط التوزيع 

ع ر طرف ثالث وسيط.
زنقة   26 و حدد مقر التصفية ب 
الدار البيضاء   1 حل0 مرس سلطان 

املغرب - ف الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  كاالس  برونو    السيد ة) 
فرانكلين  شارع   89/91 عنوانه ا) 
مامليزون  رييل  فف925  روزفلت  

فرنسا كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854637.

827I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 INSAF AHAJJA INTERIOR
DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 INSAF AHAJJA INTERIOR

DESIGN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املكت0 
رقم 9 الطابق الثاني مكاا0 اليوبية 
شارع عالل بن عبد هللا - فففف3 

فاس املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ف751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 INSAF : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AHAJJA INTERIOR DESIGN

الداكور   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الداخلي.

املكت0   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق الثاني مكاا0 اليوبية   9 رقم 

فففف3   - هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

فاس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيدة إنصاف أحجة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة إنصاف أحجة عنوانه ا) 

رقم 5 شارع املنامة الزهور 1 فففف3 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة إنصاف أحجة عنوانه ا) 

رقم 5 شارع املنامة الزهور 1 فففف3 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5774.

828I

MOORISH

 SAIH DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

MOORISH

39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 

الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، فففف2، الدار 

البيضاء املغرب

  SAIH DISTRIBUTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 39 شارع 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د 

الدار البيضاء فففف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAIH  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DISTRIBUTION SARL AU

تسويق   : بإاجاز  الشركة  غرض 

املنتجات  بيع  ميع  واوزيع  شراء 

الغذائية

واصدار  ميع  واستيراد  اجارة 

املنتجات الغذائية.

39 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

د  الشقة   5 الطابق  الياقوت  اللة 

فففف2 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

فف1    : موفسير   السيد حسن 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن موفسير  عنوانه ا) 
و دة   عمالة  انجاد  الجوادرة  دوار 

فففف6 و دة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن موفسير  عنوانه ا) 
و دة   عمالة  انجاد  الجوادرة  دوار 

فففف6 و دة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854486.

829I

challengeaudit

SOFT CLOUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOFT CLOUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 78 
اجزئة ااسين 1  - فففف5 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.41595

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  22 شتن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  SOFT CLOUD الوحيد  الشريك 
درهم  ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ 
 78 رقم  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
مكناس  فففف5   -   1 ااسين  اجزئة 
املغرب نتيجة ل : االزمة االقتصاداة.
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 78 و حدد مقر التصفية ب رقم 

مكناس  فففف5   -   1 ااسين  اجزئة 

املغرب. 

و عين:

و  بحودي  هشام   السيد ة) 

مكناس  فففف5  هولندا  عنوانه ا) 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر   14 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

22ف2 احت رقم ف115.

Iف83

CHATER PREMIUM CONSULTING

 ASALAT BELADI BENI
ZAROUAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CHATER PREMIUM

CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI

 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc

 ASALAT BELADI BENI

ZAROUAL SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اينزة 

الرابة ، قيادة ودكة دائرة غفساي 

إقليم ااونات - 2ف341 ااونات 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ASALAT BELADI BENI ZAROUAL

.SARL AU
بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

منتجات العسل 
بيع منتجات زيت.

عنوان املقر اال تماعي : دوار اينزة 
دائرة غفساي  قيادة ودكة   ، الرابة 
ااونات  2ف341   - ااونات  إقليم 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزيز الكماري :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  الكماري  عزيز  السيد 
198 اجزئة  اد تغات  ف9فف3 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  الكماري  عزيز  السيد 
ف9فف3 فاس  198اجزئة  اد تغات  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

23ف2 احت رقم 29.
831I

FINACS

 INDUSTRY INTEGRATION
CONSULTING MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FINACS
 BD BORDEAUX ET BD ,25ف

 MLY YOUSSEF, 7 EME ETAGE,
N°20 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب.

 INDUSTRY INTEGRATION
شركة    CONSULTING MAROC
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
رر   : اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
1ف3 5.ف1 كيلمتر نحو الجرف األصفر 
موالي  243  ماعة  ال راد  صندوق 

عبد هللا - 243 الجدادة  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553ف1.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  د ن ر   12 في  املؤرخ 
 INDUSTRY INTEGRATION حل 
شركة    CONSULTING MAROC
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم 
1ف3  رر  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
األصفر  الجرف  نحو  كيلمتر  5.ف1 
موالي  243  ماعة  ال راد  صندوق 
املغرب  الجدادة    243  - هللا  عبد 

نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:

السيد ة) محمد أمين   فقيه برادة  
16،زنقة لكرمطا وازيس  و عنوانه ا) 
الدارالبيضاء  ف25ف2  الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
1ف3  وفي رر  22ف2  12 د ن ر  بتاريخ 
األصفر  الجرف  نحو  كيلمتر  5.ف1 
موالي  243  ماعة  ال راد  صندوق 

عبد هللا - 243 الجدادة  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالجدادة  بتاريخ 12 اناار 

23ف2 احت رقم 29616.
832I

CECOGEL / SARL

STATION BEN AMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

STATION BEN AMAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي و دة، 
اجزئة البستان 2 اجزئة I 24  طريق 

الجزائر - فففف6 و دة املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 اناار 22ف2 ام  احويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 I اجزئة   2 البستان  اجزئة  «و دة، 
و دة  فففف6   - طريق الجزائر    24
الصناعي  الحي  «و دة،  إلى  املغرب» 
اجزئة البستان اجزئة A 45 و اجزئة 

ففففA46. - 6 و دة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف راار  7ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 427.
833I

FICOFIJ

ز كونطراكطور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICOFIJ
22 زنقة الحاج عمر ريفي
 الدار البيضاء، فففف2،
 الدار البيضاء املغرب

ز كونطراكطور 
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
 في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 زنقة 
الحرية مرس السلطان الطابق 3 
شقة 6  - ف12ف2 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
93ف358.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  نون ر  ف3  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد ز كونطراكطور  مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
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الحرية  زنقة  ف1  اإل تماعي  مقرها 
 -   6 3 شقة  مرس السلطان الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة  ف12ف2 

ل : لم ابدأ أبدا النشاط التجاري.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
1 مكرر  7 بلوك ج رقم  3 م  السالمة 
البيضاء  الدار  ف67ف2   - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

الزركاتي اوسف    السيد ة) 
 و عنوانه ا) حي السالمة 3 م 7 بلوك 
ج رقم 1 مكرر البيضاء ف67ف2 الدار 
البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود ابليغ  محل  و   املخابرة 

ف1   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق  و   
زنقة الحرية مرس السلطان الطابق 

3 شقة 6 الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 22ف2 احت رقم 853266.
834I

SAFI CONSULTANT

TRANSABET SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SAFI CONSULTANT
عمارة ميمونة الطابق الثاني

 حي الجريفات اسفي ، ففف46، 
اسفي املغرب

 TRANSABET SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
لعطاطرة  ماعة براكة االمين 
التوابت  - ففف46 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11231
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  ف3 د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    TRANSABET SARL AU
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

لعطاطرة  دوار  اإل تماعي  مقرها 

 - التوابت   االمين  براكة   ماعة 

ففف46 اسفي املغرب نتيجة ل : كثرة 

املنافسة.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

لعطاطرة  ماعة براكة االمين اوابت  

- ففف46 اسفي املغرب. 

و عين:

السيد ة) عبد الباسط  اعوينات 

الرواحل  ماعة  دوار  عنوانه ا)  و 

املغرب  اسفي  ففف46  التوابت 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

23ف2 احت رقم فف13.

835I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CHARLIE ALPHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق ال راد 

9ف26 ، فففف4، مراكش املغرب

CHARLIE ALPHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي باب  داد 

فيال رقم 239 - فففف4 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

37ف7ف1.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام  22ف2  د ن ر  ف3  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»  «ففف.ف3.65 

«ففف.ف3.75  إلى  درهم»  «ففف.فف1 

مقاصة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع داون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143794.

836I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MORO&CIE
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق ال راد 

9ف26 ، فففف4، مراكش املغرب

MORO&CIE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 14/13 

مكت0 رقم 3 درب مسيوي دوار 

العسكر - فففف4 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

9343ف1.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  26 شتن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

اال تماعية    الحصص  بيع  ميع 

التي امتلكها  حصة ا تماعية)  فف3 

 CASARTISAN EXPORTS شركة« 

 MORO في شركة    ,«  ((SARL AU

شركة  لفائدة   (& CIE (SARL

.«(BUSDEV (SARL»

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

استقالة السيد الغالي مجاطي علمي 

من مهامه كمسير شريك

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 

املوافقة على تعدال املواد 13, 6 , 7 و 

احداث النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143792.

837I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GLA
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق ال راد 

9ف26 ، فففف4، مراكش املغرب

GLA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 57 شارع 

موريتانيا صندوق ال راد 9ف26 - 

فففف4 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

975ف13.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  23 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

اال تماعية  الحصص  بيع  ميع 

السيد  امتلكها  التي    1حصة) 

لفائدة  السو�سي  اوريك  الحسين 

 .(DMR (SARL AU الشركة

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

اال تماعية  الحصص  بعض  بيع 

 499 حصة ا تماعية) التي امتلكها 

  (YFNIN BEARS (SARL AU الشركة

 .(DMR (SARL AU لفائدة الشركة

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

هو  و  للشركة  اجاري  شعار  اضافة 

 .«L’ATELIER BOULANGER»

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

تعيين السيدة اامان الحيرش والسيد 

كمسيران  السو�سي  اوريك  الحسين 

ملدة غير محددة.

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

منر اوقيع الشركات املصرفية بشكل 

فردي ومنفصل وبدون أي قيود لكل 

والسيد  الحيرش  اامان  السيدة  من 

لحسين اوريك السو�سي.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 

املوافقة على تعدال املواد 6, 7  و13 

و احداث النظام األسا�سي للشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143796.
838I

LOGIFIN

MS INVEST MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 2ف

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
MS INVEST MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 21 إقامة 
الشاوية، شارع اوسف ابن ااشفين، 

زنقة رشيد رضا طنجة املغرب 
فففف9 طنجة ااملغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST MED
اداول   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واأ ير وبيع اآلالت واملعدات
وتشغيل مركبات األعطال  اقتناء 

نيابة عنها أو نيابة عن أطراف ثالثة.
والتصدار  االستيراد   
والتجميع  والتحويل  واإلصالح 
والتكليف  والشحن  والتصنيع 

والشراء والبيع والتسويق والتوزيع
التقدام لجميع املسابقات   
الحكومية  العقود  أو  املناقصات  أو 
التجارية  أو  الصناعية  الدراسة  أو 
كمقاول رئي�سي أو  أو مشاريع البناء، 

شركة رائدة.

امثيل أو شراء أو بيع أو اداول أو 

التجارية  العالمات  تسويق  ميع 

أو  االختراع  براءات  أو  امللصقات  أو 

أي مادة اتعلق بشكل مباشر أو غير 

الزراعة  أو  الصناعة  بقطاع  مباشر 

اإللكترونية  األ هزة  أو  الكمبيوار  أو 

إلى  أقرب  أو  أو األ هزة بشكل عام، 

غرض الشركة

بأي شكل  املشاركة أو املصلحة، 

غير  أو  مباشر  بشكل  األشكال،  من 

مؤسسة  أو  شركة  أي  في  مباشر، 

لغرض مماثل أو ذي صلة

فإن  ميع   ، أعم  وبصورة 

أو  الصناعية  أو  التجارية  املعامالت 

املالية أو األوراق املالية أو العقارات 

، املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

من  أعاله  املذكورة  األشياء  بأحد 

الشركة.  اطور  تعزز  أن  املحتمل 

، إنشاء واأ ير  على و ه الخصوص 

وتشغيل أي منشأة صناعية واجارية 

اقع في نطاق غرض الشركة.

عنوان املقر اال تماعي : 21 إقامة 

الشاوية، شارع اوسف ابن ااشفين، 
املغرب  طنجة  رضا  رشيد  زنقة 

فففف9 طنجة ااملغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

ففف.ففف.1 درهم، مقسم كالتالي:

 MS INVEST :  3.000 الشركة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ففف.7    : الخي ر  أاوب  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  الخي ر  أاوب  السيد 
فففف9  ف6  رقم   2 كريمة   اجزئة 

طنجة املغرب.

عنوانه ا)   MS INVEST الشركة 

سيدي   2 الطابق   55 عمارة سفيان 

البيضاء  الدار  فففف2  معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سهيل السمامي عنوانه ا) 
سيدي   2 الطابق   55 عمارة سفيان 
البيضاء  الدار  فففف2  معروف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 599.

839I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

LIGHT GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
LIGHT GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املكت0 

رقم 9 الطابق الثاني مكاا0 اليوبية 
4 شارع عالل بن عبد هللا - ففف3 

فاس املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75133
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIGHT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GROUP
غرض الشركة بإاجاز : فندق.

املكت0   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم 9 الطابق الثاني مكاا0 اليوبية 4 
شارع عالل بن عبد هللا - ففف3 فاس 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الفهري  الفا�سي  أسامة  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  فف5    :

للحصة.
فف5    : السيدة مريم صلير علج 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفهري  الفا�سي  أسامة  السيد 
السعداة   لال  اجزئة   1 عنوانه ا) 
فففف3  إاموزار  طريق  شالة  شارع 

فاس املغرب.
السيدة مريم صلير علج عنوانه ا) 
شارع شالة  السعداة   لال  اجزئة   1

طريق إاموزار فففف3 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم صلير علج عنوانه ا) 
شارع شالة  السعداة   لال  اجزئة   1

طريق إاموزار فففف3 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم ف581.

Iف84

CAFIGEC

VOLULIPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
VOLULIPS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

أطلس الطابق الرابع عمارة 45 رقم 
16 معاريف - ف37ف2 الدار البيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568455
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VOLULIPS
اا ر   : بإاجاز  الشركة  غرض 

منتجات التجميل.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم   45 أطلس الطابق الرابع عمارة 
الدار البيضاء  ف37ف2   - 16 معاريف 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:
السيد سليم حمومي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5 حصة    : السيد ندار الهيري 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)   حمومي  سليم  السيد 
رقم  اجزئة ورود   1 شقة   1 الطابق 
الدار  ف37ف2  معروف  سيدي   27

البيضاء املغرب.
السيد ندار الهيري عنوانه ا) ف11 
ف37ف2  خط   ف4485  زنقة فينوس 

فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)   حمومي  سليم  السيد 
رقم  اجزئة ورود   1 شقة   1 الطابق 
الدار  ف37ف2  معروف  سيدي   27

البيضاء املغرب
السيد ندار الهيري عنوانه ا) ف11 
ف37ف2  خط   ف4485  زنقة فينوس 

فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854511فف.

841I

عبد الحي السقاط و عباس السقاط

بروند مارك
شركة التوصية باألسهم 

حل شركة

عبد الحي السقاط و عباس السقاط
اقامة القصر عمارة « د « زاوية شارع 

غانذي و شارع يعقوب املنصور 
الطابق 3 الدار البيضاء ، ف، الدار 

البيضاء املغرب
بروند مارك  شركة التوصية 
باألسهم  في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 73 شارع 
انفا الطابق 7 73 شارع انفا الطابق 

7 ف الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5ف3128.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  ف2 د ن ر  املؤرخ في 
شركة التوصية باألسهم  بروند مارك   
فف,ففف.24ف.12  رأسمالها  مبلغ 
 73 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
انفا  شارع   73  7 الطابق  انفا  شارع 
املغرب  البيضاء  الدار  ف   7 الطابق 
اوزيع  مخطط  تغيير   : ل  نتيجة 
املنتجات التي احمل العالمة التجارية 
مخطط  من  املغرب  في   «brandt»
الشركات  املباشر من خالل  التوزيع 
التابعة إلى مخطط التوزيع ع ر طرف 

ثالث وسيط.
زنقة   26 و حدد مقر التصفية ب 
الدار البيضاء   1 حل0 مرس سلطان 

املغرب - ف الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  كاالس  برونو   السيد ة) 
فرانكلين  شارع   89/91 عنوانه ا) 
مامليزون  رييل  فف925  روزفلت  

فرنسا كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854636.
842I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CENTRE INTERNATIONAL
DE LA GREFFE DE CHEVEUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق ال راد 

9ف26 ، فففف4، مراكش املغرب
 CENTRE INTERNATIONAL
  DE LA GREFFE DE CHEVEUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
باب  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
 داد عملية مسك الليل رقم 239  - 

فففف4 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
69ففف1.

العام  الجمع  بمقت�سى 
د ن ر   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  ام  22ف2 
درهم»  «فف,ففف.فف5  قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»  «فف,ففف.فف5  من  أي 
طريق  عن  درهم»  «ففف.ففف.1 
الشركة  داون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143795.
843I

ASMAA MEDIA GROUP

ALMAGRO
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي0 الرومي بلوك 39 الرقم 

ف2 ال رنو�سي البيضاء، فففف2، 
البيضاء املغرب

ALMAGRO  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: 67 شارع 
عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف 

- - الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
17ف449.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  22ف2  نون ر  8ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
�سي-بااه  السيد  حصص  افويث 

لحسن لفائدة السيد بنعلي مرزوك
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
استقالة السيد �سي-بااه لحسن من 

تسيير الشركة
على  انص  الذي   :3 رقم  قرار 
مرزوك  بنعلي  السيد  تعيين  ماالي: 

كمسير داد لشركة 
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

تغيير نشاط الشركة 
قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

تعيين مسؤول النقل  الجداد  
قرار رقم 6: الذي انص على ماالي: 

احيين النظام االسا�سي لشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 

حصص الشركة
على  انص  الذي   :14 رقم  بند 

ماالي: تسيير الشركة
بند رقم 3: الذي انص على ماالي: 

نشاط الشركة
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 846618.
844I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

AUTO DOHA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
AUTO DOHA

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
 في طور التصفية)



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2)الجريدة الرسمية   2136

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
49، مكت0 رقم 4، شارع السالوي 
م.ج فاس - فففف3 فاس اململكة 

املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
31ف73.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  AUTO DOHA الوحيد  الشريك 
درهم  ففف.فف5  رأسمالها  مبلغ 
 ،49 رقم  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
م.ج  السالوي  شارع   ،4 رقم  مكت0 
فاس - فففف3 فاس اململكة املغربية 
نشاط  استأناف  عدم   : ل  نتيجة 

الشركة.
 ،49 و حدد مقر التصفية ب رقم 
م.ج  السالوي  شارع   ،4 رقم  مكت0 
فاس - فففف3 فاس اململكة املغربية. 

و عين:
و  حامريش  ابتسام   السيد ة) 
عنوانه ا) 22 اجزئة بريستيجيا شقة 
فففف3 فاس  21 ملع0 الخيل فاس 
اململكة املغربية كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5775.

845I

Sonrisa

SOCIETE OUBIHI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

SOCIETE OUBIHI CAR  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 56ف1 
كراج اجزئة موالي علي الشريف 
الرشيداة - ففف52 الرشيداة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14615

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  17 د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ     SOCIETE OUBIHI CAR
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
كراج  56ف1  رقم  اإل تماعي  مقرها 
اجزئة موالي علي الشريف الرشيداة 
- ففف52 الرشيداة املغرب نتيجة ل 

: - غياب التمويل واملنافسة.
و حدد مقر التصفية ب رقم 56ف1 
الشريف  علي  موالي  اجزئة  كراج 
الرشيداة  ففف52   - الرشيداة 

املغرب. 
و عين:

السيد ة) عبد العزيز  بواقيوش و 
عنوانه ا) قصر اخيت ملع0 كلميمة 
كلميمة املغرب كمصفي  ة)  ف5225 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف32/2.
846I

ETABBAA LAHCEN

MATROUH IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

MATROUH IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 8 

الطابق االر�سي رياض السوالم 

برشيد - 6ف4ف2 السوالم برشيد 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATROUH IMMO

منعش   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

السوالم  رياض  االر�سي  الطابق   8

برشيد  السوالم  6ف4ف2   - برشيد 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف3  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.3    : مراد  ملصفي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  مراد  ملصفي  السيد 

اجزئة عامر 198 حد السوالم برشيد 

6ف4ف2 السوالم برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  مراد  ملصفي  السيد 

اجزئة عامر 198 حد السوالم برشيد 

6ف4ف2 السوالم برشيد املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر  8ف  بتاريخ  االبتدائية ب رشيد  

22ف2 احت رقم 9ف13.

847I

L’ESPADON

L‹ESPADON
إعالن متعدد القرارات

L’ESPADON

 84rue El Bakri ، 20000،-82

CASABLANCA MAROC

L’ESPADON «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي:  شارع 

الرئيس بكاي الحي الصناعي - 

فففف8 أكدار املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.723

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  نون ر   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 

ماالي: : قررت الجمعية العامة ، بعد 

املشرفة  اإلدارة  اقرير  الى  اإلستماع 

املنتهیة  للسنة  املالیة  البیانات  على 

في 22ف5/2ف/31 املوافقة على اقریر 

اإلدارة وكذلك البیانات املالیة للسنة 

22ف5/2ف/31 والتي اظهر  املنتهیة في 

 581232.27 ب  یقدر  صافیا  ربحا 

العام  الجمع  یعطي  درهم.وبالتالي 

النهائي  الكامل،  التفریغ  لإلدارة 

الر عة فیه ملهمته في السنة املاضیة

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

على  بناء  العامة  الجمعية  قررت   :

ربر  اخصيص  اإلدارة  من  اقتراح 

 581232.27 السنة و قد بلغ درهم 

على النحو التالي: ـ اإلحتياطي القانوني 

حدود  في  الصافي  الدخل  5%من   (

املال:61.61ف29  رأس  ف2من   %

املاضیة  للسنوات  -األرباح املحتجزة 

. 9526895.93:
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-األرباح املدفوعة: فف.ف

الحساب:  في  املرحل  -الرصيد 

66.59ف79فف1

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر  7ف  بتاريخ  باكادار   التجارية 

22ف2 احت رقم 17729.

848I

LE MONOPOLE

NOAMER
إعالن متعدد القرارات

NOAMER «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: زاوية 

شارع يعقوب املنصور، زنقة اسحاق 

ابن حنين الطابق1 الشقة1 الدار 

البيضاء. - - الدار البيضاء. املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

7185ف4.

الجمع  مداوالت  بمو 0 شروط 

نوفم ر   24 العام غير العادي بتاريخ 

الحاضرون  الشركاء  اداول  22ف2، 

القرارات  على  باإل ماع  واملمثلون 

التالية:

-1القرار األول: إعادة ارشير املدار 

القانوني واوسيع صالحيااه:

على الرغم من تعيينه واالحتفاظ 

به في شركته لفترة غير محدودة على 

املحدثة  األساسية  األنظمة  مستوى 

الجمع  قرر  املال،   رأس  زيادة  بعد 

العام غير العادي اأكيد تعيين السيد 

لرقم  حامل  عربي  اللطيف  عبد 

املقيم   B137835 الوطنية  البطاقة 

15 سكن ريفييرا, شارع  بل  في رقم 

ح ري. الدور 1 شقة 6. الدار البيضاء 

املدار الوحيد للشركة لفترة  املغرب, 

من   15 للمادة  وفقا  محدودة،  غير 

النظام األسا�سي للشركة املحدث في 

22ف11/2/ف1.

قرار  موضوع  مكافأاه  ستكون 

الحق.

اتمتع بأك ر قدر من الصالحيات في 

ممارسة سلطته في الشركة، وهي:

واوقيعه،  قراره  بمو 0   •
في  ميع  الشركة  بإشراك  قام 

األعمال املتعلقة بغرض اجاري؛
اإلدارة  مع  الشركة  امثل   •
العامة  املدارية  مع  املغربية، 
الوطني  الصندوق  مع  للضرائ0، 

للضمان اال تماعي،
أمام  ميع  الشركة  امثل   •

الوزارات واملكاا0 في اململكة،
على  باملزاادة  مخول   •
 ميع املناقصات املفتوحة الخاصة 
وقبول  الشركة  وإشراك  والعامة 
الشروط واألحكام املختلفة املتعلقة 

بهذه األسواق،
الزم الشركة  ومن خالل اوقيعه، 
القادرة  بالبنوك واملؤسسات املالية، 
على انفيذ  ميع معامالت االئتمان 
على  قيود  دون  املصرفية  والخصم 

املبالغ.
-2القرار الثاني: الصالحيات بهدف 

اإل راءات القانونية
اتم منر  ميع الصالحيات لحامل 
نسخة أو شحنة أو مقتطف من هذا 
املحضر لتنفيذ اإل راءات املنصوص 

عليها في القانون.
 لالستخراج واإلشارة.

بتاريخ   القانوني  اإلاداع  ام 
23ف1.2ف.9ف احت  رقم 853517.

849I

CONCILIUM EXPERTISE

KAYLA-MED
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 
الخامس، شقة رقم  ،18 غوايي 
الدار البيضاء ، ف6فف2، الدار 

البيضاء املغرب
KAYLA-MED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 4 

اجزئة 2258 الوفاق امارة - ففف12 
امارة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

138129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAYLA-MED

و  اا ر   : بإاجاز  الشركة  غرض 

اوزيع املنتجات شبه طبية.

 4 متجر   : عنوان املقر اال تماعي 

ففف12   - الوفاق امارة   2258 اجزئة 

امارة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : بوحيلة  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

ففف1   : بوحيلة  ليلى  السيدة 

بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بوحيلة  ليلى  السيدة 

 5 هللا  ماشاء  إقامة  الوفاق  اجزئة 

عمارة 2 الشقة 6 امارة ففف12 امارة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  بوحيلة  ليلى  السيدة 

 5 هللا  ماشاء  إقامة  الوفاق  اجزئة 

عمارة 2 الشقة 6 امارة ففف12 امارة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 9737.

Iف85

CAFIGEC

CERAVIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

CERAVIEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

أطلس ، الطابق الرابع ، مبنى 45 

رقم 16 ، معاريف  - ف37ف2 الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

568313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CERAVIEL

االستيراد   : غرض الشركة بإاجاز 

والتصدار.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 45 مبنى   ، الرابع  الطابق   ، أطلس 

الدار  ف37ف2   - معاريف    ،  16 رقم 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كيم  سونك هون :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كيم  سونك هون عنوانه ا) 
شقة   1 عمارة  الرحمة ه26  بارك 
الدار   27223 دار بوعزة   1 طابق   5

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كيم  سونك هون عنوانه ا) 
شقة   1 عمارة  الرحمة ه26  بارك 
الدار    27223 1 دار بوعزة   5 طابق 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85434فف.

851I

FLASH ECONOMIE

RIF EXPLORATION 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 RIF EXPLORATION  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني اقامة ريحان 
الطابق 5 مكت0 رقم 21 - ف33ف2 

الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري :  
567423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIF   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPLORATION

التنقي0   : غرض الشركة بإاجاز 

بشكل  املنا م   استغالل  ميع   و 

مباشر أو غير مباشر.

املعادن  واجارة  استغالل   

املختلفة.

رخص  على  ميع  الحصول 

التنقي0 اواالستغالل  ، اصريف  أو 

استغالل هذه الرخص.

 332  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع ابراهيم الروداني اقامة ريحان 

ف33ف2   -  21 مكت0 رقم   5 الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : مراد  شفيقة  السيدة 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  مراد  شفيقة  السيدة 

المساني  فيال  كاليفورنيا  شارع   16

البيضاء  الدار  فففف2  كاليفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  مراد  شفيقة  السيدة 

المساني  فيال  كاليفورنيا  شارع   16

البيضاء  الدار  فففف2  كاليفورنيا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

5ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 852839.

852I

OUED SIDE STORY

MAÎTRE PUB DESIGNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

OUED SIDE STORY

55 شارع محمد الخامس عمارة 

 اكار الطابق الخامس الشقة 33 

 ليز مراكش ، فففف4، مراكش 

املغرب

MAÎTRE PUB DESIGNER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 55 شارع 

محمد الخامس إقامة  كار الشقة 

33  ليز - فففف4 مراكش  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9فف129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  شتن ر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAÎTRE PUB DESIGNER

صناعة    : غرض الشركة بإاجاز 

  ، الفتات   ، الفتات إعالنية  اإلعالن: 

واإلنتاج  وا هة...  التصميم  كسوة 

والتجميع).

- إنشاء األثاث واألشياء الزخرفية

- قطع  ميع أنواع املواد  الخش0 

املقاوم  الفوالذ   ، األلومنيوم   ،

للصدأ... ) مع CNC وآلة الليزر

- نجارة الخش0 واألملنيوم

- اجداد األثاث

اجميع وافكيك وإصالح اآلالت   -

مثل CNC والليزر.

األملنيوم  ألواح  وبيع  شراء   -
للصدأ  املقاوم  والفوالذ  والفوركس 

املركبة
- استيراد واصدار.

55 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
الشقة  إقامة  كار  الخامس  محمد 

33  ليز - فففف4 مراكش  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد أمين  رطي  :  فف1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أمين  رطي   محمد  السيد 
 49 عمارة   1 إقامة سلمى  عنوانه ا) 
مراكش  فففف4  ااركة    13 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أمين  رطي   محمد  السيد 
 49 عمارة   1 إقامة سلمى  عنوانه ا) 
مراكش  فففف4  ااركة    13 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
شتن ر   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 139521.
853I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

AB EASTERN CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع محمد عبده اقامة حمزة رقم 
18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

فففف6، و دة املغرب
 AB EASTERN CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
بنجلون زاوية شارع ادريس االك ر 

وزنفة الرازي و دة - فففف6 و دة 
املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34577

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  5ف د ن ر  املؤرخ في 

 AB شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    EASTERN CONSULTING
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

مقرها اإل تماعي عمارة بنجلون زاوية 
الرازي  وزنفة  االك ر  ادريس  شارع 

فففف6 و دة املغرب نتيجة   - و دة 

ل : انعدام االمكانيات.

عمارة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

االك ر  ادريس  شارع  زاوية  بنجلون 

فففف6  وزنفة الرازي و دة املغرب 

و دة املغرب. 

و عين:

سعيد  بنجلون   السيد ة) 
اقامة  الرازي  زنقة  عنوانه ا)   و 

و دة  فففف6  و دة  املرابطين 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2386.

854I

KARIMA EL HAUZI

 KALIMATE LAYSSATE

KALKALIMATE MG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

 KALIMATE LAYSSATE

KALKALIMATE MG شركة

 ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مجمع 

مسنانة كولف عمارة ف5 الطابق 

السفلي رقم 58 - فففف9 طنجة 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

128995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  اونيو   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 KALIMATE LAYSSATE  :

.KALKALIMATE MG

غرض الشركة بإاجاز : مقهى.

مجمع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق  ف5  عمارة  كولف  مسنانة 

طنجة  فففف9   -  58 رقم  السفلي 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

كرطيط  هواري  كريمة  السيدة 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

كرطيط  هواري  كريمة  السيدة 

مجمع  املجاهدان  حي  عنوانه ا) 

قواسم الشطر 3 ب رقم 37 فففف9 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

كرطيط  هواري  كريمة  السيدة 

مجمع  املجاهدان  حي  عنوانه ا) 

قواسم الشطر 3 ب رقم 37 فففف9 

طنجة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اوليوز  8ف  بتاريخ  التجارية بطنجة  

22ف2 احت رقم 255651.

855I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

 SERVICE TRAITEUR
ELKHATTABI

إعالن متعدد القرارات

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT

 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC

 SERVICE TRAITEUR

ELKHATTABI «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 129 
زنقة ف2 قطاع 2 حي أألمان - فففف5 

مكناس أملغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.57843

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  26 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

تعيين السيد التهامي بوطاهر كمدار 

محمد  الخطابي  السيد  و  مساعد 

 مدار سابق).

قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

التوقيع املنفصل لكل  اقرير الشركاء 

التهامي بوطاهر و السيد  من السيد 

الخطابي محمد.  

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 15 , 16: الذي انص على 

تعيين السيد التهامي بوطاهر  ماالي: 

الخطابي  السيد  و  مساعد  كمدار 

محمد  مدار سابق).

بند رقم 18: الذي انص على ماالي: 

التوقيع املنفصل لكل  اقرير الشركاء 

التهامي بوطاهر و السيد  من السيد 

الخطابي محمد.  

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 242.

856I

FLASH ECONOMIE

MECA WOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MECA WOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 167 شارع 

عبد املومن اقامة اليمامة أ طابق 

1 رقم 2 - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MECA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WOOD

اصنيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الصناداق  واوزيع  وبيع  وشراء 

واملنصات الخشبية و ميع املنتجات 

ومواد التعبئة والتغليف.

عنوان املقر اال تماعي : 167 شارع 

طابق  أ  اليمامة  اقامة  املومن  عبد 
البيضاء  الدار  فففف2   -  2 رقم   1

املغرب.
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أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيدة زين0 نمرو�سي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زين0 نمرو�سي عنوانه ا) 
عين السبع   35 ممر الطماريس رقم 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زين0 نمرو�سي عنوانه ا) 
عين السبع   35 ممر الطماريس رقم 

فففف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
4ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 567963.
857I

NKH CONSULTING SARL

VIEW-LUXE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
VIEW-LUXE CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 66 زنقة 
اانسيفت شقة 7ف أكدال الرباط 

الرباط فففف1 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.367/137249

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  نون ر   29 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    VIEW-LUXE CAR
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
اانسيفت شقة  زنقة   66 اإل تماعي 

فففف1  الرباط  الرباط  أكدال  7ف 

الرباط املغرب نتيجة ل : أزمات مالية 

وشخصية وكوفيد 19.

66 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 
الرباط  أكدال  7ف  شقة  اانسيفت 

الرباط فففف1 الرباط املغرب. 
و عين:

السيد ة) شيماء  فوكي و عنوانه ا) 
سكيكينة  الكرة  اجزئة  ع.26   13
املغرب كمصفي  ففف12  امارة امارة 

 ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 66 زنقة 

اانسيفت شقة 7ف أكدال الرباط
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   16 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132264.
858I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

OSAJ CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

OSAJ CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : عمارة 
مااوركا,حي القدس, شيشاوة - 

ففف41 شيشاوة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.467

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر حل  22ف2  اناار   14 املؤرخ في 
شركة   OSAJ CONSTRUCTION
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
ففف.فف6  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شيشاوة  القدس,  مااوركا,حي  عمارة 
نتيجة  املغرب  شيشاوة  ففف41   -

النقطاع مزاولة النشاط.

و عين:
و  واهروش  أحمد   السيد ة) 
شيشاوة  القدس  حي  عنوانه ا) 
ففف41 شيشاوة املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
عمارة  وفي  22ف2  د ن ر  7ف  بتاريخ 
 - شيشاوة  القدس,  مااوركا,حي 

ففف41 شيشاوة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 21 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 22ف7/2ف7.
859I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

EURIKA MAPPING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

EURIKA MAPPING  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 3 حي 
القدس شيشاوة - ففف41 شيشاوة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.319

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  22ف2  29 مارس  املؤرخ في 
ذات  شركة    EURIKA MAPPING
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ف1 
شيشاوة  القدس  حي   3 اإل تماعي 
نتيجة  املغرب  شيشاوة  ففف41   -

النقطاع مزاولة النشاط.
و عين:

و  بوسكسو  اوسف   السيد ة) 
شقة   3 زنقة دكالة طابق  عنوانه ا) 
فف8ف2  املحمداة  حياة  اقامة   8
كمصفي  ة)  املغرب  املحمداة 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

حي   3 وفي  22ف2  ماي   23 بتاريخ 

شيشاوة  ففف41   - القدس شيشاوة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 15 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

اونيو 22ف2 احت رقم 22ف6/2ف1.

Iف86

 LKHARCHICHI YOUSSEF- COMPTABLE

AGREE

DRUJA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 LKHARCHICHI YOUSSEF-

COMPTABLE AGREE

 Angle rue Gibraltar et Algeciras,

 Résidence Aljazira Khadrae,

 4ème Etage Bureau n°16,

 Tanger. ، 90000، TANGER

MAROC

DRUJA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي إسماعيل 14 إقامة موالي 

إسماعيل شقة رقم 15 - فففف9 

طنجة املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81973

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :

افويت السيد  ة)  أحمد اوالد علي 

حصة ا تماعية من  فف2  وابراهيم 

السيد  ة)  فف6 حصة لفائدة   أصل 

د ن ر   31 الشرقاوي بتاريخ  محمد  

22ف2.

اوسف  السيد  ة)  افويت 

حصة ا تماعية من  فف2  الصالحي 

السيد  ة)   فف6 حصة لفائدة   أصل 

31 د ن ر  الشرقاوي بتاريخ  محمد   

22ف2..
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 261716.

861I

FLASH ECONOMIE

NANOCHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NANOCHIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 

لال ااقوت مركز رياض - فففف2 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.265527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  23ف2  اناار   12 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد NANOCHIM  مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.فف5  رأسمالها 

مقرها اإل تماعي 61 شارع لال ااقوت 

الدارالبيضاء  فففف2   - رياض  مركز 

املغرب نتيجة ل : منافسة حادة.

و حدد مقر التصفية ب 61 شارع 

لال ااقوت مركز رياض - فففف2 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  بوعسرية   محمد    السيد ة) 
حرودة  عين  زنقة   14 عنوانه ا) 

فففف2  راسين  حي   2 الطابق 

كمصفي  ة)  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854634.

862I

mohammed boumzebra

B&V HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
B&V HOTEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي فضاء 

مكاا0 بالدي الطابق الرابع الرقم 
26 - فف232 الفقيه بن صالح 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5217
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 B&V  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOTEL
فندق   : بإاجاز  الشركة  غرض 
يشغل من ثالثة الى عشرة أشخاص.

فضاء   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مكاا0 بالدي الطابق الرابع الرقم 26 

- فف232 الفقيه بن صالح املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:
ف25    : محمد  بومزبرة  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
ف25    : زكرياء  بومزبرا  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف25    : نيكوال  فالونتي  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف25    : السيد فالونتي  يروالمو 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  محمد  بومزبرة  السيد 
الفقيه بن  فف232  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.
عنوانه ا)  زكرياء  بومزبرا  السيد 
الفقيه بن  فف232  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.
عنوانه ا)  نيكوال  فالونتي  السيد 
الفقيه بن  فف232  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.
فالونتي  يروالمو  السيد 
فف232  الفقيه بن صالح  عنوانه ا) 

الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  زكرياء  بومزبرا  السيد 
الفقيه بن  فف232  الفقيه بن صالح 

صالح املغرب
فالونتي  يروالمو  السيد 
فف232  الفقيه بن صالح  عنوانه ا) 

الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

13 اناار 23ف2 احت رقم 23ف2/2.

863I

Media Med Consulting 2.0 SARL

OUELD ZAMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 Media Med Consulting 2.0
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100
 رسيف املغرب

OUELD ZAMOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي حي سيدي 
مو�سى - فف351  رسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.551

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

ام تغيير  22ف2  نون ر   25 املؤرخ في 

البناء  «أشغال  من  الشركة  نشاط 

إلى  غابوية»  أشغال   - املختلفة 

وسيط   - املختلفة  البناء  «أشغال 

اجاري».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 4ف اناار 

23ف2 احت رقم 1464.

864I

Sonrisa

SOCIETE SYSTRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

SOCIETE SYSTRAD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 59 
رقم 246 مكرر حي امزوج الرشيداة 

- ففف52 الرشيداة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12595

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر  ف1  املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

SYSTRAD   مبلغ رأسمالها ففف.فف1 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
مكرر حي امزوج   246 رقم   59 بلوك 

الرشيداة - ففف52 الرشيداة املغرب 

نتيجة ل : املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب بلوك 59 
رقم 246 مكرر حي امزوج الرشيداة - 

ففف52 الرشيداة املغرب. 
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و عين:

و  اوسفي  الحق   عبد  السيد ة) 

عنوانه ا) بلوك 59 رقم 246 مكرر حي 

الرشيداة  ففف52  الرشيداة  امزوج 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف31/2.

865I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

FARBOU MINE
إعالن متعدد القرارات

TRANSPARENCE COMPTA--

CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE

 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

FARBOU MINE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها اال تماعي: عملية 

االزدهارعمارة 3 الشقة 9 الطابق 2 

املحاميد 9 - فففف4 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

3ف675.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  نون ر   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي  1ف:  رقم  قرار 

ماالي: احويل املقر اال تماعي للشركة

على  انص  الذي  2ف:  رقم  قرار 
ماالي:  تعيين مسير  داد  ابعا لقبول 

استقالة املسيرالقدام

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي  1ف:  رقم  بند 
احويل املقر اال تماعي الحالي  ماالي: 
االزدهارعمارة  عملية  من  للشركة 
 9 املحاميد   2 الطابق   9 الشقة   3
اجزئة املسار طريق   942 مراكش الى 
 9 رقم  شقة  التاني  الطابق  اسفي 

املكت0 رقم 2 - فففف4 مراكش
على  انص  الذي  2ف:  رقم  بند 
ماالي: ام تعيين مسير  داد للشركة 
السيد بيركتن الحسين كمسير وحيد 
املسيرالقدام   استقالة  لقبول  ابعا 

السيد بيركتن رشيد
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 691.

866I

فيدكات

 MOUASSASSATE AL FAJR
AZZAYTOUNE PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور املدانة 

الجدادة مكناس ، فففف5، مكناس 
املغرب

 MOUASSASSATE AL FAJR
AZZAYTOUNE PRIVEE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ابن 
خلدون عمارة رقم 47 شقة رقم 4 

م.ج  - فففف5 مكناس املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24441

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 3ف اوليوز 22ف2 ام اإلعالم 
بوفاة الشريك موالي عمر االدري�سي 
 
ً
ابعا الورثة  على  حصصه  اوزيع  و 
شتن ر   12 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

11ف2 بالشكل األتي :
السيد ة) موالي ادريس االدري�سي  

،  32 حصة.
موالي رشيد االدري�سي   السيد ة) 

،  32 حصة.

السيد ة) حفيظ االدري�سي  ،  32 
حصة.

 32   ، مراد االدري�سي   السيد ة) 
حصة.

 25   ، العزيزة منصور   السيد ة) 
حصة.

  ، السيد ة)  اللة زهور االدري�سي  
16 حصة.

 16   ، نزهة االدري�سي   السيد ة) 
حصة.

 15   ، االدري�سي   هبة  السيد ة) 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
شتن ر   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

22ف2 احت رقم 847.

867I

ACS CONSEILS

AKASBAT IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، فف261، برشيد املغرب
AKASBAT IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي االمل 
شارع عبد هللا الصنهاجي رقم 151 - 

ففف26 الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227871

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  ام  18ف2  ماي  ف1  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
«ففف.فف1 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.فف2  إلى  درهم» 
داون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
7ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اونيو 18ف2 احت رقم ف66843.

868I

Société YAN AB

يان أب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

Société YAN AB

حي سيدي علي قرية با محمد ااونات 

، ففف35، ااونات املغرب

اان أب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي سيدي 

علي قرية با محمد ااونات - ففف35 

ااونات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1927

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

اقرر  22ف2  د ن ر  8ف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ  ذات الشريك الوحيد اان أب  

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

مقرها اإل تماعي حي سيدي علي قرية 

ااونات  ففف35   - ااونات  محمد  با 

اوقف عن مزاولة   : املغرب نتيجة ل 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب حي سيدي 

ففف35   - علي قرية با محمد ااونات 

ااونات املغرب. 

و عين:

الرحمان  عبد  النية    السيد ة) 

حي سيدي علي قرية با  و عنوانه ا) 

محمد ااونات ففف35 ااونات املغرب 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

23ف2 احت رقم 23ف17/2.

869I
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فيفونديس مركز أعمال

بي اكسايتد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

فيفونديس مركز أعمال

 BD BRAHIM ROUDANI 332

 RES RAYHANE ETG 5 N°21 332

 BD BRAHIM ROUDANI RES

 RAYHANE ETG 5 N°21، 20330،

Casablanca MAROC

بي اكسااتد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 332 شارع 

ابراهيم الروداني اقامة ريحان 

الطابق 5 رقم 21 املعاريف الدار 

البيضاء - ف33ف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اكسااتد.

استيراد   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واصدار املواد واملعدات الكهربائية.

 332  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع ابراهيم الروداني اقامة ريحان 

الدار  املعاريف   21 رقم   5 الطابق 

البيضاء  الدار  ف33ف2   - البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

فف5 حصة    : السيد اامن بنعلي 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : مهادهبي  مروان  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بنعلي  اامن  السيد 
أملانيا  هانوفر  449ف3  ريكلنجر, 

159ف3 هانوفر أملانيا.
السيد مروان مهادهبي عنوانه ا) 
مينكستراس 6 , 88214 رافينسبورج 

املانيا 88212 رافينسبورج أملانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  بنعلي  اامن  السيد 
أملانيا  هانوفر  449ف3  ريكلنجر, 

159ف3 هانوفر أملانيا
السيد مروان مهادهبي عنوانه ا) 
مينكستراس 6 , 88214 رافينسبورج 

املانيا 88212 رافينسبورج أملانيا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 8فف854.
Iف87

CECOGEL / SARL

H.D.R IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
H.D.R IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي و دة، 
اجزئة السالم زنقة أ 64 رقم 12 - 

فففف6 و دة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36915

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  22ف2  نون ر   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»  «ففف.فف2.5 
«ففف.فف2.6  إلى  درهم»  «ففف.فف1 
اقدام حصص    : عن طريق  درهم» 

نقداة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   13 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم ف375.

871I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

EL FILALI MARRAKECH
إعالن متعدد القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

اقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
 ليز،  الطابق الثالث، مكت0 رقم 

21 ، فففف4، مراكش املغرب
EL FILALI MARRAKECH  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: الزاوية 

العباسية احت السور الكبير رقم ف5 
- فففف4 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13987

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
22ف2 ام ااخاذ  26 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 
 Vincent الــسـيـد  حـصص  اــقــسـيـم 
ورثـته  بيـن   Jean Joseph ROUMA

إثر وفااه،
على  انص  الذي   :2 رقم  قرار 
 Carly Ellen السيدة  اثبيت  ماالي: 
كمسيرة   JANSSEN ép ROUMA

للشركة ملدة غير محدودة،
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 
 Marièke, Janine السيدة  تعيين 
كمسيرة ثانية   ROUMA ép GRAIL

للشركة ملدة غير محدودة ،
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 
للمسيراين  الصالحيات  كامل  إعطاء 
 Carly Ellen JANSSEN السيدات 
 Marièke, Janine و    ép ROUMA
لتسيير و إدارة   ROUMA ép GRAIL

الشركة.
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  انص  الذي   :  6-7 رقم  بند 

في  محدد  الشركة  مال  رأس  ماالي: 

مسددة  درهم   مئة ٲلف  ففففف1) 

ففف1 حصة من  نقدا و مقسمة إلى 

الواحدة  للحصة  درهم  فف1  فئة 

االاية ٲسماؤهم كالتالي  بين الشركاء 

 Carly Ellen JANSSEN السيدة    :

ستمائة و خمسة    :   ép ROUMA

و  اامة)  ملكية  حصة    عشرون  و 

ثالثمائة و خمسة وسبعون حصة   

 Louise, و السيدة    ، حق االنتفاع) 

 :  Pauline ROUMA ép PAULNA

حق  مئة و ثمانية و ثمانون حصة   

 Marièke, Janine و السيدة  الرقبة) 

ROUMA ép GRAIL : مئة و سبعة و 

ثمانون حصة   حق الرقبة)

بند رقم 15: الذي انص على ماالي:  

 Carly اقوم بتسيير الشركة السيدات

و    Ellen JANSSEN ép ROUMA

 Marièke, Janine ROUMA ép

GRAIL ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143591.

872I

مينارة فينانس  روب

رياض البالر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل الشكل القانوني للشركة

مينارة فينانس  روب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب

رياض البالر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها اال تماعي رقم 149 

حي دبا�سي درب القشقاش املدانة  - 

فففف4 مراكش.

احويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69139
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 د ن ر 22ف2 ام احويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم ف14387.

873I

مينارة فينانس  روب

رياض البالر

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  داد للشركة

مينارة فينانس  روب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

فففف4، مراكش املغرب

رياض البالر  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 149 

حي دبا�سي درب القشقاش املدانة - 

فففف4 مراكش املغرب.

تعيين مسير  داد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.69139

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 ام تعيين  12 د ن ر  املؤرخ في 

  BAKA (مسير  داد للشركة السيد ة

Mathieu, Jérôme  كمسير وحيد

ابعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم ف14387.

874I

cabinet jdaini

 OUDE WESTEN

IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

 OUDE WESTEN IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

الدراق رقم 11 السعيداة  - فف636 

السعيداة  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

9ف69.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام  23ف2  اناار   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«فف873.5 درهم» أي من «ففف.فف1 

عن  درهم»  «فف973.5  إلى  درهم» 

أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  ب ركان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 23ف37/2.

875I

noureddinemahmouh

 باب الجنان للعقار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

noureddinemahmouh

 BD DERFOUFI 08 2EME ETAGE

N06 ، 60000، OUJDA MAROC

 باب الجنان للعقار             شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي و دة، 

شارع دار البيضاء ، رقم: 7  - فففف6 

و دة املغرب.

افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

277ف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ميلود البالوي  افويت السيد  ة) 

أصل  من  ا تماعية  حصة  فف4 

فف1.2 حصة لفائدة  السيد  ة) نبيل 

طلحاوي بتاريخ 19 د ن ر 22ف2.
افويت السيد  ة) أحمد طلحاوي 

أصل  من  ا تماعية  حصة  فف4 

فف1.2 حصة لفائدة  السيد  ة) نبيل 

طلحاوي بتاريخ 19 د ن ر 22ف2.
سعيد  ابري  السيد  ة)  افويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة  فف4 

فف1.2 حصة لفائدة  السيد  ة) نبيل 

طلحاوي بتاريخ 19 د ن ر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار   19 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 229.

876I

FLASH ECONOMIE

 ALPHA TRAVAUX
CONSTRUCTIONS

إعالن متعدد القرارات

اعالن عن افويت الحصص

 ALPHA TRAVAUX

 CONSTRUCTIONS

ش.ذ.م.م
زنقة احمد املجاطي إقامة ليزال0 

الطابق 1 رقم 8 املعاريف – 

الدارالبيضاء 13
رقم التقييد بالسجل التجاري 

413427

ش.ذ.م.م,
رأسمالها فف,فففف1 درهم, 

 ALPHA TRAVAUX  

 CONSTRUCTIONS

العام  الجمع  ملقتضيات  ابعا 

االستثنائي لشركة مقرها اال تماعي 
إقامة  املجاطي  احمد  زنقة   13
املعاريف –  8 رقم   1 ليزال0 الطابق 

الدارالبيضاء.

ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  وابعا 
على الشركاء  اافق  22ف2  أكتوبر   3 

 ما الي:
افويت  ميع الحصص اململوكة 
صالح  القو�سي  السيد  طرف  من 
الدان 51 حصة إلى السيد العبدالوي 

حسين و السيدة لفزيني خداجة
مسير  منص0  من  واستقالته 
حسين  العبدالوي  السيد  وتعيين 

مسيرا للشركة
احيين القانون األسا�سي للشركة 

وتعدال الفصول 6, 7, ف4.
التجارية  باملحكمة  االاداع  ام 
د ن ر   26 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

22ف2 احت الرقم ف85135

877I

zagora consulting sarl

FSE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد 

الخامس ، فف479، زاكورة 
املغرب--------------------

FSE TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القدس 
2ف رقم 869 الطابق االول الشقة 
رقم1ف زاكورة - فف479 زاكورة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19ف4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FSE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX
و  البناء   : بإاجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة..
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق االول   869 رقم  2ف  القدس 
فف479   - زاكورة  رقم1ف  الشقة 

زاكورة املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الناني  اسماعيل  موالي  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناني  اسماعيل  موالي  السيد 
 869 رقم  2ف  حي القدس  عنوانه ا) 

زاكورة فف479 زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الناني  اسماعيل  موالي  السيد 
 869 رقم  2ف  حي القدس  عنوانه ا) 

زاكورة فف479 زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

23ف2 احت رقم 18.
878I

Monceau juridique et fiscal

 STRATEGIE
 ORGANISATION
 MANAGEMENT
 ASSSISTANCE
COMPETENCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افويت حصص

Monceau juridique et fiscal
 boulevard zerktouni ، 197
20000، Casablanca Maroc

 STRATEGIE ORGANISATION
 MANAGEMENT ASSSISTANCE

  COMPETENCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 47 ، شارع 
أنفا ء زاوية موالي اوسف ، سكن 

رأاا - ف الدار البيضاء  املغرب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.388399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
امت  22ف2  اونيو  ف2  في  املؤرخ 

املصادقة على :
 CLAUDIA السيد  ة)  افويت 
حصة   ALICIA GAUDIAU 175
حصة   175 أصل  من  ا تماعية 
بتاريخ  Société  TECTRA  لفائدة  

 28 اناار 22ف2.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 18 اناار 23ف2 احت رقم 8545748.

879I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

BLASTING CRATER
إعالن متعدد القرارات

اصفية الشركة ذ.م.م
شركة BLASTING CRATER ذ.م.م
رأسمال الشركة فف.ففف,فف1 : 

درهم
الشكل القانوني : شركة ذات 

مسؤولية محدودة  
املقر اال تماعي : دوار اكادارت 

نعبادو دراركة أكادار
رقم السجل التجاري :  52695

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اقرر  22ف2  د ن ر   27 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  اصفية 
 BLASTING شركة  محدودة 

CRATER
الحساب  على  املوافقة  ام  وقد 
الختامي للتصفية الذي أعده السيد 
أات  السيد  و  الرزاق  عبد  الشلحي 

وازغور عبد املجيد.
إعفاء السيد الشلحي عبد الرزاق 
املجيد. عبد  وازغور  أات  السيد  و 
من مهامهم كمصفيين وإعفائهم من 

إدارتهم.

 
ً
اعتبارا التصفية  بإغالق  اإلقرار 

من  والشط0  22ف27/12/2  من 

السجل التجاري.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام    

اناار   18 بتاريخ   باكادار  التجارية 

23ف2 احت رقم   5ف1ف12.

Iف88

etablissement darwinier

AUIATE TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

etablissement darwinier

 HAY EL MASSIRA 02 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla maroc

AUIATE TRAV SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الحسني رقم 1486 الداخلة  - 

ففف73 الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUIATE TRAV SARL AU

مختلف   : بإاجاز  الشركة  غرض 

األعمال والبناء

األسواق  في  واملشاركة  التقدام 

العامة أو الخاصة وطلبات املناقصات

االستيراد والتصدار.

الحي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - الداخلة    1486 رقم  الحسني 

ففف73 الداخلة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد محمد ااخاويت 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد ااخاويت عنوانه ا) 
الداخلة   12 رقم  2ف  الغفران  حي 

ففف73 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ااخاويت عنوانه ا) 
الداخلة   12 رقم  2ف  الغفران  حي 

ففف73 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 17 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده0  

اناار 23ف2 احت رقم 23ف57/2.

881I

 STE AGADRISS TOURS

  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها  ففف.فف1  درهم
رقم التقييد في السجل التجاري: 

   53871

اأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

21ف14/12/2 ام اأسيس شركة ذات 

باملواصفات  املحدودة  املسؤولية 

التالية:

عن  متبوعة  الشركة  تسمية   -

االقتضاء بمختصر تسميتها:

  STE AGADRISS TOURS SARL  

دوار  اال تماعي:  مقرها  عنوان 

اكادارت نعبادو الدراركة اكادار  

سنة   99 في  محددة   : املدة   -

من ااريخ التقييد في  متتابعة ابتداء 

السجل التجاري.
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- الهدف: النقل السياحي.    

ففف.فف1  الشركة  رأسمال   -

درهم مقسمة إلى ففف1 حصة قيمة 

درهم موزعة  فف1  الحصة الواحدة 

كما الي:

سيد دريس بنصالح فف5 حصة

منيكة  ا ينيسكا  السيدة 

سطودلوسكا فف5 حصة.

قبل  من  تسير  الشركة  التسيير: 

السيد دريس بنصالح 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بأكادار بتاريخ 22ف16/12/2 

احت رقم. 119718

882I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

ATLAS MAREE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، ففف72، املر�سى العيون 

املغرب

ATLAS MAREE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 55 زنقة 
املسيرة الخضراء  - فففف7 العيون 

املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2819

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

23ف2 ام اإلعالم  اناار  9ف  املؤرخ في 

السعدوني  محمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
ابعا الورثة  على  حصصه  اوزيع  و 

اونيو  4ف  في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

22ف2 بالشكل األتي :

  ، السعدوني   حسن   السيد ة) 

فف2.2 حصة.

السيد ة) عبد الرحيم السعدوني  

،  فف2.2 حصة.

  ، السعدوني   سعيد  السيد ة) 

فف2.2 حصة.

السيد ة) عبد اللطيف السعدوني  

،  فف2.2 حصة.

  ، السعدوني   فاطمة   السيد ة) 

ف35 حصة.

  ، السعدوني   حليمة  السيد ة) 

ف35 حصة.

السيد ة) ام العيد زيدان  ،  فف5 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3827.

883I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

DEVORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 Entreprise assisstance*

’*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

60000، oujda maroc

DEVORIENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 5ف1 زنقة 

د 8 اجزئة السالم ظهر املحلة طابق 

1 و دة - فففف6 و دة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  اونيو   16 املؤرخ في 

DEVORIENT شركة ذات املسؤولية 

ففف.ف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

5ف1  درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
اجزئة السالم ظهر املحلة   8 زنقة د 

طابق 1 و دة - فففف6 و دة املغرب 

نتيجة ملشاكل مالية.

و عين:

و  الدبي  خداجة     السيد ة) 

ظهر املحلة اجزئة السالم  عنوانه ا) 
املغرب  و دة  فففف6  5ف1  رقم 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 16 اونيو 22ف2 وفي 5ف1 زنقة 

د 8 اجزئة السالم ظهر املحلة طابق 1 

و دة - فففف6 و دة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم ف237.

884I

GESTION ALJANOUB

SALSA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة اطوان حي السعادة عمارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، فففف7، 

العيون املغرب

SALSA FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

االمل رقم 63 املر�سى العيون - 

ف4فف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

44357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SALSA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FISH

 , اجميد   : غرض الشركة بإاجاز 

تسويق املنتجات   , اصدار   , معالجة 

األسماك  اجارة   , اجارتها   , البحرية 

اجارة  بالجملة,  املجمدة  الطاز ة  

عامة, االستيراد والتصدار.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - العيون  املر�سى   63 رقم  االمل 

ف4فف7 العيون املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : مرزاق    الهادي  عبد  السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1 

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مرزاق    الهادي  عبد  السيد 
االمل  اجزئة  العودة  حي  عنوانه ا) 
العيون  ف4فف7  املر�سى العيون    63

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مرزاق    الهادي  عبد  السيد 
االمل  اجزئة  العودة  حي  عنوانه ا) 
العيون  ف4فف7  املر�سى العيون    63

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   19 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 23ف3813/2.

885I

ALISSONE CONSULTING

 OPtimization of
.COmpetences Network
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi  Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
 OPtimization of COmpetences
Network. شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : ف1، 

شارع الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 
البيضاء - ف12ف2 الدار البيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

567983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 OPtimization of COmpetences

..Network

غرض الشركة بإاجاز : - 

واالستشارات  املالي  االفتحاص   -

والطيران  السيارات  صناعات  في 

والسكك الحداداة

- ادري0 واأهيل املوظفين.  -

املعامالت  عام،  ميع  وبشكل 

أو  العقارية  أو  املنقولة  أو  التجارية 

املالية املتعلقة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بأحد األشياء املذكورة أعاله أو 

التي قد تعزز اطوير الشركة، وكذلك 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  مشاركة  أي 

بأي شكل من األشكال في الشركات 

ذات  أو  مماثلة  ألهداف  تسعى  التي 

صلة..

ف1،   :  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 

البيضاء  الدار  ف12ف2   - البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف2  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 M o n s i e u r   السيد

 Oliveira Da Silva Pedro

Alexandre :  100 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة.

 DA CONCEIÇAO السيدة 

 LOURENÇO MARTINS E SILVA

فف1  بقيمة  حصة   Teresa :  100

درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Oliveira Da Silva Pedro السيد
 Rue Sophia عنوانه ا)   Alexandre
 de Mello Breyner Andersen, 10
 2925-042 Azeitão Portugal. 10

.2925-042  Azeitão Portugal
 DA CONCEIÇAO السيدة 
 LOURENÇO MARTINS E SILVA
 Rue Sophia de عنوانه ا)    Teresa
 Mello Breyner Andersen, 10

  .2925-042 Azeitão Portugal
.Azeitão Portugal  2925-ف1 42ف 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 Oliveira Da Silva Pedro السيد
 Rue Sophia عنوانه ا)   Alexandre
 de Mello Breyner Andersen, 10
 2925-042 Azeitão Portugal. 10

2925-042  Azeitão Portugal
 DA CONCEIÇAO السيدة 
 LOURENÇO MARTINS E SILVA
 Rue Sophia de عنوانه ا)    Teresa
 Mello Breyner Andersen, 10
 2925-042 Azeitão Portugal. 10

2925-042  Azeitão Portugal
ام اإلاداع القانوني ب-  بتاريخ 12 

اناار 23ف2 احت رقم -.

886I

KAMA SERVICE

STE ADANYOUSS EDILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، ف2435، سيدي بنور املغرب
STE ADANYOUSS EDILE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة رقم 
2 اقامة األميرة سيدي بنور - ف2435 

سيدي بنور املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2699

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 9ف اناار 23ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

سيدي  األميرة  اقامة   2 رقم  «شقة 

سيدي بنور املغرب»  ف2435   - بنور 

إلى «كراج الكائن ب دوار اوالد الحاج 

 - بنور   سيدي  العكاكشة  كرداد 

ف2435 سيدي بنور  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 18 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

اناار 23ف2 احت رقم 264.

887I

SERVIAP

FATEH RED TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SERVIAP

رقم  1 زاوية شارع طارق بن زياد 

بنسليمان ، ففف13، بنسليمان 

املغرب

FATEH RED TRANS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1ف 

زاوية شارع طارق ابن زياد شارع 

زريدي غفور بن سليمان - ففف13 

بن سليمان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  23ف2  اناار  3ف  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ     FATEH RED TRANS

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

مقرها اإل تماعي رقم 1ف زاوية شارع 

طارق ابن زياد شارع زريدي غفور بن 

سليمان - ففف13 بن سليمان املغرب 

نتيجة ل : أزمة مالية.

1ف  و حدد مقر التصفية ب رقم 
شارع  زياد  ابن  طارق  شارع  زاوية 

ففف13   - زريدي غفور بن سليمان 

بن سليمان املغرب. 

و عين:
السيد ة) لحسن  رضا و عنوانه ا) 
 2 شقة   41 رقم  املحيط  رياض 

املغرب  بوزنيقة   فف131  بوزنيقة 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 18 بتاريخ  سليمان   ب ن  االبتدائية 

اناار 23ف2 احت رقم 32.

888I

COFIDEC

 COMPTOIR MAROCAIN DE

PIECES ET NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

COFIDEC

 Etg 1, hay Al Azhar (sidi

 Bernoussi  , n° 36, Tr

 Casablanca، 20600، 4/1

CASABLANCA املغرب

 COMPTOIR MAROCAIN DE

PIECES ET NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 29 حي 

فال الهنا طريق الوحدة متجر 

الطابق االر�سي عين السبع - 253ف2 

الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

568553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 COMPTOIR MAROCAIN DE

.PIECES ET NEGOCE

بإاجاز  الشركة  غرض 

غيار  قطع  استيراد،بيع،     :

واكسسوارات السيارات.

حي   29  : اال تماعي  املقر  عنوان 

فال الهنا طريق الوحدة متجر الطابق 

الدار  253ف2   - االر�سي عين السبع 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبداالله ر الي :  ف8 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف2 حصة    : السيد سعيد اكليل 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبداالله ر الي عنوانه ا) 

254ـ256 شارع الشفشاوني  ف25ف2 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه ا)  اكليل  سعيد  السيد 

درب آلسالمة بلوك 12 رقم 124 ق ج 

452ف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبداالله ر الي عنوانه ا) 

ف25ف2  شارع الشفشاوني  254ـ256 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854718فف.

889I

UNIVERS JOUHARI

THERMOCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERS JOUHARI
ف8 شارع موالي سليمان الطابق 2 

الرقم 1 عين السبع ، ف59ف2، الدار 
البيضاء املغرب

THERMOCOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
 في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 4 طريق 
دهلياس املنظر الجميل عين السبع - 

ف59ف2 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.149111

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  5ف د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    THERMOCOM
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.ففف.ف2 
املنظر  دهلياس  طريق   4 اإل تماعي 
ف59ف2   - السبع  عين  الجميل 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 
اوقف الشركة نااج عن أزمة ماداة 

واوقف االنتاج واملبيعات.
4 طريق  و حدد مقر التصفية ب 
دهلياس املنظر الجميل عين السبع - 

ف59ف2 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  عزالدان   مال  السيد ة) 
17 الرقم  4 زنقة  عنوانه ا) االندلس 
املغرب  الدارالبيضاء  ف55ف2   43

كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 4 طريق 
دهلياس املنظر الجميل عين السبع 

الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854774.

Iف89

FLASH ECONOMIE

INK MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

« INK MAROC »

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد
رفع رأسمال الشركة

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد وعنوان مقرها 

اال تماعي شارع الزرقطوني الطابق 

2 الشقة 6 الدارالبيضاء

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

22ف2  د ن ر   12 للشركة املؤرخ في 

ام رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 

ففف.ف9 درهم أي من ففف.ف1 درهم 

بنسبة  محررة  درهم  إلىففف.فف1 

الربع 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف2  بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

947ف85  رقم  احت  22ف2  د ن ر 

والسجل التجاري احت رقم 42476

891I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

 DOMAINE  TIN HASSAN

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

الشارع الرئي�سي عمارة بواكسوست 
الطابق الثالث رقم 11 بيوكرى 

اشتوكة اات بها ، ففف86، بيوكرى 

املغرب

  DOMAINE  TIN HASSAN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

املضرات أات عميرة اشتوكة أات 

باها  - فف872 بيوكرى  املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5ف277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINE  TIN HASSAN SARL

غرض الشركة بإاجاز : االستغالل 

الزراعي.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

أات  اشتوكة  عميرة  أات  املضرات 

باها  - فف872 بيوكرى  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

 334   : الحسين   املودن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد املودن حسن  :  333 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد املون العربي  :  333 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املودن الحسين  عنوانه ا) 

اشتوكة  عميرة  أات  املضرات  دوار 

أات باها  فف872 بيوكرى  املغرب.

عنوانه ا)  العربي  املودن  السيد 

اشتوكة  عميرة  أات  املضرات  دوار 

أات باها  فف872 بيوكرى املغرب.

عنوانه ا)  حسن   املودن  السيد 

اشتوكة  عميرة  أات  املضرات  دوار 

أات باها  فف872 بيوكرى  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املودن الحسين  عنوانه ا) 

اشتوكة  عميرة  أات  املضرات  دوار 

أات باها  فف872 بيوكرى  املغرب 

عنوانه ا)  العربي   املودن  السيد 

اشتوكة  عميرة  أات  املضرات  دوار 

اات باها فف872 بيوكرى  املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار  ف1  بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

23ف2 احت رقم ف7.

892I

smaticomp

CDZ HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

smaticomp

353, زاوية شارع محمد الخامس 

و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، فف3ف2، 

casablanca maroc

CDZ HOLDING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 زنقة 

اللة ااقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 رقم 62 - ففف22 الدار 

البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

568491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CDZ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HOLDING

 : بإاجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

زنقة   61  : عنوان املقر اال تماعي 

املعاني  مصطفى  زاوية  ااقوت  اللة 

الدار  ففف22   -  62 رقم   2 الطابق 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد شرفة د ياللي  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

ففف1   : د ياللي   شرفة  السيد 

بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  السيد شرفة د ياللي  
سان  ف6919  بالس  زنقة شارل   17

فان فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  السيد شرفة د ياللي  
سان  ف6919  بالس  زنقة شارل   17

فان فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854681.

893I

ائتمانية  الخ رة

REZAB PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ائتمانية  الخ رة

49  زنقة  املدانة ، فف261، برشيد 

املغرب

REZAB PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

اليسر13 شارع محمد الخامس 

الطابق الثالث يسارا - فف261 

برشيد املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 REZAB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROMO

منعش   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الخامس  محمد  شارع  اليسر13 

الطابق الثالث يسارا - فف261 برشيد 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رزوقي فيصل :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد شجدالي عبد الرزاق :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  فيصل  رزوقي  السيد 

 58 عمارة  6ف  م س  السرور  اجزئة 

الدار  ف22ف2  االلفة    17 الشقة 

البيضاء املغرب.

الرزاق  عبد  شجدالي  السيد 
48 سوق  حي انجيمة رقم  عنوانه ا) 

القنيطرة  4ف143  الغرب  اربعاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  فيصل  رزوقي  السيد 

 58 عمارة  6ف  م س  السرور  اجزئة 

الدار  ف22ف2  االلفة    17 الشقة 

البيضاء املغرب

الرزاق  عبد  شجدالي  السيد 
48 سوق  حي انجيمة رقم  عنوانه ا) 

القنيطرة  4ف143  الغرب  اربعاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 76.

894I

ائتمانية  الخ رة

I.A MENUISERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر اال تماعي للشركة

ائتمانية  الخ رة
فف261،   ، املدانة  زنقة     49

برشيد املغرب
ذات  شركة   I.A MENUISERIE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
زنقة   8 وعنوان مقرها اإل تماعي 
فف261   - العلوي  العربي  موالي 

برشيد  املغرب.
احويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9459

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 22ف2 ام  احويل  
املقر اال تماعي الحالي للشركة من «8 
فف261   - زنقة موالي العربي العلوي 
«اجزئة عرصة  إلى  املغرب»  برشيد  
الشاوية  بقعة 127  - فف261 برشيد   

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  4ف  بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 8ف.

895I

KB Compta

STE SEFROUNE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KB Compta
38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 
الثاني ، ف6فف1، الرباط املغرب

STE SEFROUNE SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

صفاء 4 عمارة 49 رقم 7 - فف111 
سال املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27841
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  22 د ن ر  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ رأسمالها     SEFROUNE SARL

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

 49 عمارة   4 اإل تماعي إقامة صفاء 

رقم 7 - فف111 سال املغرب نتيجة ل 

: غياب النشاط.

إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

فف111   -  7 رقم   49 عمارة   4 صفاء 

سال  املغرب. 

و عين:

السيد ة)  عبد الحنين  السفياني 

و عنوانه ا)  2ف زنقة الكامرون شقة 

ف6فف1  الرباط  الجامع  داور  9ف 

الرباط املغرب  كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  بسال   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 334ف4.

896I

EL MARSA CONSEIL

L AND T TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر اال تماعي للشركة

EL MARSA CONSEIL

شارع ادريس االول رقم الدار 193 ، 

فففف7، العيون املغرب

  L AND T TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2ف8 

بلوك س مدانة الوحدة العيون - 

فففف7 العيون املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.43537

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 17 اناار 23ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

بلوك س مدانة الوحدة  2ف8  «رقم 

املغرب»  العيون  فففف7   - العيون 

6 الطابق  إلى «عمارة حم مكت0 رقم 

الثالث الحي اإلداري العيون - فففف7 

العيون  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 23ف3829/2.

897I

SAGEST

LUXURY FES TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

افويت حصص

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

LUXURY FES TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 6 عمارة 

ا اقامة كرم طريق عين السمن  - 

فففف3 فاس املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55599

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  22ف2  شتن ر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

علدل  محمد  السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  ففف.1  لحلو 

أصل ففف.1 حصة لفائدة  السيد  ة) 

ر اء صمعي بتاريخ 7ف أكتوبر 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

أكتوبر   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

22ف2 احت رقم 4151.

898I

ائتمانية  الخ رة

TRANS EDDARIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشاط الشركة 

ائتمانية  الخ رة

49  زنقة  املدانة ، فف261، برشيد 

املغرب

TRANS EDDARIF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي دوار 

الهواورة سيدي رحال الشاطئ - 

فف261 برشيد املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4721

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3ف اناار 23ف2 امت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

 commissionnaires aux

.transports

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار   18 بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 77.

899I

PLURIDIS

PRIVATE FLOWERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PLURIDIS

اقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 

األشطر عمارة ربر A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، ف37ف2، 

الدار البيضاء املغرب

PRIVATE FLOWERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 4ف3 زنقة 

ابراهيم الروداني إقامة الشفاء 

الطابق الخامس شقة رقم ف1 

املعاريف - فففف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
568639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIVATE FLOWERS
بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

الزهور.
4ف3   : اال تماعي  املقر  عنوان 
زنقة ابراهيم الروداني إقامة الشفاء 
ف1  رقم  شقة  الخامس  الطابق 
البيضاء  الدار  فففف2   - املعاريف 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ستيفاني  لوري  ماري  السيدة 
فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    : مااارد 

درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ستيفاني  لوري  ماري  السيدة 
حسن  زنقة   4 عنوانه ا)  مااارد 
شقة   9 طابق  ا  عماره   السكتاني 
البيضاء  الدار  فففف2  19  واييه 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ستيفاني  لوري  ماري  السيدة 
حسن  زنقة   4 عنوانه ا)  مااارد 
 19 9 شقة  السكتاني عماره  ا طابق 
 واييه فففف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854819.
Iفف9
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مولدافيت

نب1.كلين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مولدافيت

 RUE ENCASTREMENT, RC,9ف

 BOURGOGNE - CASABLANCA،

20053، CASABLANCA MAROC

ن10.كلين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي أمل 4 

الزنقة 59 رقم 1ف2 مكرر سيدي 

ال رنو�سي الدار البيضاء - فففف2 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.167841

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  24 مارس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ففف.51  رأسمالها  مبلغ  ن10.كلين  

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي أمل 
مكرر سيدي  1ف2  رقم   59 الزنقة   4

فففف2   - البيضاء  الدار  ال رنو�سي 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

منافسة حادة.

 4 أمل  التصفية ب  مقر  و حدد 
سيدي  مكرر  1ف2  رقم   59 الزنقة 

فففف2   - البيضاء  الدار  ال رنو�سي 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

بوسيك   املجيد   عبد  السيد ة) 

 31 املدخل  محمداة  عنوانه ا)  و 

املغرب  محمداة  ف2881  مارس   3

كمصفي  ة) للشركة.

و  الناصيري   السيد ة)  واد  

 14 مبنى   9 الرباط قطاع  عنوانه ا) 
الرياض  حي  ميموزا  إقامة   4 رقم 

الرباط املغرب كمصفي  ة)  فففف1 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف3  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 852546.

1Iف9

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

 ENTREPRISE BERDANE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

الشارع الرئي�سي عمارة بواكسوست 
الطابق الثالث رقم 11 بيوكرى 

اشتوكة اات بها ، ففف86، بيوكرى 

املغرب

 ENTREPRISE BERDANE SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الوحدة الشطر االول رقم 62 

بو دور - ففف71 بو دور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  28 د ن ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ENTREPRISE الوحيد  الشريك 

BERDANE SARL AU   مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم  فف,ففف.فف1 
اإل تماعي حي الوحدة الشطر االول 
بو دور  ففف71   - بو دور   62 رقم 

املغرب نتيجة ل : غياب النشاط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الوحدة الشطر األول رقم 62 بو دور  

- ففف71 بو دور  املغرب. 

و عين:

و  بربان  محمد   السيد ة) 

موالي  حي  األنصار  شارع  عنوانه ا) 

املغرب   بو دور   ففف71  عبدهللا  

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3792/23.

2Iف9

ALISSONE CONSULTING

STUDIO LINA JAIDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING

 310Angle BD Omar Riffi  Et La

 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC

STUDIO LINA JAIDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1، شارع 

الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 

البيضاء. الدار البيضاء. ف12ف2 

الدار البيضاء. املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

41ف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO LINA JAIDI

ممارسة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

مهنة املهندس املعماري.

ف1،   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع الحرية الطابق 3 شقة 5 الدار 
البيضاء. الدار البيضاء. ف12ف2 الدار 

البيضاء. املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
فف1    : الجعيدي  لينة  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لينة الجعيدي عنوانه ا) 
الخيام  عمر  شارع  سلمى  اقامة   89
الشقة 1 الدارالبيضاء ف12ف2 الدار 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لينة الجعيدي عنوانه ا) 
الخيام  عمر  شارع  سلمى  اقامة   89
الشقة 1 الدارالبيضاء ف12ف2 الدار 

البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 77ف854.

3Iف9

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

MALOBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، فففف1، مكناس املغرب
MALOBI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل  
بالطابق االر�سي عمارة مروة الطابق 

االر�سي مكت0 رقم 1 حمرية - 
ف5فف5 مكناس املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45ف58
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALOBI

غرض الشركة بإاجاز : مطبعة

متا ر

االعمال املختلفة.

محل    : اال تماعي  املقر  عنوان 

بالطابق االر�سي عمارة مروة الطابق 

االر�سي مكت0 رقم 1 حمرية - ف5فف5 

مكناس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : مقيرج  عصام  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  مقيرج  عصام  السيد 

اقامة النخيل  البسااين 2 شقة 141 

ف5فف5  م.ج  الرشيد  هارون  زنقة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  مقيرج  عصام  السيد 

اقامة النخيل  البسااين 2 شقة 141 

ف5فف5  م.ج  الرشيد  هارون  زنقة 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1512.

4Iف9

ائتمانية  الخ رة

CIDL RESIDENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ائتمانية  الخ رة

49  زنقة  املدانة ، فف261، برشيد 

املغرب

CIDL RESIDENCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

اليسر13 شارع محمد الخامس 

الطابق الثالث يسارا - فف261 

برشيد املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CIDL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.RESIDENCE

منعش   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الخامس  محمد  شارع  اليسر13 

الطابق الثالث يسارا - فف261 برشيد 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الراي عمر :  ففف.1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

2ف  عنوانه ا)  عمر  الراي  السيد 
شارع  الحيمر  فيال  نسرين  اجزئة 

الحسن 2  فف261 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الراي عمر عنوانه ا)  اجزئة 
  2 نسرين فيال الحيمر شارع الحسن 

فف261 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   18 بتاريخ  ب رشيد   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 74.

5Iف9

kci building sarl

 SOCIETE DOUNIA EL
MANAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

kci building sarl
شارع اليمن اقامة الشاطئ رقم 
ف1 الطابق 4 رقم 11 - طنجة 
 residence oulmas n°14

complexe hassani 3 gzenaya-
tanger، 90000، d427476 املغرب
 SOCIETE DOUNIA EL MANAL

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
االر�سي قطعة رقم 2183 بدروين - 

طنجة - فففف9 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.119297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر حل  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE DOUNIA EL MANAL
SARL  مبلغ رأسمالها ففف.فف1 درهم 
الطابق  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
 - بدروين   2183 االر�سي قطعة رقم 
طنجة - فففف9 طنجة املغرب نتيجة 

ل : عدم الحصول على الرخصة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق 
 - بدروين   2183 االر�سي قطعة رقم 
طنجة املغرب فففف9 طنجة املغرب.

 و عين:
و  العافية  منال   السيد ة) 
رقم  شارع21   1 برانص  عنوانه ا) 
167 فففف9 طنجة املغرب كمصفي 

 ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

23ف2 احت رقم 585.

6Iف9

FIDULIMAR

OURAOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDULIMAR
 N° 22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

OURAOUNE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

422 حي الوحدة - ففف45 ورزازات 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2669
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 اقرر حل  26 د ن ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد OURAOUNE  مبلغ 
وعنوان  درهم  ففف.فف3  رأسمالها 
حي   422 رقم  اإل تماعي  مقرها 
املغرب  ورزازات  ففف45   - الوحدة 
اهداف  احقيق  صعوبة   : ل  نتيجة 

الشركة
ااكل راسمال الشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ورزازات  ففف45   - حي الوحدة    422

املغرب. 
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و عين:

و  حسو  احساان   السيد ة) 
زاكورة   47552 اكنيت  عنوانه ا) 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

23ف2 احت رقم 16.

7Iف9

COMPTOIR DELTA CONSEIL

PRATIQUE TRADE - براتيك 
تريد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

PRATIQUE TRADE - براايك اريد  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة عبدة 
رقم 4 حي خط الرملة 1ف - فففف7 

العيون  املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.393585

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  23ف2  اناار  9ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

فيصل إشعاع  افويت السيد  ة) 

أصل  من  ا تماعية  حصة  ففف.1 

السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 

اناار   12 بتاريخ  الوردي   محمد 

23ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

اناار   19 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3828/23.

8Iف9

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 LIMITNESS DIGITAL
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
 LIMITNESS DIGITAL

CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 6 سعيد 
الداودي  عمارة ب مكت0 رقم 2 بير 
الرامي الشرقي - ففف14 القنيطرة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LIMITNESS DIGITAL  :

.CONSULTING
 : بإاجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
التكوين املستمر.

6 سعيد   : عنوان املقر اال تماعي 
بير   2 الداودي  عمارة ب مكت0 رقم 
القنيطرة  ففف14   - الشرقي  الرامي 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة كنزة شرف الدان :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

السيدة كنزة شرف الدان : ففف1 

بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدان  شرف  كنزة  السيدة 

زاوية موالي عبد العزيز و  عنوانه ا) 

ف1 لفامة  طارق ابن زياد الشقة رقم 

صوفيا ففف14 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فااحة  معطاوي عنوانه ا) 

سيدي  الذهبية  االمواج  اجزئة   29

بوزيد 5فف24 الجدادة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 19 اناار 

23ف2 احت رقم 76ف94.

9Iف9

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

OUAFEL AND CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، فففف1، مكناس املغرب

OUAFEL AND CO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة ف22 

اقامة النخيل املصلى اجزئة2-ص  - 

ف5فف5 مكناس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37ف58

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUAFEL AND CO

االنعاش   : غرض الشركة بإاجاز 

العقاري

االشغال املختلفة او البناء

املتا رة.

عنوان املقر اال تماعي : شقة ف22 

 - اقامة النخيل املصلى اجزئة2-ص  

ف5فف5 مكناس املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف6  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الحسني  الوزاني  اوسف  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.3    :

للحصة.

ففف.3    : الفالقي  عادل  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسني  الوزاني  اوسف  السيد 

عنوانه ا) شارع الحسن 1 عمارة الف 

م.ج   15 شقة  بالص  االسماعيلية 

ف5فف5 مكناس املغرب.

عنوانه ا)  الفالقي  عادل  السيد 

طريق  الراشداة  حي   2 زنقة   4 رقم 

عين الشقف  فففف3 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحسني  الوزاني  اوسف  السيد 

عنوانه ا) شارع الحسن 1 عمارة الف 

م.ج   15 شقة  بالص  االسماعيلية 

ف5فف5 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 3ف15.

Iف91
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’Entreprise assisstance *ENTASS*

ANOVA SMART APPS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 Entreprise assisstance*

’*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

60000، oujda maroc

ANOVA SMART APPS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اجزئة 

القدس رقم 49 طريق سيدي احيى 

طابق 3 شقة 1 و دة  - فففف6 

و دة  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37417

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  نون ر   24 املؤرخ في 

ANOVA SMART APPS شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها ففف.ف1 درهم 

اجزئة  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

طريق سيدي احيى   49 القدس رقم 

فففف6   - و دة    1 شقة   3 طابق 

و دة  املغرب نتيجة ملشاكل مالية.

و عين:

و  انوار  العالي     عبد  السيد ة) 

عنوانه ا) حي السعادة شارع سكيكر 

فففف6  و دة  ف3  رقم  مصطفى 

و دة املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

اجزئة  وفي  22ف2  نون ر   24 بتاريخ 

طريق سيدي احيى   49 القدس رقم 

فففف6   - و دة    1 شقة   3 طابق 

و دة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   28 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم ف211.

911I

Monceau juridique et fiscal

 STRATEGIE
 ORGANISATION
 MANAGEMENT

ASSISTANCE COMPETENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Monceau juridique et fiscal
 boulevard zerktouni ، 197
20000، Casablanca Maroc

 STRATEGIE ORGANISATION
 MANAGEMENT ASSISTANCE

COMPETENCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 47 شارع 
أنفا زاوية شارع موالي اوسف سكن 

رؤيا - ف الدار البيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

388399
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  17ف2  اوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STRATEGIE ORGANISATION
 MANAGEMENT ASSISTANCE

.COMPETENCE
 : بإاجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
47 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
أنفا زاوية شارع موالي اوسف سكن 

رؤيا - ف الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.ف5  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 ROLAND GAUDIAU السيد 
درهم  فف1  بقيمة  حصة   :  125

للحصة.

 CLAUDIA ALICIA السيدة 
GAUDIAU :  125 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة.
 DAVID ROLAND السيد 
GAUDIAU :  125 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة.
 JEAN CHARLES السيد 
GAUDIAU :  125 حصة بقيمة فف1 

درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ROLAND GAUDIAU السيد 
عنوانه ا) فيال 5 طريق ازمور ف18ف2 

الدار البيضاء املغرب.
 CLAUDIA ALICIA السيدة 
 162 فيال  عنوانه ا)   GAUDIAU
البيضاء  الدار  ف18ف2  ازمور  طريق 

املغرب.
 DAVID ROLAND السيد 
طريق   5 فيال  عنوانه ا)   GAUDIAU
ازمور ف18ف2 الدار البيضاء املغرب.

 JEAN CHARLES السيد 
طريق   5 فيال  عنوانه ا)   GAUDIAU
ازمور ف18ف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

 CLAUDIA ALICIA السيدة 
 162 فيال  عنوانه ا)   GAUDIAU
البيضاء  الدار  ف18ف2  ازمور  طريق 

املغرب
 - بتاريخ  ام اإلاداع القانوني ب-  

احت رقم -.
912I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE SOFAWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE SOFAWORK

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد
 في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

17 رقم 7 حي الوحدة1 - فففف5 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31925

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
اقرر  22ف2  د ن ر   26 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ    SOFAWORK

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
حي   7 رقم   17 زنقة  اإل تماعي 

املغرب  مكناس  فففف5   - الوحدة1 

نتيجة ل : حل الشركة.

 17 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
رقم 7 حي الوحدة1 - فففف5 مكناس 

املغرب. 

و عين:

و  الخاضير  فاطمة   السيد ة) 

اجزئة  نان   223 فيال  عنوانه ا) 

املغرب  مكناس  فففف5  مر ان 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 1472.

913I

مؤسسة براعم الخوارزمي

مؤسسة براعم الخوارزمي
إعالن متعدد القرارات

مؤسسة براعم الخوارزمي

باب برد ، 52ف91، شفشاون املغرب

مؤسسة براعم الخوارزمي «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: باب برد - 

52ف91 شفشاون املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1381
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  23ف2  اناار  2ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 
الحصص  بيع  املصادقة على  ماالي: 
اال تماعية التي اخص السيدة نبيه 
للسيد أحيان املفضل وهي  حفيظة، 
فف1 درهم  ف25 حصة ا تماعية ب 

للحصة الواحدة
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 
الشركة  اسم  تغيير  على  املصادقة 
ابن  براعم  ابر  مؤسسة   » ليصبر 

حيان»
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي انص على ماالي: 

إطالق التسمية اال تماعية
بند رقم 6: الذي انص على ماالي: 

احداد املقدمات النقداة
بند رقم 7: الذي انص على ماالي: 

اقسيم الرسمال اال تماعي
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بشفشاون  بتاريخ ف1 اناار 

23ف2 احت رقم 23ف167/2.

914I

PMEHORIZON CONSULTING

ك.أ.أ.ى
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PMEHORIZON CONSULTING
  RUE MESR RESIDENCE

 SOUHAILA BUREAU NR 15
 KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
ك.أ.أ.ى  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اجزئة 

املغرب العربي بلوك «د» أقامة غيتة 
-1أII-4 محل رقم 1.  القنيطرة. 

ففف14 القنيطرة  املغرب 
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  ف1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ك.أ.أ.ى.
األستيراد   : غرض الشركة بإاجاز 
و  بالتقسيط  التجارة   / التصدار  و 

الجملة / أشغال مختلفة..
اجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املغرب العربي بلوك «د» أقامة غيتة 
القنيطرة.    .1 رقم  محل   4-II1أ-

ففف14 القنيطرة  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خليل ملباركي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
السيد ادريس ملباركي :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه ا)  ملباركي  خليل  السيد 
شارع محمد الخامس عملية القدس 
الحدائق  حي   5 شقة   3 س  عمارة 
بئرالرامي الشرقية القنيطرة. ففف14 

القنيطرة  املغرب.
عنوانه ا)  ملباركي  ادريس  السيد 
شارع محمد الخامس عملية القدس 
الحدائق  حي   5 شقة   3 س  عمارة 
بئرالرامي الشرقية القنيطرة. ففف14 

القنيطرة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  ملباركي  ادريس  السيد 
شارع محمد الخامس عملية القدس 
الحدائق  حي   5 شقة   3 س  عمارة 
بئرالرامي الشرقية القنيطرة. ففف14 

القنيطرة  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 18 اناار 

23ف2 احت رقم 234.
915I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 OM ALKORA ACADEMY
 FOR CONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
 OM ALKORA ACADEMY FOR
CONSULTING SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عمر 
املختار حي القدس رقم 129 شقة 
رقم 4ف العيون العيون فففف7 

العيون  املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
44333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ALKORA ACADEMY FOR

.CONSULTING SARL AU
التدري0   : غرض الشركة بإاجاز 
املهنيين  ادري0   / والتدري0  املنهي 
واألفراد في اإلدارة. / التعليم املستمر 
التدري0   / والشركات  لألفراد 
في  التجارة   / الشخ�سي  والتطوير 
التجارة   / التجارية.   ميع األنشطة 
في املالبس واألحذاة واالكسسوارات 
التقليداة  التجميل  ومستحضرات 
والحداثة. / شراء وبيع واوريد  ميع 
استيراد واصدار   / املنتجات.  أنواع 

كافة املنتجات.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 129 رقم  القدس  حي  املختار  عمر 
شقة رقم 4ف العيون العيون فففف7 

العيون  املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشيخ  اهل  ميمونة  السيدة 
درهم  فف1  بقيمة  حصة  ففف.1    :

للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشيخ  اهل  ميمونة  السيدة 
حي القدس اجزئة الوفاق  عنوانه ا) 
فففف7  العيون    23 رقم  و  بلوك 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشيخ  اهل  ميمونة  السيدة 
حي القدس اجزئة الوفاق  عنوانه ا) 
فففف7  العيون    23 رقم  و  بلوك 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 3799.

916I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE NOVETLY
CONSTRUCTION

إعالن متعدد القرارات

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE NOVETLY

CONSTRUCTION «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 585 
الطابق األول مر ان 4 - فففف5 

مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.57281
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
22ف2 ام ااخاذ  16 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي: 

افويت حصص ا تماعية
قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

اضافة مسير  داد للشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي انص على   :7 و   6 بند رقم 
ماالي: رأسمال الشركة فف,ففف.فف1 
حصة  ففف1  على  مقسمة  درهم 
درهم  فف1  فئة  من  ا تماعية 
مملوكة مناصفة بين السيدان محمد 

االطرا�سي و طارق امراسل
على  انص  الذي   :43 رقم  بند 
ماالي: السيد محمد االطرا�سي مسير 
طارق  السيد  مع  للشركة   داد 

امراسل
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  3ف  بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم 33.
917I

FICOMPTA

GRANDY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

GRANDY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكاا0 
مارينا الطابق  3 مكت0 19 شارع 

عبدالكريم بنجلون م.ج.    - فففف3 
فاس  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRANDY

صانع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

مواد كيماوية 

اا ر مواد كيماوية بنصف الجملة

نقل مواد مختلفة بالسيارات.

مكاا0   : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع   19 مكت0   3 الطابق   مارينا 

عبدالكريم بنجلون م.ج.    - فففف3 

فاس  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

فف5    : السيد سعيد الحدو�سي  

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : الوادزيان  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الحدو�سي  عنوانه ا) 

اجزئة الرياض طريق عين   111 رقم 

الشقف  فففف3 فاس املغرب.

السيد محمد الوادزيان عنوانه ا) 

امحمد     بني  املكينة  درب   5 رقم 

فففف5 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الحدو�سي  عنوانه ا) 

اجزئة الرياض طريق عين   111 رقم 

الشقف  فففف3 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5793.

918I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 MILMAS SARLAU
 ميل ماس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

MILMAS SARLAU - ميل ماس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة سمية 

عمارة 82 ط 4 رقم 16 حي بامليي  - 

ف34ف2 الدارالبيضاء  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

389575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  17ف2  نون ر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

MILMAS SARLAU - ميل ماس.

منعش   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حي   16 رقم   4 ط   82 سمية عمارة 

بامليي  - ف34ف2 الدارالبيضاء  املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : ميلود  املساك  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  ميلود  املساك  السيد 

عين   13 اازة رقم  شارع   2 إنارة  حي 

الشق  ف43ف2 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  ميلود  املساك  السيد 

عين   13 اازة رقم  شارع   2 إنارة  حي 

الشق  ف43ف2 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 17ف2 احت رقم 47فف65فف.

919I

IL CONSIGLIO SARLAU

ECO PRIME CALL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 Massira 2 N° 601 1ER ETAGE

 plateau N°6 MARRAKECH ،

فففف4، مراكش املغرب

ECO PRIME CALL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 

رقم ف1املكت0 رقم 2ف الطابق األول 

أسواق السالم شارع موالي عبد 

هللا و 11 اناار باب دكالة مراكش - 

فففف4  مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  9ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ECO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIME CALL SARL
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و  تسيير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

استغالل مراكز اإلاصال.

الشقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

2ف الطابق األول  ف1املكت0 رقم  رقم 

عبد  موالي  شارع  السالم  أسواق 

 - اناار باب دكالة مراكش   11 هللا و 

فففف4  مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد وفيق خميلي :  فف4 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف3    : اشليل  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد حسن مرزوك :  فف3 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وفيق خميلي عنوانه ا) 11 

ميزاو  ف6933  شارع فنسون كينون 

فرنسا ف6933 ميزاو فرنسا.

السيد مصطفى اشليل عنوانه ا) 

مراكش  49ف1  رقم  أزلي  اجزئة 

فففف4 مراكش املغرب.

عنوانه ا)   مرزوك  حسن  السيد 

فففف4  مراكش   294 رقم   1 إزيكي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)   مرزوك  حسن  السيد 

فففف4  مراكش   294 رقم   1 إزيكي 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 5ف1438.

Iف92

DARAA AUDIT

HR LAB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

DARAA AUDIT

طريق بوسكورة كرين وورك عمارة 

أ رقم 7 ، فففف2، الدار البيضاء 

املغرب

HR LAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي :  زنقة 

سومية عمارة 82 الطابق 4شقة 

16حي النخيل - فففف2  الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13ف418.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر  22ف2  د ن ر   31 في  املؤرخ 

HR LAB شركة ذات املسؤولية  حل 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي  زنقة 

4شقة  الطابق   82 عمارة  سومية 

الدار  فففف2    - النخيل  16حي 

املغرب نتيجة لعدم مزاولة  البيضاء 

أي نشاط مند اأسيسها.

و عين:

السيد ة) مريم   اقى  و عنوانه ا) 

21 اجزئة املنزه حي الر اء الرميطاج 

املغرب  البيضاء  الدار  فففف2 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

زنقة  وفي   22ف2  د ن ر   31 بتاريخ 

4شقة  الطابق   82 عمارة  سومية 

الدار  فففف2   - النخيل  16حي 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854542.

921I

BCOMPTA

CASA TERRAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BCOMPTA

 BP 2573 ، 93002، TETOUAN

MAROC

CASA TERRAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املركز 

التجاري البلدي الجداد رقم 11 

الفنيدق - فف931 الفنيدق املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TERRAS

بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

.DROGUERIE العقاقير

املركز   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 11 رقم  الجداد  البلدي  التجاري 

الفنيدق - فف931 الفنيدق املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الهادي خلفون :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : السيد بالل الونسعيدي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الونسعيدي  بالل  السيد 

 159 رقم  مراكش  شارع  عنوانه ا) 

اطوان ففف93 اطوان املغرب.

خلفون  الهادي  عبد  السيد 

 157 رقم  الوقااة  اجزئة  عنوانه ا) 

اطوان ففف93 اطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

خلفون  الهادي  عبد  السيد 

 157 رقم  الوقااة  اجزئة  عنوانه ا) 

اطوان ففف93 اطوان املغرب

الونسعيدي  بالل  السيد 

 159 رقم  مراكش  شارع  عنوانه ا) 

اطوان ففف93 اطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  ف1  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم ف265.

922I

BCOMPTA

 DROGUERIE OULAD

KORNIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BCOMPTA

 BP 2573 ، 93002، TETOUAN

MAROC

 DROGUERIE OULAD KORNIZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

بوخالد  ماعة وقيادة بنقريش 

اطوان - ففف93 اطوان املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DROGUERIE OULAD KORNIZ
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بيع   : بإاجاز  الشركة  غرض 

.DROGUERIE العقاقير ومواد البناء

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

بنقريش  وقيادة  بوخالد  ماعة 

اطوان - ففف93 اطوان املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ف34    : السيد عبد العزيز الكرنيز 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد  انس الكرنيز :  ف33 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف33    : الكرنيز  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكرنيز  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه ا) دوار بوخالد  ماعة وقيادة 

اطوان  ففف93  اطوان  بنقريش 

املغرب.

عنوانه ا)  الكرنيز  انس  السيد  

دوار بوخالد  ماعة وقيادة بنقريش 

اطوان ففف93 اطوان املغرب.

عنوانه ا)  الكرنيز  محمد  السيد 

دوار بوخالد  ماعة وقيادة بنقريش 

اطوان ففف93 اطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  الكرنيز  انس  السيد  

دوار بوخالد  ماعة وقيادة بنقريش 

اطوان ففف93 اطوان املغرب

عنوانه ا)  الكرنيز  محمد  السيد 

دوار بوخالد  ماعة وقيادة بنقريش 

اطوان ففف93 اطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  4ف  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

23ف2 احت رقم 2627.

923I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

YES WE CALL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 Entreprise assisstance*

’*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

60000، oujda maroc

YES WE CALL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 46 شارع 

صابرة طابق 3 رقم 6 حي القدس 

إقامة خرباش و دة - فففف6 و دة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  اونيو   28 املؤرخ في 

YES WE CALL  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 

صابرة  شارع   46 اإل تماعي  مقرها 

إقامة  القدس  حي   6 رقم   3 طابق 

خرباش و دة - فففف6 و دة املغرب 

نتيجة ملشاكل مالية.

و عين:

السيد ة) محمد   والي و عنوانه ا) 

و دة فففف6 و دة املغرب كمصفي 

 ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

46 شارع  22ف2 وفي  28 اونيو  بتاريخ 

القدس  حي   6 رقم   3 طابق  صابرة 

إقامة خرباش و دة - فففف6 و دة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

نون ر   17 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 1814.

924I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

S.O.M.A. DAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

ف13 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

ففف23، بني مالل املغرب

S.O.M.A. DAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

التالث رقم 188 شارع الحسن التاني 

- ففف23 بني مالل املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13579

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.O.M.A. DAY

منعش   : بإاجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

التالث رقم 188 شارع الحسن التاني 

- ففف23 بني مالل املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ف25    : الكيحال  سعيد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد عثمان لفريخ :  ف25 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

ف25    : لفريخ  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

الدان  فخر  الكريم  عبد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ف25    :

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الكيحال عنوانه ا) 
بني  ففف23   19 رقم  شيماء  اجزئة 

مالل املغرب.

عنوانه ا)  لفريخ  عثمان  السيد 

ااطاليا فف411 مودنا ااطاليا.

السيد املصطفى لفريخ عنوانه ا) 

ااطاليا فف411 مودنا ااطاليا.

الدان  فخر  الكريم  عبد  السيد 

 51 رقم  الشابي  شارع  عنوانه ا) 

الطابق 2ف ففف23 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الكيحال عنوانه ا) 
بني  ففف23   19 رقم  شيماء  اجزئة 

مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 1371.

925I

FIDIMPO

GESTASSURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDIMPO

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC

GESTASSURE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اقاطع 

شارع بوردو و شارع بوعرفة إقامة 2 

الشقة رقم 2 بوركون الدار البيضاء 

- ف4فف2 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.135895

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 17 أكتوبر 22ف2 اقرر حل 

GESTASSURE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ
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وعنوان  درهم  ففف.فف3  رأسمالها   
مقرها اإل تماعي اقاطع شارع بوردو 
الشقة رقم   2 و شارع بوعرفة إقامة 
ف4فف2   - البيضاء  الدار  بوركون   2
الدار البيضاء املغرب  نتيجة ل أزمة 

 ائحة كورونا.
و عين:

و  ادريس  مراد    السيد ة)  
2 شارع بوردو الطابق  عنوانه ا) رقم 
1 الشقة رقم 2 إقامة الحمد ف4فف2  
كمصفي  ة)  املغرب   الدار البيضاء  

للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
وفي اقاطع  22ف2  أكتوبر   17 بتاريخ 
 2 شارع بوردو و شارع بوعرفة إقامة 
الشقة رقم 2 بوركون الدار البيضاء - 

ف4فف2  الدار البيضاء  املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون ر 22ف2 احت رقم 633467فف.

926I

بروكونيكت كونسولتنغ

م. ي. ب. انترناشيونال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

بروكونيكت كونسولتنغ
كابتال أوفيس، الرقم 7، اقاطع 

شارع عبد املومن و زنقة الرشاتي، 
الطابق 6، املكت0 119. ، 42فف2، 

الدار البيضاء املغرب
م. ي. ب. انترناشيونال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شارع 

أنفا، الطابق 9، شقة 9، عمارة 
الخريف، الدارالبيضاء - ف37ف2 

الدارالبيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ف5651
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  7ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ي.  م.   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ب. انترناشيونال.

غرض الشركة بإاجاز : استيراد و 

اصدار املنتو ات الحرفية و الثقافية 

و الرقمية.

96 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

عمارة   ،9 شقة   ،9 الطابق  أنفا، 

ف37ف2   - الدارالبيضاء  الخريف، 

الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف6  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 444   : السيد محمد ااسين بقير 

حصة بقيمة فف44.4 درهم للحصة.

 156   : السيدة شوقية دهيبات 

حصة بقيمة فف15.6 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بقير  ااسين  محمد  السيد 

رقم  إي  بلوك   19 قطاع  عنوانه ا) 

فف1ف1  شارع الفيالو حي الرياض   9

الرباط املغرب.

السيدة شوقية دهيبات عنوانه ا) 

 9 عمارة   1 قصبة  األندلس  رياض 

فف1ف1  حي الرياض الرباط   5 شقة 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بقير  ااسين  محمد  السيد 

رقم  إي  بلوك   19 قطاع  عنوانه ا) 

فف1ف1  شارع الفيالو حي الرياض   9

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 41322.

927I

LUVITINOX TRAV

LUVITINOX TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LUVITINOX TRAV
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ HMIDA RUE B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA MAROC
LUVITINOX TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 14 زنقة 
ب 17 حي بنخيران  - فففف6 و دة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
439ف4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUVITINOX TRAV
نجارة    : بإاجاز  الشركة  غرض 
املعادن أو كلوريد متعدد   ، األملنيوم 

الفاانيل  ب ف س)
أعمال متنوعة أو أشغال البناء

اصنيع الز اج
.

زنقة   14  : عنوان املقر اال تماعي 
و دة  فففف6   - حي بنخيران    17 ب 

املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ففف.1    : موساوي  أنس  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  موساوي  أنس  السيد 
 14 رقم   17 اجزئة بنخيران زنقة ب 

فففف6 و دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  موساوي  أنس  السيد 
 14 رقم   17 اجزئة بنخيران زنقة ب 

فففف6 و دة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   18 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2383.

928I

بروكونيكت كونسولتنغ

بروكونيكت كونسولتنغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

بروكونيكت كونسولتنغ

كابتال أوفيس، الرقم 7، اقاطع 

شارع عبد املومن و زنقة الرشاتي، 

الطابق 6، املكت0 119. ، 42فف2، 

الدار البيضاء املغرب

بروكونيكت كونسولتنغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي كابتال 

أوفيس، الرقم 7، اقاطع شارع عبد 

املومن و زنقة الرشاتي، الطابق 6، 

املكت0 119. - 42فف2 الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

523863

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

ام تغيير  22ف2  اونيو  3ف  املؤرخ في 

«بروكونيكت  من  الشركة  تسمية 

كونسولتنغ» إلى «إ.و.ك. كونسولتنغ».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 22ف2 احت رقم 3فف41.

929I
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بروكونيكت كونسولتنغ

بروكونيكت كونسولتنغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القانوني للشركة

بروكونيكت كونسولتنغ
كابتال أوفيس، الرقم 7، اقاطع 

شارع عبد املومن و زنقة الرشاتي، 
الطابق 6، املكت0 119. ، 42فف2، 

الدار البيضاء املغرب
بروكونيكت كونسولتنغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي كابتال 

أوفيس، الرقم 7، اقاطع شارع عبد 
املومن و زنقة الرشاتي، الطابق 
6، املكت0 119. - 42فف2 الدار 

البيضاء.
احويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.523863

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
22ف2 ام احويل  3ف اونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 22ف2 احت رقم 3فف41.
Iف93

بروكونيكت كونسولتنغ

بروكونيكت كونسولتنغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

بروكونيكت كونسولتنغ
كابتال أوفيس، الرقم 7، اقاطع 

شارع عبد املومن و زنقة الرشاتي، 
الطابق 6، املكت0 119. ، 42فف2، 

الدار البيضاء املغرب
بروكونيكت كونسولتنغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي كابتال 

أوفيس، الرقم 7، اقاطع شارع عبد 
املومن و زنقة الرشاتي، الطابق 6، 
املكت0 119. كابتال أوفيس، الرقم 
7، اقاطع شارع عبد املومن و زنقة 

الرشاتي، الطابق 6، املكت0 119. 

42فف2 الدار البيضاء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.523863

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

امت  22ف2  اونيو  3ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :

اسماعيل   السيد  ة)  افويت 

من  ا تماعية  حصة  ف15  الكندي 

السيد  ة)  فف6 حصة لفائدة   أصل 

سلمى حاام بتاريخ 3ف اونيو 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 22ف2 احت رقم 3فف41.

931I

FIDUCIAIRE YADANI إئتمانية ادني

TRAITEUR PALMARIVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE ادني  إئتمانية 

YADANI

واد  شارع   52 الزنقة   55 الرقم 

درعة االلفة ، فف2ف2، الدار البيضاء 

املغرب

TRAITEUR PALMARIVA شركة 
طور  املحدودة في  املسؤولية  ذات 

التصفية)
رقم  اإل تماعي   مقرها  وعنوان 
52 شارع واد درعة االلفة -  55 زنقة 

فف2ف2 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1ف4313.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  21ف2  نون ر   24 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    TRAITEUR PALMARIVA
وعنوان  درهم  ففف.فف1  رأسمالها 
 52 زنقة   55 رقم  مقرها اإل تماعي  

فف2ف2   - االلفة  درعة  واد  شارع 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

كوفيد19.

 55 و حدد مقر التصفية ب  رقم 
 - االلفة  درعة  واد  شارع   52 زنقة 

فف2ف2 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
و  زماوي  زكرياء   السيد ة) 

ف8  حي السالم فرح م س  عنوانه ا) 

عمارة 121 الشقة 19 االلفة فف2ف2 

كمصفي  ة)  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

ف2  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اوليوز 22ف2 احت رقم 831769.

932I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LIGNE CUISINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

LIGNE CUISINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 628 

اجزئة ال رج 1 الصويرة - ففف44 

الصويرة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27ف4.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  22ف2  ماي   16 في  املؤرخ 

ذات  شركة   LIGNE CUISINE

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 

 1 ال رج  اجزئة   628 رقم  اإل تماعي 

الصويرة املغرب  ففف44   - الصويرة 

نتيجة لترا ع النشاط التجاري.

و عين:

و  الصلحي  خداجة   السيد ة) 
عنوانه ا) رقم 4-1ف زنقة الشياضمة 

التجزئة 5 الصويرة ففف44 الصويرة 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

 628 وفي رقم  22ف2  ماي   16 بتاريخ 

ففف44   - الصويرة   1 ال رج  اجزئة 

الصويرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ ف2 اونيو 

22ف2 احت رقم 227.

933I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

VICMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

VICMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 

بالطابق الثاني كائنة برقم 3ف 

زنقة ابن رشد الصويرة - ففف44 

الصويرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

9ف62

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  اونيو  6ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VICMAR
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إدارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السياحة والفنادق.

شقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

زنقة  3ف  الثاني كائنة برقم  بالطابق 

ابن رشد الصويرة - ففف44 الصويرة 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد غيران باسكال دانيز :  فف5 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيدة ماري كخوازيل فيرونيك 

بقيمة  حصة  فف5    : انجيل   يزال 

فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دانيز  باسكال  غيران  السيد 

سان  طريق  8ف  رقم  عنوانه ا) 

سان  ف1326  فرنسا   وزيف 

 وزيف كاسيس فرنسا.

السيدة ماري كخوازيل فيرونيك 

شارع  عنوانه ا)  انجيل   يزال 

ف2ف75  باريس فرنسا  روندونيوكس 

باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

دانيز  باسكال  غيران  السيد 

سان  طريق  8ف  رقم  عنوانه ا) 

سان  ف1326  فرنسا   وزيف 

 وزيف كاسيس فرنسا

السيدة ماري كخوازيل فيرونيك 

شارع  عنوانه ا)  انجيل   يزال 

ف2ف75  باريس فرنسا  روندونيوكس 

باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 22 اونيو 

22ف2 احت رقم 233.

934I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LA PLAYA DE MOGADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

LA PLAYA DE MOGADOR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

بالطابق السفلي بدوار الغزوة 

الصويرة - ففف44 الصويرة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  أكتوبر  3ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLAYA DE MOGADOR

ادارة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

خدمات املطاعم.

محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الغزوة  بدوار  السفلي  بالطابق 

الصويرة - ففف44 الصويرة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ف55    : السيد ناصر عبد الواحد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

روبين  لورانت  يرارد  السيد 

درهم  فف1  بقيمة  حصة  ف35    :

للحصة.

فف1    : السيد امراار محمد أنس 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد  عبد  ناصر  السيد 
ااريفا كاداز   13 كال بالين  عنوانه ا) 

اسبانيا ف1138 كاداكس اسبانيا.
روبين  لورانت  يرارد  السيد 
شارع  فوريست  ف119  عنوانه ا) 
بلجيكا  18-1ففف  فوري  كابرييل 

ف119 بروكسيل بلجيكا.
أنس  محمد  امراار  السيد 
البحيرة  اجزئة   24 رقم  عنوانه ا) 
ففف44 الصويرة  4 الصويرة  الشطر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد  عبد  ناصر  السيد 
ااريفا كاداز   13 كال بالين  عنوانه ا) 

اسبانيا ف1138 كاداكس اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
7ف  بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

أكتوبر 22ف2 احت رقم 389.
935I

 يسطراكو

LITTORAL ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 يسطراكو
حي العمارية، حدائق القدس 
 ،GH8 كاليفورنيا 511، عمارة

الطابق 3، رقم 24 شارع القدس، 
عين الشق،، ف48ف2، الدار البيضاء 

املغرب
LITTORAL ENERGIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
بريما مكت0 5ف1، الطابق 3، 

الشقة 16، زاوية مصطفى معاني و 
11 اناار، - ف15ف2 الدار البيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564419

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر  7ف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LITTORAL ENERGIE

غرض الشركة بإاجاز : - استغالل 

محطة بنزان.
اجاري  أصل  وتشغيل  إنشاء   -

واستيراد  وشراء  بيع  إلى  يهدف 

الغيار  قطع  واوزيع  ونقل  واصدار 

وكذلك صيانة وإصالح  ميع أنواع 

واإللكترونية  امليكانيكية  السيارات 

والدرا ات النارية و ما إلى ذلك.

وبيع  واصدار  واستيراد  شراء   -

الجدادة  املعدات  واوزيع  ميع 

املنتجات  أو  املواد  أو  املستعملة  أو 

املصنعة أو نصف مصنعة أو اللوازم 

أو امللحقات الالزمة لنشاط الشركة.

واأ ير  واقتناء  واركي0  إنشاء   -

الصناعية  املنشآت  وتشغيل  ميع 

والتجارية الالزمة لألنشطة املذكورة 

أعاله.

بيع  استغالل،  اقتناء،  أخذ،   -

التراخيص وبراءات اإلختراع  أو منر 

لحسابها  الشركة  بهدف  املرابطة 

الحصري.

العموالت  عمليات  -  ميع 

والتمثيل  والسمسرة  والشحن 

والبضائع  باملنتجات  املتعلقة 

املذكورة أعاله..

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

بريما مكت0 5ف1، الطابق 3، الشقة 
16، زاوية مصطفى معاني و 11 اناار، 

- ف15ف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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ففف.1    : محمد  السيد وضيفي 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بطاقة  محمد،  وضيفي  السيد 

عنوانه ا)   BE689183 رقم  وطنية 

 ،4 طابق  باشكو،  اجزئة   ،77 رقم 

البيضاء  الدار  ف42ف2   ،15 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بطاقة  محمد،  وضيفي  السيد 

عنوانه ا)   BE689183 رقم  وطنية 

 ،4 طابق  باشكو،  اجزئة   ،77 رقم 

البيضاء  الدار  ف42ف2   ،15 شقة 

املغرب

بطاقة  ها ر،  الدريوش  السيدة 

وطنية رقم BL54479 عنوانه ا) رقم 

شقة   ،4 طابق  باشكو،  اجزئة   ،77

15، ف42ف2 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

احت رقم -.

936I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

MAGHREB HILLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر اال تماعي للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,1ف

20800، CASABLANCA MAROC

MAGHREB HILLS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

عمري شارع محمد الخامس لوكال 

رقم A 36 الطابق التالت  - فففف2 

الجدادة املغرب.

احويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.566525

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 22ف2 ام  احويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

«اقامة عمري شارع محمد الخامس 

 - التالت   الطابق   A  36 لوكال رقم 

فففف2 الجدادة املغرب» إلى «ساحة 

االمم االمتحدة c/o انتراداك النغرب  

فففف2 الدار البيضاء   حياة ريجن�سي 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 851643.

937I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

 GROUPE PALMERAIE

DEVELOPPEMENT
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,1ف

20800، CASABLANCA MAROC

 GROUPE PALMERAIE

DEVELOPPEMENT «شركة  

املساهمة»

وعنوان مقرها اال تماعي: باملوري 

فيالج صندوق ال راد 1487 سيركوي  

باملوري - فففف2 مراكش املغرب.

«تعيين أعضاء مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

41ف6.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في ف3 اونيو 22ف2

اقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

خالل السنوات املالية التالية: 

- 27ف2-22ف2

األشخاص الطبيعيون: 

سني  برادة  هناء  السيد ة) 

مجلس  في  عضو  داد  بصفته ا) 

 42 ب:  عنوانه ا)  والكائن  االدارة 

فففف2  كاليفورنيا  او وج  اجزئة 

الدارالبيضاء املغرب.

االدري�سي  فيصل  السيد ة) 

في  عضو  داد  بصفته ا)  قيطوني 

مجلس االدارة والكائن عنوانه ا) ب: 

فففف2  بوسكورة  ف9  ليال بارك فيال 

الدارالبيضاء املغرب

األشخاص املعنويون: 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

22ف2 احت رقم 77ف143.

938I

فيدكات

 MOUASSASSATE AL FAJR

AZZAYTOUNE PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور املدانة 

الجدادة مكناس ، فففف5، مكناس 

املغرب

 MOUASSASSATE AL FAJR

AZZAYTOUNE PRIVEE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ابن 

خلدون عمارة رقم 47 شقة رقم 4 

م.ج  - فففف5 مكناس املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24441

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3ف اوليوز 22ف2 ام اإلعالم 

بوفاة الشريك محمد امباركي و اوزيع 

لرسم   
ً
ابعا الورثة  على  حصصه 

ف2ف2  شتن ر  2ف  في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 59   ، امباركي   فؤاد  السيد ة) 

حصة.

  ، امباركي   العالي  عبد  السيد ة) 

59 حصة.

السيد ة) فاطمة الزهراء  امباركي  

،  29 حصة.

 28   ، امباركي   بشرى  السيد ة) 

حصة.

 25   ، الهاللي   غيثة  السيد ة) 

حصة.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

شتن ر   21 بتاريخ  التجارية بمكناس  

22ف2 احت رقم 847.

939I

كومافيد

 SOCIÉTÉ CHRIFA TRADING

COMPANY SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

كومافيد

ف1 شارع عبد هللا شفشاوني و دة ، 

فففف6، و دة املغرب

 SOCIÉTÉ CHRIFA TRADING

COMPANY SARL/AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي زاوية شارع 

فطواكي و شارع F.A.R  إقامة باستور 

الطابق التاني الشقة ف1 و دة - 

فففف6 و دة املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.15929

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

ام تغيير  22ف2  نون ر   24 املؤرخ في 

«اإلستيراد  من  الشركة   نشاط 

و التصدار و املتا رة» إلى «امليكانيك 

,الصناعة ونجارة

صيانة واوريد املعدات 

عامة  عقود  اقدام  في   املشاركة 

أو الخاصة».

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

د ن ر   28 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 7ف21.

Iف94
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ste FIDOKOM sarl au

DOUNYA GIDA
شركة التوصية البسيطة

اأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

DOUNYA GIDA شركة التوصية 

البسيطة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

لغريبة  بوعرك فف627 الناضور 

املغرب

اأسيس شركة التوصية البسيطة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

63ف25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر  6ف 

األسا�سي لشركة التوصية البسيطة 

باملميزات التالية:

التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

البسيطة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUNYA GIDA

:.وسيط  بإاجاز  الشركة  غرض 

اجاري بالجملة.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الناضور  فف627  بوعرك  لغريبة  

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف75  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اوراغ الياس :  فف1 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

حصة  فف4    : السيد قالح فؤاد 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

مخزن الت راد   : السيد قالح فؤاد 

بقيمة ففف.فف7 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  الياس  اوراغ  السيد 
ففف62  حي  واهرة سفلى ازغنغان 

الناضور املغرب.
 1 عنوانه ا)  فؤاد  قالح  السيد 

عمارة اوران ف5452 الكسو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  الياس  اوراغ  السيد 
ففف62  حي  واهرة سفلى ازغنغان 

الناضور املغرب
 1 عنوانه ا)  فؤاد  قالح  السيد 
عمارة اوران ف5452 الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
21 د ن ر  االبتدائية بالناضوربتاريخ 

22ف2 احت رقم 47ف5.
941I

COFANAD SARL

صوطنور
إعالن متعدد القرارات

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
صوطنور «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها اال تماعي: شاع 
اوسف ابن ااشفين رقم 122 

الناظور الناظور ففف62 الناظور 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2789
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
22ف2 ام ااخاذ  19 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي انص على ماالي:
افويت  قبول  حصص:  افويت 
عشرة ف1 حصص من السيد املهدي 
عمر التى املكها في الشركة املدكورة 

أعاله للسيدة املهدي ريم
على  انص  الذي   :2 رقم  قرار 
عقد  قبول  حصص:  هبة  ماالي: 
املهدي  السيد  وه0  بمو به  هبة  
نورالدان  البنته السيدة املهدي ريم 
12 حصة و اثنا و عشرون  اثنا عشر 
املهدي  السيدة  البنته  حصة   22

 22 و عشرون حصة  اثنا  و  ابتسام 
 56 مجموعه  البنته املهدي صابرين, 
ستة و خمسون حصة التي املكها في 
الشركة و قبولهن كشريكات  دد في 

شركة صوطنور ش م م 
قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

تغيير نشاط الشركة 
قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 
بها واعادة  القوانين املعمول  مالئمة 

صياغة القانون االسا�سي للشركة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  انص  الذي   :7 رقم  بند 
 : رأسمال الشركة    7 الفصل  ماالي: 
ألف  بثالثين  الشركة  رأسمال  حدد 
فففف3 درهم مقسم على ثالث مائة 
فف3 حصة بمائة فف1 درهم للحصة 
موزعة  الحصص  هده  و  الواحدة 
حصة,  ف6  العمراوي رابحة   : كاالتي 
املهدي  حصة,   18 عزالدان  املهدي 
 92 ,املهدي بشرى  حصة   18 محمد 
حصة,   11 نعيمة  ,املهدي  حصة 
املهدي  حصة,   11 كريمة  املهدي 
املهدي ريم  حصة,   19 عبد الشفيق 
22 حصة  املهدي ابتسام  22 حصة, 
صبور  حصة,   22 صابرين  ,املهدي 
2 حصص, صبور  اسماعيل عرفات 
1 حصة,  1 حصة, صبور مريم  ملياء 
حصة,   1 العز  أم  عادلة  صبور 

املجموع  فف3 حصة
على  انص  الذي   :6 رقم  بند 
اقدر   : املساهمات    6 الفصل  ماالي: 
في هده الشركة  مساهمات الشركاء 
ففف6  رابحة   العمراوي   : كاالتي 
درهم,   فف18  عزالدان  درهم,املهدي 
املهدي  درهم,  فف18  محمد  املهدي 
املهدي نعيمة  درهم,  فف92   بشرى  
فف11  كريمة  ,املهدي  درهم  فف11 
فف19  الشفيق  عبد  املهدي  درهم, 
درهم, املهدي ريم فف22 درهم, املهدي 
فف22 درهم, املهدي صابرين  ابتسام 
فف22 درهم ,صبور اسماعيل عرفات 
درهم,  فف1  صبور ملياء  درهم,  فف2 
صبور مريم فف1 درهم ,صبور عادلة 
ام العز فف1 درهم  , املجموع فففف3 

درهم.

على  انص  الذي   :3 رقم  بند 

الشركة  موضوع   3 الفصل  ماالي: 

للشركة  اال تماعي  النشاط  تغير   :

من  الثالث  الفصل  اصبر  بدلك  و 

النحو  على  تغير  قد  الشركة  قانون 

الغاز  نقل  الشركة  موضوع  التالي   

السائل و البواان و ال روبان لحساب 

الغير و بصفة ا مالية كل العمليات 

غير  و  العقارية  الصناعية  التجارية 

عالقة  لها  التي  املالية  و  العقارية 

بموضوع  مباشرة  غير  و  مباشرة 

الشركة قصد اطويرها

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 26 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 92ف5.

942I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

MOGANEGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اوسيع نشاط الشركة 

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

ذات  شركة   MOGANEGO

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

محل  اال تماعي  مقرها  وعنوان 

كائن بالطابق السفلي بمركز و ماعة 

 - الصويرة  اقليم  بوزرقطون  موالي 

ففف44 الصويرة املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4737

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  د ن ر   21 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
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بيع و تسويق مواد التجميل.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 22 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 529.

943I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ADINOV TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

ADINOV TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : محل 

كائن بالطابق السفلي عملية ت1 

وحدة 44 ااملست اقليم الصويرة - 

ففف44 الصويرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3865

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر حل  23ف2  اناار  5ف  املؤرخ في 

ذات  شركة   ADINOV TRAVAUX

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

ت1  عملية  السفلي  بالطابق  كائن 

الصويرة  اقليم  ااملست   44 وحدة 

نتيجة  املغرب  الصويرة  ففف44   -

لترا ع النشاط التجاري.

و عين:

و  الغبالي  عادل   السيد ة) 

اافوكت  اجزئة   549 رقم  عنوانه ا) 

املغرب  الصويرة  ففف44  الصويرة 

كمصفي  ة) للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 5ف اناار 23ف2 وفي محل كائن 

وحدة  ت1  عملية  السفلي  بالطابق 

44 ااملست اقليم الصويرة - ففف44 

الصويرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 6ف اناار 

23ف2 احت رقم 15.

944I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

AUTO ECOLE JEBBARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع اابع لشركة اجارية او د 

مقرها اال تماعي باملغرب

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

AUTO ECOLE JEBBARI «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: شقة 

كائنة بالطابق السفلي رقم 9ف2 

اجزئة أزلف الصويرة - ففف44 

الصويرة املغرب.

«إغالق فرع اابع لشركة اجارية 

او د مقرها اال تماعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3245

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اقرر  22ف2  د ن ر   14 في  املؤرخ 

 AUTO لشركة  اابع  فرع  إغالق 

 AUTO تسميته   ECOLE JEBBARI

عنوانه  والكائن   ECOLE JEBBARI

في شقة بالطابق األول مركز سيدي 

ففف44   - الصويرة  اقليم  بولعالم 

الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 5ف اناار 

23ف2 احت رقم 13.

945I

ste FIDOKOM sarl au

YOTRAVAUX WIAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

YOTRAVAUX WIAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع علي 

الشريف محمد امزيان حي الوفاق 

سلوان فف627 الناضور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7ف232.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

22ف2 اقرر حل  1ف د ن ر  املؤرخ في 

ذات  شركة   YOTRAVAUX WIAM

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

امزيان  محمد  الشريف  علي  شارع 

الناضور  فف627  حي الوفاق سلوان 

من   ارادي  لقرار  نتيجة  املغرب 

الشريك الوحيد.

و عين:

السيد ة) سعيد  بليلو و عنوانه ا) 

بوعرك   59 بلوك  مسعود  سكتور 

فف627 الناضور املغرب كمصفي  ة) 

للشركة.

و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 1ف د ن ر 22ف2 وفي شارع علي 

الوفاق  حي  امزيان  محمد  الشريف 

سلوان فف627 الناضور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 14 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 4999.

946I

KJY CONSULTING

KJY CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

KJY CONSULTING

زنقة الحرية رقم ف1 الطابق رقم 

3 الشقة رقم 5 الدار البيضاء، 

ف12ف2، الدار البيضاء املغرب

KJY CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ف1 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5  الدار 

البيضاء ف12ف2 الدار البيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

567543

1ف  عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  د ن ر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KJY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING

 : بإاجاز  الشركة  غرض 

في  الرقمي  التحول  في  االستشارات 

هندسة  في  اإلستراايجية  في  اإلدارة 

التدري0.

زنقة  ف1   : عنوان املقر اال تماعي 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5  الدار 

البيضاء  الدار  ف12ف2  البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.ف1  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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فف1    : االحرش  ااسين  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ااسين االحرش عنوانه ا) 

 2 الربيع  اقامة  الياسمين  زنقة   24

فف2ف2  حي الراحة    4 شقة  طابق1 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ااسين االحرش عنوانه ا) 

 2 الربيع  اقامة  الياسمين  زنقة   24

فف2ف2  حي الراحة    4 شقة  طابق1 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

9ف  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853346فف.

947I

GFC Consulting

CASA DEL DONUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

GFC Consulting

زنقة سمية، إقامة شهرزاد 3، 

الطابق 5، رقم 22، بامليي ، ف34ف2، 

الدار البيضاء املغرب

 CASA DEL DONUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اللة 

الياقوت، عرعار، عمارة 9، إقامة 

كاليس، الطابق الرابع، الشقة 17 - 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

افويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.511377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

امت  22ف2  اوليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حنان مهراوي  السيد  ة)  افويت 

ف34 حصة ا تماعية من أصل ف34 

ابراهيم  السيد  ة)  لفائدة   حصة 

زكوك بتاريخ 26 اوليوز 22ف2.

افويت السيد  ة) حنان الحبا�سي 

ف33 حصة ا تماعية من أصل ف33 

ابراهيم  السيد  ة)  لفائدة   حصة 

زكوك بتاريخ 26 اوليوز 22ف2.

هشام اوفيقي  افويت السيد  ة) 

ف33 حصة ا تماعية من أصل ف33 

ابراهيم  السيد  ة)  لفائدة   حصة 

زكوك بتاريخ 26 اوليوز 22ف2.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 53ف852.

948I

nadorligneconsulting

ريكامبيوس تالير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

nadorligneconsulting

الناضور ، ففف62، الناضور املغرب

ريكامبيوس االير شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الوفاق 

سلوان قلعيا سلوان - ففف62 

الناظور املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

25123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  4ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ريكامبيوس االير.

-استيراد   : غرض الشركة بإاجاز 

قطع غيار السيارات املستعملة

-استيراد واصدار.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الوفاق سلوان قلعيا سلوان - ففف62 

الناظور املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

حصة  فف4    : بالل حنو  السيد 
بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف4    : السيد عبد املجيد ميزار 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.

حصة  فف2    : وائل حنو  السيد 
بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  حنو  بالل  السيد 
اسبانيا ف1ف28 اسبانيا اسبانيا.

السيد عبد املجيد ميزار عنوانه ا) 
اسبانيا ف1ف28 اسبانيا اسبانيا.

دوار  السيد وائل حنو عنوانه ا) 
اوالد حمو مو�سى اات ماات الدريوش 
62253 دار الكبداني دريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  حنو  بالل  السيد 
اسبانيا ف1ف28 اسبانيا اسبانيا

السيد عبد املجيد ميزار عنوانه ا) 
اسبانيا ف1ف28 اسبانيا اسبانيا

السيد عبد املجيد ميزار عنوانه ا) 
ماات  اات  مو�سى  حمو  اوالد  دوار 
الكبداني  دار   62253 الدريوش 

دريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ ف2 اناار 

23ف2 احت رقم 5154.

949I

STE AYAD CONSULTING SARL

DALI PRONET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC

 DALI PRONET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 81 اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

املقدس  بيت  اجزئة  قرنفل  طريق 

و دة - فففف6 و دة املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  اأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

427ف4

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DALI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PRONET

اعمال   : بإاجاز  الشركة  غرض 

واالشغال  البناء  اعمال   - التنظيف 

العامة - اجارة لوازم حراس االمن.

عنوان املقر اال تماعي : 81 طريق 

 - املقدس و دة  بيت  قرنفل اجزئة 

فففف6 و دة املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : الروبي  سامي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

ففف1   : الروبي  سامي  السيد 

بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  الروبي  سامي  السيد 

ظهر املحلة اجزئة بيت املقدس شارع 

القرنفل رقم 81 و دة فففف6 و دة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه ا)  الروبي   سامي  السيد 

ظهر املحلة اجزئة بيت املقدس شارع 

القرنفل رقم 81 و دة فففف6 و دة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   13 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2365.

Iف95

YOUNESS BENMOUSSA

STE FACTORY VILLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 ايفلت، 

Tiflet Maroc ،154فف

STE FACTORY VILLA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي فيال رقم 

6 اجزئة األندلس ايفلت  - فف154 

ايفلت املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FACTORY VILLA

 / مقهى   : بإاجاز  الشركة  غرض 

مخ زة / مطعم.

: فيال رقم  عنوان املقر اال تماعي 

فف154   - اجزئة األندلس ايفلت    6

ايفلت املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : السيد العبدالوي امين  
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العبدالوي امين  عنوانه ا) 
ايفلت فف154 ايفلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد العبدالوي امين  عنوانه ا) 
ايفلت فف154 ايفلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   13 بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

23ف2 احت رقم 572.

951I

FA DISTRIBUTION

FA DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FA DISTRIBUTION
56 شارع موالي اوسف الطابق 3 

الشقة 14 ، ف2فف2، الدار البيضاء 
املغرب

FA DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 56 شارع 

موالي اوسف الطابق 3 الشقة 14 - 
ف2فف2 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.534877
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  12 د ن ر  املؤرخ في 
 FA شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ    DISTRIBUTION
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
اوسف  موالي  شارع   56 اإل تماعي 
14 - ف2فف2 الدار  3 الشقة  الطابق 
قوة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
املنافسة و ظروف االزمة اإلقتصاداة.

و حدد مقر التصفية ب 56 شارع 
موالي اوسف الطابق 3 الشقة 14 - 

فف2ف2 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد ة) فؤاد  مواكي و عنوانه ا) 
ف4 بلوك سدي عثمان فف2ف2 الدار 
البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
ف1  بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853598.
952I

Les bons comptes

AFRILIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
AFRILIGHTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 119شارع 

عبد املومن الطابق الثاني رقم 
18 الدار البيضاء - فف5ف2 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.454689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
22ف2 اقرر حل  6ف د ن ر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    AFRILIGHTING
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
املومن  عبد  119شارع  اإل تماعي 
18 الدار البيضاء  الطابق الثاني رقم 
- فف5ف2 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : عدم احقيق اي رقم معامالت.
و حدد مقر التصفية ب 119شارع 
 18 رقم  الثاني  الطابق  املومن  عبد 
الدار البيضاء - فف5ف2 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  لغزيل  محمد   السيد ة) 

عنوانه ا) حي رودة فيال 2  دة الربيع 

السعوداة  ف2223  دة  السعوداة 

كمصفي  ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  ابليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم ف85421.

953I

Fiduciaire ibn khaldoune

KARAMI NEGOCE

شركة التضامن

حل شركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شارع موالي اسماعيل زاوية 

زنقة اونس برشيد املغرب، فف261، 

برشيد املغرب

KARAMI NEGOCE شركة 

التضامن في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

البطيوة اوالد زيان الدروة - 2ف262 

الدروة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

اقرر  22ف2  د ن ر   22 في  املؤرخ 

 KARAMI التضامن  شركة  حل 

ففف.فف2  NEGOCE  مبلغ رأسمالها 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

2ف262   - البطيوة اوالد زيان الدروة 

الدروة املغرب نتيجة ل : عدم و ود 

أي نشاط اجاري.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

2ف262   - البطيوة اوالد زيان الدروة 

الدروة املغرب. 
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و عين:
كرامي  امليلودي    السيد ة) 
مقداد  شارع  لعلو  حي  عنوانه ا)  و 
الدار  73فف2  41 ق ج   لحريزي رقم 
البيضاء املغرب كمصفي  ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود ابليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
د ن ر   29 بتاريخ  االبتدائية ب رشيد  

22ف2 احت رقم 1426.
954I

لوكسر للحسابات

B.A CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، فففف6، و دة املغرب
B.A CASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 32 زنقة 
ملوية 5 عوينت سراق - فففف6 

و دة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.38743

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 3ف أكتوبر 22ف2 اقرر حل 
املسؤولية  ذات  شركة   B.A CASH
ففف.فف1  رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 32 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
زنقة ملوية 5 عوينت سراق - فففف6 
و دة املغرب نتيجة لعدم الوصول 

للمبتغى.
و عين:

السيد ة) أاوب  لزعر و عنوانه ا) 
زنقة  الوحدة  اجزئة  املحمدي  حي 
49 فففف6 و دة  بالل بن رباح رقم 

املغرب كمصفي  ة) للشركة.
و قد ام انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 3ف أكتوبر 22ف2 وفي 32 زنقة 
فففف6   - سراق  عوينت   5 ملوية 

و دة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار  2ف  بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2286.

955I

لوكسر للحسابات

B.N CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، فففف6، و دة املغرب
B.N CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية شارع 

محمد الخامس و امينة ال رحلية 
الطابق الثاني رقم 5 - فففف6 و دة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27723

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
ام  22ف2  أكتوبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر   28 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 1888.

956I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

AFRIFRUIT
إعالن متعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,1ف
20800، CASABLANCA MAROC

AFRIFRUIT «شركة  املساهمة»
وعنوان مقرها اال تماعي: 277-279 

شارع الزرقطوني - فففف2 الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.281451

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
ام ااخاذ  22ف2  نون ر  8ف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الذي انص على  قرار رقم االول: 
ماالي: استقالة السيد عمر لحلو من 

مهامه كعضو مجلس االدارة
الذي انص على  قرار رقم التاني: 
حارتي  السيد  عفر  تعيين  ماالي:  

كعضو  داد ملجلس االدارة
وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي انص على  بند رقم الشيئ: 

ماالي: ال شيئ
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 854297.
957I

لوكسر للحسابات

GT LINE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، فففف6، و دة املغرب
GT LINE CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة عمر 
ابن ربيعة رقم 46 - فففف6 و دة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  22ف2  أكتوبر  3ف  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«ففف.فف9 درهم» أي من «ففف.فف1 
عن  درهم»  «ففف.ففف.1  إلى  درهم» 
أو  نقداة  حصص  اقدام    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
نون ر   25 بتاريخ  بو دة   التجارية 

22ف2 احت رقم 1872.
958I

املركز املراك�سي لإلرشاد

أم أوسبيتاليتي )أطلس كاستل) 
 AM HOSPITALITY 

)ATLAS CASTLE(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ما وريل شارع موالي عبد هللا ، ف، 

مراكش املغرب

أم أوسبيتاليتي  أطلس كاستل) 

 AM HOSPITALITY (ATLAS»

CASTLE)» شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ف48 

اجزئة املصمودي ااركة  - فففف4 

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  2ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AM» كاستل)  أوسبيتاليتي  أطلس 

.«(HOSPITALITY (ATLAS CASTLE

دار   -  : بإاجاز  الشركة  غرض 

للضيافة أو رياض.
عنوان املقر اال تماعي : رقم ف48 

فففف4   - ااركة   املصمودي  اجزئة 

مراكش املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

السيد أحمد شكي0 :  فف5 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

فف5    : الزكري  محسن  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  شكي0  أحمد  السيد 
ااركة   املصمودي  اجزئة  ف48  رقم 

فففف4 مراكش املغرب.

السيد محسن الزكري عنوانه ا) 
ااركة   املصمودي  اجزئة   481 رقم 

فففف4 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  شكي0  أحمد  السيد 
ااركة   املصمودي  اجزئة  ف48  رقم 

فففف4 مراكش املغرب

السيد محسن الزكري عنوانه ا) 
ااركة   املصمودي  اجزئة   481 رقم 

فففف4 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

23ف2 احت رقم 143719.

959I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

شركة لير دو ال مير ش م م
للشريك الوحيد

 STE L‹AIR DE LA MER - 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 

الوحيد

45، شارع العقبة، ، ففف44، 

الصويرة املغرب

شركة لير دو ال مير ش م م للشريك 

 STE L’AIR DE LA MER - الوحيد

SARL AU   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

اغناج،   ماعة سيدي احمد 

الساار ، دائرة امنار  - ففف44 

الصويرة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
ام  23ف2  اناار  2ف  في  املؤرخ 
  Peter Adolf اإلعالم بوفاة الشريك 
على  حصصه  اوزيع  و   GIRSCHIK
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 24 

ً
الورثة ابعا

غشت 22ف2 بالشكل األتي :
 Christine Caroline السيد ة) 
 Dorothy SEEGER GIRSCHIK

ATIENO  ،  1.000 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 28.

Iف96

cabinet aux services des affaires

 VILLLAGE MOROCCO
TRAVEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 VILLLAGE MOROCCO TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

اوالد الزهراء ع.ص.ز ارفور - فف522 
ارفود املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5ف166

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VILLLAGE MOROCCO TRAVEL

النقل   : بإاجاز  الشركة  غرض 

السياحي .

قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فف522  اوالد الزهراء ع.ص.ز ارفور - 

ارفود املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اات القائد اوسف :  ففف.1 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اوسف  القائد  اات  السيد 

فف522  كداة دراوة ارفود  عنوانه ا) 

ارفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اوسف  القائد  اات  السيد 

فف522  كداة دراوة ارفود  عنوانه ا) 

ارفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

االبتدائية بالرشيداة  بتاريخ 16 اناار 

23ف2 احت رقم 5ف166.

961I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE AY PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

فففف7، العيون املغرب

STE AY PROD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الفتر  
زنقة  بورسعيد رقم 81 العيون - 

فففف7 العيون املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE AY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROD

انتاج   : بإاجاز  الشركة  غرض 

االنشطة   – السينمائية  األفالم 

العروض   – االبداعية  و  الفنية 

السينيمائي  التصوير   – املسرحية 

و التواصل  االاصال    – –االعالنات 

 – البيانات  لغة  ادارة   – االنتاج   –

االنتاج املعلوماتي....

عنوان املقر اال تماعي : حي الفتر  
 - العيون   81 رقم  بورسعيد  زنقة  

فففف7 العيون املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : عياش  محمد  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

ففف1   : عياش  محمد  السيد 

بقيمة فف1 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  عياش  محمد  السيد 

ف11  الفتر زنقة بورسعيد رقم  حي 

العيون فففف7 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  عياش  محمد  السيد 

ف11  الفتر زنقة بورسعيد رقم  حي 

العيون فففف7 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

23ف2 احت رقم 23ف3795/2.

962I
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malartci

 STE FARAOUI TRAVE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
 STE FARAOUI TRAVE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : مقيم 

لدى طار يتي0 كونسيلتينغ الواقعة 
بالشقة 2 اقامة رقم 6 اجزئة اسماء 
بني مالل - ففف23 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

879ف1.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
اقرر  22ف2  د ن ر   16 في  املؤرخ 
 STE FARAOUI TRAVE SARL حل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم  ففف.فف1 
طار يتي0  لدى  مقيم  اإل تماعي 
 2 بالشقة  الواقعة  كونسيلتينغ 
اقامة رقم 6 اجزئة اسماء بني مالل - 
ففف23 بني مالل املغرب نتيجة لحل 

مسبق للشركة.
و عين:

و  الفراوي  عادل   السيد ة) 
 58 اقامة  االمل  ضحى  عنوانه ا) 
الطابق 4 الرقم 25 بني مالل ففف23 
بني مالل املغرب كمصفي  ة) للشركة.
الجمعية  انعقاد  ام  قد  و 
22ف2  د ن ر   16 بتاريخ  الختامية 
وفي طار يتي0 كونسيلتينغ الواقعة 
بالشقة 2 اقامة رقم 6 اجزئة اسماء 

بني مالل - ففف23 بن مالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 26 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د ن ر 22ف2 احت رقم 1315.
963I

KAMAR BENOUNA

MH FONCIERE  ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

MH FONCIERE  ش م م   «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: حي 

الرياض 16 شارع الصنوبر قطاع 19 

بلوك د  - 6ف1ف1 الرباط املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

7ف147.6.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

ام ااخاذ  22ف2  اونيو   14 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 

ماالي: قرر الجمع العام الغير العادي 

ففف.فف1  من  راسمال  في  الزيادة 

درهم الى ففف.فف12.1درهم باصدار 

ا تماعية  دادة   حصة  ففف.ف12 

للواحدة   درهم  فف1  اسمية  بقيمة 

العينية  املساهمات  عن  تعويضا 

موطال0   ااسير  السيد  للشركاء 

السيد كريم موطال0 السيد محمد 

كريم حجيرة و السيد رشيد الشادلي 

على  انص  الذي   :2 رقم  قرار 

الى  الشركة  تسمية  تغيير  ماالي: 

 MH» من  بدال   »  EMATERIA  »

» FONCIERE

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

نشاط  الى  الشركة  موضوع  تغيير 

«الهولدنغ»

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

تغيير ااريخ االفتتاح و اغالق السنة 

املالية  السنة  ستبتدا  حيت  املالية 

االن في 1 اوليوز من عام واحد و انتهي 

في ف3 اونيو من العام الثالي مع التغيير 

و  ف2.3.6.7.3  املرا0 عم املادة رقم 

ف4 من القوانين 

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ف: الذي انص على ماالي: 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   16 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

23ف2 احت رقم 132225.

964I

PUSH CENTER

 BHFM CONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

 BHFM CONSULTING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 357 شارع 

محمد 5 طابق 5 شقة رقم 9 فضاء 

أ/2 بيلفيدار الدار البيضاء  - فففف2 

الدار البيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7فف568

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BHFM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSULTING SARL AU

اوفير   : بإاجاز  الشركة  غرض 

خدمات الكمبيوار.

 357  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 9 شقة رقم   5 طابق   5 شارع محمد 

 - بيلفيدار الدار البيضاء   أ/2  فضاء 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
فف,ففف.فف1 درهم، مقسم كالتالي:

ففف.1    : بالوافي   فاروق  السيد 
حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  بالوافي   فاروق  السيد 
إقامة املودة درج س الشقة 45 زنقة 
باسكيي فرانس فيل 2 الدار البيضاء 

فففف2 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)  بالوافي   فاروق  السيد 
إقامة املودة درج س الشقة 45 زنقة 
باسكيي فرانس فيل 2 الدار البيضاء 

فففف2 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

اناار 23ف2 احت رقم 853679فف.
965I

لوكسر للحسابات

ALI BOU CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، فففف6، و دة املغرب
ALI BOU CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
الثاني شقة 3 طريق اازة حي املنار 

رقم 11 شارع البكاي لهبيل - فففف6 
و دة املغوب.
افويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
3ف324.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
امت  22ف2  اونيو  6ف  في  املؤرخ 

املصادقة على :
بوراس  علي   السيد  ة)  افويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة  ففف.1 
السيد  ة)  لفائدة   حصة  ففف.1 

منعم اوزيني بتاريخ 16 اونيو 22ف2.
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باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   
اناار   12 بتاريخ  بو دة   التجارية 

23ف2 احت رقم 2357.
966I

FIDUCIAIRE ENNOUR

» GEOHUB»  شركة جيوهب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 Rue Acila,Lot Idrissia,Bureau,-
 Andalous,2eme étage,Bureau

11 ، 30000، fes maroc
شركة  يوهGEOHUB»  0 « شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع بئر 
أنزران مكاا0 اإلدريسية الطابق 

الثالث مكت0 رقم 21  فاس فففف3 
فاس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  5ف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.» GEOHUB»  0يوه 
 - مساح   : بإاجاز  غرض الشركة 

خبير - مهندس  طوبوغرافي.
عنوان املقر اال تماعي : شارع بئر 
الطابق  اإلدريسية  مكاا0  أنزران 
الثالث مكت0 رقم 21  فاس فففف3 

فاس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ابا نورالدان :  ف75 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.
السيد ر يلة  نجي0 :  ف25 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  نورالدان  ابا  السيد 

 5 اقامة ااكس الحي العسكري شقة 

ظهر املهراز فاس فففف3 فاس املغرب.

عنوانه ا)  نجي0  ر يلة   السيد 

 5 الشقة   الفا�سي  العابد  زنقة   25

الطابقاألول شارع ابن خطي0 فاس 

فففف3 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إبا نوردان عنوانه ا) اقامة 

ظهر   5 ااكس الحي العسكري شقة 

املهراز فاس فففف3 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

23ف2 احت رقم 5822.

967I

FIDUCIAIRE BILAL

BIAIE DE MEKNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

BIAIE DE MEKNES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 1 

رقم 497 رياض الزيتون  - فففف5 

مكناس املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23ف58

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  ام  23ف2  اناار  6ف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIAIE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DE MEKNES
وحدة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

خياطة األلبسة.
 1 شقة   : عنوان املقر اال تماعي 
فففف5   - رياض الزيتون    497 رقم 

مكناس املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فف5    : ادريس  الخطابي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة.
فف5    : زكرياء  الهواوي  السيد 

حصة بقيمة فف1 درهم للحصة. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الخطابي ادريس عنوانه ا) 
طابق  فارس  اقامة  املحمدي  مرك0 
طنجة  فففف9  العوامة   95 رقم   2

املغرب.
عنوانه ا)  زكرياء  الهواوي  السيد 
مر ان   2 اجزئة الحسناوية   23 رقم 

1 فففف5 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخطابي ادريس عنوانه ا) 
طابق  فارس  اقامة  املحمدي  مرك0 
طنجة  فففف9  العوامة   95 رقم   2

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
اناار   17 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

23ف2 احت رقم ف148.

968I

fiduciaire dar dmana

CHGH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشاط الشركة 

CHGH SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال اال تماعي: ففف.ف9 درهم
املقر اال تماعي :  حي املستشفى 
اجزئة عمرانة 2 رقم 42 وزان.  

الجمع  محضر  وبمقت�سى   I

بتاريخ   املنعقد  العادي  الغير  العام 

22ف6.12.2ف، قرر الشركاء  ما الي :

* الزيادة في  نشاط الشركة :  

- اشغال التنظيف

- تهيئة املساحات الخضراء.

- البستنة.

- التجارة بصفة عامة

*  املصادقة على القانون األسا�سي 

املحين للشركة. 

بمكت0  القانوني  اإلاداع  ام   /  II

بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 : رقم  احت  23ف1.2ف.2ف  بتاريخ  

3831

969I

ELEC. MRABET SARLُ

ELEC. MRABET
إعالن متعدد القرارات

ELEC. MRABET SARL

51 زنقة الحسيمة حي بوسيجور 

طنجة ف9فف9 املغرب

ELEC. MRABET «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها اال تماعي: 51 زنقة 

الحسيمة حي بوسيجور طنجة 

ف9فف9 املغرب

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

9ففف9.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  26 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية:

على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 

الهبة  عقد  على  املصادقة  الي:  ما 

والذي يه0  22ف2  د ن ر   26 بتاريخ 

العزيز  املرابط عبد  السيد  بمو به 

فف5 حصة ا تماعية للسيد املرابط 

معاذ.

قرار رقم 2: الذي انص على ما الي: 

تعيين السيد املرابط معاذ مسيرا.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية:
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ما  على  انص  الذي   :3 رقم  بند 

 ELEC.» :تسمية الشركة  هي » : الي  

« » MRABET SARL

بند رقم 9: الذي انص على ما الي: 

« الرأسمال اال تماعي محدد في مبلغ 

درهم)،  ألف درهم  ففف.فف1  مائة 

حصة  ألف  ففف1)  إلى  مقسمة 

درهم  فف1  مائة  بقيمة  ا تماعية 

درهم) للحصة الواحدة، موزعة كما 

الي:

املرابط عبد العزيز      فف5   حصة 

ا تماعية.

حصة  فف5  معاذ   املرابط 

ا تماعية. »

بند رقم 7: الذي انص على ما الي: 

« ام تعيين السادة املرابط عبد العزيز 

واملرابط معاذ كمسيران للشركة دون 

مسمى.  غير  أل ل  احفظ  أو  احداد 

الزم  املسيران  أحد  اوقيع  أن  كما 

الشركة في كل تعامالتها. »  

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

23ف2 احت رقم 6ف7.

Iف97

FIDULOR

AMAYAS STEEL

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

حل شركة

AMAYAS STEEL SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها فف3 فف,ففف درهم

الحل املسبق للشركة

املقر الرئي�سي : اجزئة فضل هللا 

رقم 19 الطابق الثاني املحمداة

الجمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 

املؤرخ  للشركة  االستثنائي  العام 

بتاريخ  املسجل  22ف6/12/2فو  في  

22ف22/12/2 اقرر ما الي: 

 AU  AMAYASقفل الشركة    -

.STEEL  SARL

-  تعيين السيد هاشم محمد أمين 

 T175988 رقم   الوطنية  بطاقته 

كمصفي للشركة  

اجزئة   : الرئي�سي  املقر  تعيين   -

الثاني  الطابق   19 رقم  هللا  فضل 

املحمداة كمقر لتصفية الشركة.

-   ام اإلاداع القانوني بالـمحكمة 

بتاريخ  باملحمداة  االبتدائية 

23ف1/2ف/16 احت رقم 84 السجل 

التجاري رقم 24681 املحمداة
مقتطف و بيان

971I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

LOVINY MEDIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
BD ABDELKRIM KHATABIف8 

1ER ETAGE بني مالل. - ففف23 بني 
مالل املغرب

 LOVINY MEDIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي موطنه 

لدى شركة بارك منا منت برو كت 

بالحي العصري إقامة اوفيكتا سنتر 

الطابق الرابع، عمارة رقم  15 بني 

مالل. - ففف23 بني مالل املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  ام  22ف2  نون ر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOVINY MEDIA SARL AU
غرض الشركة بإاجاز : اشهار

التجارة االلكترونية
التجارة.

موطنه   : اال تماعي  املقر  عنوان 
لدى شركة بارك منا منت برو كت 
بالحي العصري إقامة اوفيكتا سنتر 
بني   15 عمارة رقم    الطابق الرابع، 

مالل. - ففف23 بني مالل املغرب.
أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زهير برغابي عنوانه ا) كندا 

H7N 5W3 الفال كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زهير برغابي عنوانه ا) كندا 

H7N 5W3 الفال كندا
باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 
9ف اناار  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

23ف2 احت رقم 1344

972I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BACHA COFFEE TANGER
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق ال راد 

9ف26 مراكش املغرب
BACHA COFFEE TANGER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي: 57 شارع 
موريتانيا صندوق ال راد 9ف26 - 

فففف4 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
399ف13.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

22ف2 ام ااخاذ  14 د ن ر  املؤرخ في 

القرارات التالية 

ما  على  انص  الذي   :1 رقم  قرار 

الي: بيع  ميع الحصص اال تماعية 

 999 حصة) التي امتلكها شركة 

الصافي.  شيماء  االنسة  لفائدة   

   (BACHA COFFEE TANGER (SARL

BACHA COFFEE شركة

 قرار رقم 2: الذي انص على ماالي: 

اال تماعية  الحصص  بيع  ميع 

طه  السيد  امتلكها  التي  حصة)   1 

بوقدا0

الصافي  شيماء  االنسة  لفائدة 

(BACHA COFFEE TANGER (SARL

في شركة 

قرار رقم 3: الذي انص على ماالي: 

من:  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

 » محدودة  مسؤولية  ذات  «شركة 

«شركة ذات مسؤولية محدودة  إلى: 

بشريك وحيد»

قرار رقم 4: الذي انص على ماالي: 

استقالة السيد طه بوقدا0 والسيد 

مهامهما  من  العزيزي  برادة  طارق 

شيماء  االنسة  وتعيين  كمسيران 

غير  ملدة  وحيدة  كمسيرة  الصافي 

محددة.

قرار رقم 5: الذي انص على ماالي: 

منر اوقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أي  وبدون  ومنفصل  فردي 

لالنسة شيماء الصافي.

وابعا لذلك ام تعدال مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية

بند رقم 1: الذي انص على ماالي: 

املوافقة على تعدال املواد 1, 3, 6 , 7 

واحداث النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار  2ف  بتاريخ  بمراكش  التجارية 

23ف2 احت رقم ف14325

973I
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FLASH ECONOMIE

الكسوال
إعالن متعدد القرارات

الكسوال ش.د.م.م.

اصرير بوفاة و تغيير املسيران

العام  الجمع  ملقتضيات  طبقا 

ف3 اكتوبر22ف2  الغير العادي بتاريخ 

لشركة الكسوال  ش.د.م.م رأسمالها 

مقرها  درهم  فف,ففف.ففف3 

اال تماعي زنقة  رقم 3 الحي الصناعي 

رقم.  التجاري  السجل  البيضاء 

51ف65     قرر ما الي: 

- لقد ام التصرير بوفاة الشريك 

عبد  حميلو  فاللي  السيد  املغربي 

املرحوم  وراثة  قبول  و  الرحمان 

كشركاء  دد بحصة ففف9 حصة. 

محمود  السيد  تعين  ام  لقد   -

سليم املحجوب  الحامل  واز السفر 

و السيدة لينا  66ف1فف  رقم س ب 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  حميلو 

رقم ب و ف75943 كمسيران ملدة غير 

محدودة. 

- امت املصادقة باإل ماع. 

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام   -

9ف  بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

نوم ر22ف2 احت عدد:   844462

974I

AFIDACOM

سكوملار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

افيدكوم 

7 و 17 اجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، فففف3، فاس 

املغرب.

إعالن عن قفل التصفية.

    شركة  سكوملار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طور 

التصفية

وعنوان مقرها اال تماعي : أوالد 

الطي0 السفلى الحي الصناعي - 

ففف3 فاس املغرب.

مبلغ  رأسمالها  ففف.فف1  درهم

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.57151

اسم و عنوان املصفي: السيد عبد 

الخالق العمارتي ، مغربي الجنسية 

، الحامل لبطاقة التعريف رقم 

8962Cف5 و الساكن ب اجزئة 

فاازة رقم 23 شارع البحر األبيض 

املتوسط حي الرياض النر س 

فففف3 فاس املغرب.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 اناار 23ف2  اقرر ما 

الي:

اقرير  على  املصادقة   •

بعمليات  املتعلق  الشركة  مصفي 

التصفية التي قام بها.

إبراء  وصل  تسليم   •

للمصفي عن عمليات التصفية.

التصفية  قفل  اقرير   •

ذات  شركة  سكوملار  لشركة  

من  ابتداء   ، املحدودة  املسؤولية 

ااريخ الجمع العام االستثنائي املذكور 

أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

التجارية بفاس بتاريخ ف2 اناار 23ف2 

احت رقم 23ف/5845.   

975I

MED EXPERTISE

INTEGRA CERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MED EXPERTISE

 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR MAROC

INTEGRA CERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

فلوريد مدخل رقم 2 مكت0 رقم 7 

الطابق الثاني شارع الجنرال الكتاني  

- فففف8 اكادار املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23ف54

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ام إعداد القانون  22ف2  د ن ر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTEGRA CERT

شهادة   : بإاجاز  الشركة  غرض 

نظام الجودة - ادقيق الجودة.

عمارة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 7 مكت0 رقم   2 فلوريد مدخل رقم 

الطابق الثاني شارع الجنرال الكتاني  

- فففف8 اكادار املغرب.

أ لها  من  اأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

ففف.فف1  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام حافظ :  ف75 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة.

السيد بركمن سعيد :  ف25 حصة 

بقيمة فف1 درهم للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه ا)  حافظ  هشام  السيد 

إقامة   31 عمارة رقم   35 عمارة رقم 

فففف8  اكادار  املحمدي  إسالن حي 

اكادار املغرب.

عنوانه ا)  سعيد  بركمن  السيد 

3ف3  شقة  املومن  عبد  أات  عمارة 

دشيرة إنزكان ف8635 اكادار املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)  حافظ  هشام  السيد 

إقامة   31 عمارة رقم   35 عمارة رقم 

فففف8  اكادار  املحمدي  إسالن حي 

اكادار املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلاداع  ام 

اناار   12 بتاريخ  باكادار   التجارية 

23ف2 احت رقم 27فف12.

976I

RSM MOROCCO

 Hospitality Systems Group

 - Holding

هوسبيتالتي سيستمز غروب 

هولدينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 Hospitality Systems Group

Holding - هوسبيتالتي سيستمز 

غروب هولدانغ

اأسيس شركة أسهم مبسطة

 ذات الشريك الوحيد

العرفي  العقد  ملقتضيات  طبقا 

وضع  ام  ديسم ر  22ف2   9 بتاريخ 

أسهم  لشركة  األسا�سي  القانوني 

الوحيد  الشريك  ذات  مبسطة 

مميزاتها كاألتي :

الشريكة الوحيدة

السيدة أنجيليك هارماند ، ولدت 

 ، سافيرن  في  ف198  نوفم ر   25 في 

 ، الفرنسية  الجنسية  من   ، فرنسا 

اجزئة متوكل دار  ومقيمة في323   

بوعزة 

التسمية  

 Hospitality Systems Group

هوسبيتالتي   -  Holding SASU

سيستمز غروب هولدانغ

املوضوع 

في  سواء  الشركة  من  الغرض 

املغرب أو في الخارج لنفسها وبالنيابة 

عن الغير:

املتعلقة  األنشطة   ميع 

بالشركات القابضة.

وبيع وإدارة  ميع األوراق  اقتناء 

املالية ؛
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من  شكل  بأي   ، األصول  حيازة 
األشكال ، في  ميع الشركات املغربية 
إدارة ومراقبة  وكذلك   ، األ نبية  أو 

واطوير هذه الحيازات ؛
األوراق  على  ميع  للحصول 
املالية والحقوق عن طريق املشاركة 
الشراء  وخيار  واالكتتاب  واملساهمة 

وبأي طريقة أخرى ؛
براءات  واطوير  وإدارة  حيازة 
االختراع والتراخيص ، وكذلك  ميع 
أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  العمليات 
طريق  عن   ، بموضوعها  مباشر  غير 
، على و ه الخصوص مع  االقتراض 
 ، العمالت  وبجميع  بدون ضمان  أو 
عن طريق إصدار سندات قد اكون 
أاًضا قابلة للتحويل و / أو الشركات 
واقدام قروض   ، التابعة واملذكرات 

حصلت  التي  للشركات  ضمانات  أو 

على فائدة فيها ؛

املعامالت  ،  ميع  عام  بشكل 

األوراق  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املالية أو العقارات أو املعامالت املالية 

التي اتم نيابة عن الشركة حصرًيا   ،

غير  أو  مباشر  اتعلق بشكل  والتي   ،

من  التي  أو  الشركة  بغرض  مباشر 

املحتمل أن تعزز احقيقها واطويرها..

49  ان  ش   : اال تماعي  املقر 

شقة   ، الطابق السادس   ،  وريس 

12 ، منطقة غواييه ، الدار البيضاء.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري ما عدا في 

حالة االنحالل قبل األوان أو التمداد 

املنصوص عليه في النظام الرأسمالي

الرأسمال اال تماعي

درهم  ففف.فف1  مائة ألف درهم 

فف1  ففف1 سهم بقيمة  مقسمة إلى  

طرف  من  بأكملها  محررة  درهم 

الشركاء

التسيير 

فرن�سي  هينيون  أوليفييه  السيد 

الجنسية ، مواليد 29 اوليو 1972 ، 

احمل بطاقة تسجيل رقم 827ف7ف3  

دار  متوكل  اجزئة  في323   فويقيم 

بوعزة .

 السنة اال تماعية  من فاار اناار 

إلى 31 د ن ر.

االحتياط القانوني

اقتطع  الخالصة  األرباح  من 

سنويا %5  مللئ  الحساب االحتياطي 

القانوني.

القانوني  اإلاداع  ام   .I

التجارية  للمحكمة  الضبط  بكتابة 

ديسم ر   26 اوم   ، بالدارالبيضاء 

22ف2 احت رقم 851642.

الشركة  تسجيل  ام   .II

بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

السجل  من   566517 رقم  احت 

التحليلي بتاريخ 26 ديسم ر 22ف2.
للنشر و اإلعالن

977I



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2) الجريدة الرسمية2174  

 II. - إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بالرباط
اقدام حصة في شركة

ملف رقم : 1ففف/23ف2

حساب رقم : 12ف6

اافاقية مساهمة  عقد  بمقت�سى 

22ف2 القاه  31 أكتوبر  عينية بتاريخ 

محاس0  خبير  كرويت  نبيل  السيد 

بالرباط :

شركة  في  حصة  اقدام  ام 

محدودة  مسؤولية  ذات   «M5M»

مع شريك واحد والكائنة ب 48 شارع 

أكدال الرباط   1 فال ولد عمير شقة 

امثلها املسير السيد محمد موها ير 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بشارع  الساكن   B463152 رقم 

اجزئة  فف7.6  كلم  السادس  محمد 

الرباط.  السوي�سي   14 رقم  سعيدة 

باملحكمة  التجاري  بالسجل  واملقيد 

التجارية بالرباط احت رقم 7976ف1.

اقرر ما الي :

من  القانوني  الشكل  احويل 

شخص طبيعي إلى شخص معنوي.

التعرضات  ستقبل  وعليه 

بمصلحة السجل التجاري باملحكمة 

التجارية بالرباط داخل أ ل أقصاه  

الثاني  اإلعالن  صدور  من  اوما   15

مدونة  من   84 للمادة  طبقا  وذلك 

التجارة.

النشرة األولى

76 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
 بيع أصل اجاري 

ملف رقم : 2ف/23ف2

حساب رقم : 49ف6

براهيم،  بنلبعل   : األول  الطرف 
 ،A289612 الوطنية  البطاقة  رقم 

الجنسية مغربي.

بنلبعل سعداة،   : الثاني  الطرف 
 ،A565747 الوطنية  البطاقة  رقم 

الجنسية مغربية.

أ هزة  بيع   : التجاري  األصل 
الراداو وكاسيط.

العنوان : بلوك د القواس، يعقوب 
املنصور، رقم 17، الرباط.

رقم السجل التجاري : 49548.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بالرباط إلى غااة خمسة عشر  15) 

اوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

79 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم ف22/8ف2
حساب رقم : 5977

احويل الشكل القانوني
من شخص طبيعي إلى شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
فاار  في  املؤرخ  القرار  بمقت�سى 
وديع  السيد صنهاجي  22ف2  نوفم ر 
عبد العزيز الحامل لبطاقة التعريف 
مالك  بصفته   A4141 رم  الوطنية 

املقاولة ذات البيانات التالية :
مقاولة صنهاجي التجارية   : االسم 

والعقارية.
 5 مكت0 رقم   I عمارة   : العنوان 
املرك0 التجاري املنال ح ي م الرباط.

السجل التجاري : 626ف6
القانوني  الشكل  احويل  قرر 
إلى  طبيعي  شخص  من  للمقاولة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد والتي ستحمل اسم 
البيانات  ذات   SENACO سيناكو 

التالية :
سيناكو   : التجاري  االسم 

.SENACO
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
مكت0   I عمارة   : املقر اال تماعي 
5 املرك0 التجاري املنال ح ي م  رقم 

الرباط.

ففف.11.875   : الشركة  رأسمال 
درهم.

املحالت  كراء   : الشركة  أهداف 
التجارية والشقق السكنية.

التسيير : ام تعيين السيد صنهاجي 
لبطاقة  الحامل  العزيز  عبد  وديع 
 A4141 رقم  الوطنية  التعريف 

كمسير للشركة وملدة غير محدودة.
وأن قرار احويل الشكل القانوني 
إلى  طبيعي  شخص  من  للمقاولة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
به  املفعول  ابتدئ  الوحيد  الشريك 

ابتداء من فاار اناار 22ف2.
بكتابة  ام  قد  القانوني  اإلاداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 27 ديسم ر 22ف2.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
اوما  إلى غااة خمسة عشر  بالرباط 

من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

5 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 37/فففف/22ف2

حساب رقم : 8ف52
الطرف األول :

الحاملة  البتول سامان،  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A98656، مغربية الجنسية.
الطرف الثاني :

السيد عبد الجبار البكار، الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

AA42912، مغربي الجنسية.
العنوان : الرباط، زنقة املرنيين 12 

الشقة 15.
رقم السجل التجاري : 52956.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بالرباط إلى غااة خمسة عشر  15) 

اوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة السجل التجاري

10 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

مستخرج عقد افويت أصل اجاري

ملف رقم 23/1ف2

حساب رقم : 3268

حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 

بو دة،  املوثق  عابد،  زهير  األستاذ 

مسجل  21ف2،  ديسم ر   28 بتاريخ 

21ف2،  ديسم ر   29 بتاريخ  بو دة 

فوت السيد :

الساكن   : عفيف  السالم  عبد 

بالدار البيضاء إقامة رياض الحداقة 

سيدي   2 شطر   18 رقم   12 عمارة 

مومن.

للسيدان :

بو دة  الساكن   : ميري  محمد 

إقامات  الشفشاوني  عبد هللا  شارع 

الطابق   3 عمارة   1 الخضراء  كايس 

األول شقة 3.

معاذ ميري : الساكن بو دة شارع 

إقامات كايس  الشفشاوني  عبد هللا 

األول  الطابق   3 عمارة   1 الخضراء 

شقة 3.

املعد  التجاري  األصل   ميع 

لحالقة الر ال، الكائن بو دة شارع 

املقيد  بلكااد،  عمارة  األك ر  إدريس 

 23376 بالسجل التجاري احت رقم 

احليلي، بثمن إ مالي قدره ففف.ف45 

درهم.

املحكمة  أمام  التعرضات  اقبل 

التجارية بو دة داخل أ ل أقصاه 

للنشرة  املوالية  اوما  عشر  خمسة 

الثانية - اطبيقا للمادة 84 من مدونة 

التجارة.

النشرة األولى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

3 مكرر
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املحكمة التجارية بو دة
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

اجاري
ملف رقم : 22/37ف2
حساب رقم : 3251

بمقت�سى عقد رسمي حرره األستاذ 
بورمظة محمد، املوثق بو دة بتاريخ 
22 و28 نوفم ر 22ف2 مسجل بو دة 

بتاريخ ف3 نوفم ر 22ف2، باع السيد :
الساكن بحي القدس  علي ملزيرع، 
نيابة  و دة،   6 رقم  هللا،  رام  زنقة 
الساكن  ملزيرع،  عصام  السيد  عن 
 44 عمارة  مرك0 لوطينور،  بطنجة، 

RTG 1 رقم ف5.
الساكنة  مختاري،  خيرة  للسيدة 
بتاوريرت، رقم 352، اجزئة القدس.

املعد  التجاري  األصل   ميع 
بو دة،  الكائن  مقهى،  الستغالل 
وحدة 5 شارع فيصل ابن عبد العزيز، 
رقم  احت  التجاري  بالسجل  املقيد 
بثمن إ مالي قدره  احليلي،  ف6825 

ففف.ف35 درهم.
املحكمة  أمام  التعرضات  اقبل 
التجارية بو دة داخل أ ل أقصاه 
املوالية  اوما  عشر  15)  خمسة 
للنشرة الثانية اطبيقا للمادة 84 من 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
إشهار بيع أصل اجاري

ملف بيع رقم 1ف/23ف2
حساب خاص : 51ف5

اوثيقي منجز من  بمقت�سى عقد 
موثقة  الداوري  حنان  طرف  ذة. 
بفاس) املؤرخ بفاس بتاريخ 4 أكتوبر 
ف2  بتاريخ  بفاس  واملسجل  22ف2 

أكتوبر 22ف2.
الرايس،  الحي  عبد  السيد  باع 
 C11975 الوطنية  بطاقته  رقم 
 OMNI» لشركة  مصفيا  بصفته 
AGRICOLE» شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طور التصفية.

رقم  بنمو�سى،  محمد  للسيد 
والساكن   C7689ف بطاقته الوطنية 

بفاس 17 شارع نواكشط الزهور 1.
لشركة  التجاري  األصل   ميع 
لبيع اآلالت   ،«OMNI AGRICOLE»
مختلفة  أشغال  مقاول  الفالحية، 
وبيع قطع الغيار. املستغل في 3 شارع 

موالي رشيد اقامة النصر فاس.
رقم  التجاري  بالسجل  املقيد 

5ف191.
بثمن قدره ففف.فف3 درهم حس0 
الشروط املنصوص عليها بعقد البيع.
واقبل التعرضات بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بفاس داخل أ ل 
ال اتعدى خمسة عشر اوما ابتداء من 

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط
سعيد السباعي

77 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع عدد : 22ف31/2

حساب عدد : 4فف5

بمقت�سى عقد اوثيقي ذة أسماء 
خوالني حسني املوثقة بفاس بتاريخ 
بتاريخ واملسجلة  22ف2،  نوفم ر   7 

 8 نوفم ر 22ف2.
معين  محمد  السيد   : البائع 
زنقة عمر   21  : الساكن   ،C467965
 12 االدري�سي أقامة السعادة الشقة 

الطابق الثالث.
حفصة  بوزكراوي   : املشتري 
اجزئة   29 الساكن رقم   ،CD955فف
بنيس حي الراحة طريق عين الشقف، 

فاس.
بيع أصل اجاري : لألصل التجاري 

عدد 86ف52.
 RUE 13 N°16/3  : ب  الكائن 
 BLOC 1 BLED SFAIRA AIN
NOKBI بثمن قدره : ففف.فف6 درهم.
أ ل  داخل  التعرضات  واقبل 
ااريخ  من  اوما  عشرة  15)  خمسة 

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

 83 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل اجاري

ملف رقم 23/1ف2

حساب 5634

بمقت�سى عقد موثق أمام األستاذ  

اوم بمراكش  موثق  محدا    مال 

22ف2، باعت شركة «س  ف1 نوفم ر 

مسؤولية  ذات  شركة  اطلس»  م 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة، 

بمراكش  التجاري  بالسجل  مسجلة 

احت رقم 377ف4، مقرها اال تماعي 

بن  كات  ازونة  درب اللة   1 مراكش 

ممثلة من طرف  نهيداردات املدانة، 

السيد  يرار اندري برنكيت الحامل 

 19DI9866ف رقم  سفر  لجواز 

زنقة  مكرر   16 بفرنسا  الساكن 

«د  لشركة  افرو  ففف27  اسمبارد 

ذات مسؤولية  شركة  دونيا»  س ن 

محدودة، املسجلة بالسجل التجاري 

رقم 435ف13 الكائن مقرها بمراكش 

الفا�سي  عالل  شارع  ج  س  م  �سي 

سين،  اجزئة   5 شقة   12 عمارة 

التي انوب عنها السيد دافيد هوارد 

املتحدة  اململكة  الساكن  نيلسن 

سفر  لجواز  الحامل  شورن  هارت 

والسيدة سوزان   122932135 رقم 

باململكة  الساكنة  نيلسون  دوبوراه 

املتحدة هارت شورن الحاملة لجواز 

األصل  كل   122242645 رقم  سفر 

الكائن  دنيا»  «دار  املسمى  التجاري 

قاعة  عزووة  اللة  درب  بمراكش 

الستغالل  املعد  املدانة،  بناهيض 

مسجل  وهو  رياض،  الضيافة  منزل 

بالسجل التجاري بمراكش احت رقم 

وذلك  التحليلي،  بالسجل  377ف4 

بثمن قدره ففف.فف5 درهما.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  اتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أ ل ابتدئ من ااريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

2 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 ملف افويت أصل اجاري 

عن طريق البيع

ملف رقم : 2ف/23ف2

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة التجارية بطنجة، 

أنه بمقت�سى عقدان عرفيين مصادقي 

ف2ف2  مارس   17 بتاريخ  اإلمضاء 

وعقد  21ف2،  مارس   23 وااريخ 

مصادق  لهما  ملحق  اصحيحي 

باع  23ف2،  اناار   5 بتاريخ  اإلمضاء 

الحامل  عدالني،  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

واملسجل بالسجل التجاري   ،L7157

مجموع  4ف229،  رقم  بطنجة احت 

 66 بطنجة  الكائن  التجاري  األصل 

شارع محمد الخامس، عمارة بالوما، 

6، لفائدة السيد  الطابق األول، رقم 

لبطاقة  الحامل  ال رموني،  فؤاد 

 K27492ف رقم  الوطنية  التعريف 

التجاري  األصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إ مالي قدره  البيع  موضوع 

ففف.ف9 درهم.

وعليه فإن  ميع التعرضات اقدم 

بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل 

اوما ابتداء  أ ل خمسة عشر  15) 

من ااريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 وما اليه من مدونة التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

4 مكرر
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املحكمة التجارية بمكناس
إشهار بيع أصل اجاري

 في حدد النصف 
ملف بيع رقم 2ف/23ف2

حساب خاص : 2973

القته  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثقة  شهبون  مريم  األستاذة 

22ف2،  21 ديسم ر  بتاريخ  بمكناس، 

حسيني،  صقلي  الوافي  السيد  باع 

السالم  إقامة  بمكناس  الساكن 

ج،  م  المسان  زنقة  ف1،  شقة   ،6

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

سعاد  للسيدة   ،C378252 رقم 

بمكناس،  الساكنة  االسماعيلي، 

شارع   ،67 شقة  إسماعيل،  إقامة 

الحاملة لبطاقة التعريف  نهرو م.ج، 

األصل  نصف    ،D89372ف الوطنية 

محل  عن  عبارة  هو  الذي  التجاري 

لبيع املجوهرات، الكائن بمكناس رقم 

للمركز التجاري البل  ف  املستوى   25
التجاري  بالسجل  واملسجل  غالري، 

بثمن   ،38812 رقم  احت  بمكناس 

قدره ففف.فف2 درهم موزعة كاآلتي :

العناصر املعنوية ففف.ف15 درهم.

العناصر املاداة : ففف.ف5 درهم.

لذلك فإن  ميع التعرضات اج0 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن اوضع 

أ ل داخل  بمكناس   التجارية 

النشرة  صدور  ااريخ  من  اوما   15  

الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 45

حساب رقم : ف6719

املسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

والذي  22ف2  سبتم ر   15 بتاريخ 

بمقتضاه ام احويل الشكل القانوني :

من صيغة شخص طبيعي باسم 

الجنسية،  مغربي  عامر،  سفيان 

الوطنية التعريف  لبطاقة  الحامل 

 رقم A784813 القاطن : فيال 6، زنقة 

 ،2 البحر األبيض املتوسط، املنطلق 

الرباط. صاح0  ح ي م،  حي الفتر، 

 ،4 محل   : مقره  محل اجاري مقهى، 

شارع  و،  املنطقة  ألف،   43 عمارة 

الجدادة،  سال  الخامس،  محمد 

سال. ذات السجل التجاري باملحكمة 

االبتدائية بسال احت رقم 47592.

إلى صيغة شخص معنوي باسم 

ذات  شركة  هاوس  لوغيونطال 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 : في طور التأسيس مقرها اال تماعي 

43 ألف، املنطقة و،  4، عمارة  محل 

شارع محمد الخامس، سال الجدادة، 

سال.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 

ااريخ  من  ابتدئ  أ ل  داخل  بسال 

النشر األولى وينتهي في 15 اوما املوالي 

للنشرة الثانية لهذا اإلعالن.

النشرة األولى

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 2ف/23ف2

بيع الحق في الكراء التجاري 
مؤرخ في  بمقت�سى عقد اوثيقي  

22ف2  باع ورثة السيد   27 ديسم ر 

الساكن قيد حيااه  املعتمد،   مال 
زنقة  اجزئة  غالف،   7 رقم  بسال، 

عبدة بطانة، الذي كان احمل بطاقة 

 ،A516161 التعريف الوطنية رقم  

الساكن  الجلوطي،  أحمد  للسيد 

حي يعقوب   ،J5 قطاع  ف71  بالرباط 

التعريف  لبطاقة  الحامل  املنصور، 

.N3الوطنية رقم 1271ف

التجاري املنص0  الحق في الكراء 

 2 شارع  بسال،  الكائن  املحل  على 

 ،1 مارس، سانية عيا�سي، دكان رقم 

أمام سينما امللكي، والذي كان امارس 

حرفته  املعتمد  املرحوم  مال  فيه 
التجاري  بالسجل  ومقيد  كحالق 

باملحكمة االبتدائية بسال احت رقم 

4ف34.

ففف.فف3   : قدره  إ مالي  بثمن 

درهم، ام االبراء منه في العقد.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  الى  بتعريضاتهم  اتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

ااريخ  من  ابتدئ  أ ل  داخل  بسال 

اليوم  في  وبنتهي  االول  االعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

80 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

مصلحة السجل التجاري

بيع أصل اجاري

العنوان : زنقة عين ال ركة حي 

النهضة قيسارية بدر رقم 18 الدكان 

رقم 5 القرية سال

بتاريخ  اوثيقي  عقد  بمقت�سى 

بمو به  والذي  9فف2  سبتم ر   2

الحامل  املسلت،  محمد  السيد  باع 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

للسيدة بشرى سودان،   ،A197432

رقم  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

التجاري  األصل  مجموع   X225491

الكائن ب زنقة عين ال ركة حي النهضة 

رقم  الدكان   18 رقم  بدر  قيسارية 

بالسجل  واملسجل  سال.  القرية   5

بسال  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

احت حساب رقم 66627، ملف رقم 

ففف.15  بثمن  وذلك  22/44ف2.   :

درهم.

لذلك فإن  ميع التعرضات اج0 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن اوضع 

أ ل خمسة  داخل  بسال  االبتدائية 

األولى  للنشرة  املوالي  اوما  عشر 

والثانية.

النشرة الثانية

4 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه
 بن صالح

اقدام أصل اجاري حصة في شركة
ملف رقم : 22ف11/2
حساب رقم : 11351

من طرف  رسمي  اقرير  بمقت�سى 
شاوي  ابراهيم  الحيسوبي  الخبير 
أكتوبر  فاار  بتاريخ  البيضاء  بالدار 
السيد سعداد محمد،  قدم  22ف2. 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل   I165744 رقم 
التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح، احت رقم 13754،  ميع 
األصل التجاري الذي هو عبارة عن 
بنصف  التوابل  واجارة  طاحونة 
والكائن بدوار اوالد امبارك  الجملة، 
بن  الفقيه  ال راداة  الواد  علي  اوالد 
املدعوة  الشركة  في  كحصة  صالح، 
 TAWABIL LAHRACH SARL
القانوني  ممثلها  شخص  في   AU
باملحكمة  التجاري  بالسجل  مقيدة 
رقم  احت  مالل  ببني  االبتدائية 
درهم  ففف.فف1  رأسمالها   13171
وقد قوم األصل التجاري املذكور في 

مبلغ 198.969,53 درهم.
أعاله  الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل  بمكت0  تعرضاتهم  وضع 
التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه 
اتجاوز  ال  أ ل  داخل  صالح،  بن 
املوالية  اوما  عشر  15)  خمسة 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
بيع أصل اجاري 

ملف رقم : 22/6ف2
حساب رقم : 3ف57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
29 اناار ف2ف2 باعت السيدة عبيس 
الحاملة لبطاقة التعريف  السعداة، 
الوطنية رقم I148723 الساكنة بحي 
الزيتون، لفائدة السيد امزيان خالد، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الساكن بحي الزيتون   I321912 رقم 

أزيالل.
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الكائن  التجاري  األصل   ميع 

هو  والذي  بأزيالل،  اإلداري  بالحي 

املشروبات  لبيع  محل  عن  عبارة 

واملسجل بالسجل التجاري احت رقم 

بأزيالل  االبتدائية  باملحكمة   9594

واملعنوية،  املاداة  عناصره  بجميع 

بمبلغ قدره ففف.ف3 درهم.

املذكور  البائع  هذا  دائني  فعلى 

إلى  بتعرضاتهم  اتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 

االبتدائية بأزيالل داخل أ ل ابتدئ 

من ااريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : ذ. ادريس باقس

14 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
مصلحة كتابة الضبط

ملف البيع عدد : 22ف11/2

حساب عدد : 9431

اقدام أصل اجاري كحصة في شركة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

بتاريخ ومسجل  22ف2  نوفم ر   14 

بقلعة السراغنة، 22ف2  ديسم ر   2  

الزوزي  الرحمان  السيد عبد  فوت   

الساكن بتجزئة مغينية رقم 11 قلعة 

السراغنة، الحاملة لبطاقة التعريف 

الشركة  إلى   Y8526ف الوطنية عدد 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 WISAF SARL AU املسماة  وحيد 

األصل التجاري الكائن بحي العوينة 

قلعة السراغنة املخصص   166 رقم 

بجميع  وبيعها»  األرا�سي  «اجزيئ  ل 

كحصة  واملعنوية  املاداة  عناصره 

بالسجل  واملسجل  الشركة  هذه  في 

رقم  احت  املحكمة  بهذه  التجاري 

48ف6 بثمن ا مالي قدره ففف.فف9.5 

درهم.

تسجيل  التعرضات  فإن  وبذلك 

بمكت0 الضبط باملحكمة االبتدائية 

بقلعة السراغنة داخل أ ل 15 اوما 

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 84 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي بنور

إشهار اقدام أصل اجاري كحصة 

في شركة

ملف اإلشهار رقم : 1ف/23ف2

حساب رقم : ف64ف1

إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 

االبتدائية بسيدي بنور املوقع أسفله 

اصرح :

م رم  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

واملؤدى  22ف2،  ديسم ر   16 بتاريخ 

اناار   4 عنه رسوم التسجيل بتاريخ 

23ف2 قام السيد مونير كريم، مغربي 

الجنسية مزداد بتاريخ ف2 ماي 1978، 

 ،T162484 رقم  الوطنية  بطاقته 

بتقدام  ميع عناصر األصل التجاري 

الكائن مركز لعكاكشة خميس زمامرة 

سيدي بنور، ويستغل ملمارسة نشاط 

التجاري  بالسجل  املسجل   صيدلي) 

بنور  بسيدي  االبتدائية  باملحكمة 

بثمن  واملقدر  ف64ف1،  رقم  احت 

كحصة  وذلك  درهم،  ففف.1.162 

في الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

 STE» املسماة  التأسيس  طور  في 

 PHARMACIE AMINE MED SARL

.«AU

وعليه فعلى الدائنين أن اتقدموا 
السجل  مكت0  إلى  بتعرضاتهم 
أ ل  داخل  املحكمة  بهذه  التجاري 
اإلعالن  هذا  نشر  ااريخ  من  ابتدئ 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء : هناء املسكيني

1 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل اجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بورزازات،  االبتدائية  باملحكمة 
بتاريخ  اوثيقي محرر  بمقت�سى عقد 
22 ديسم ر 22ف2 ومسجل بورزازات 
بتاريخ 26 ديسم ر 22ف2 فوت السيد 
فاار بنزروال للسيد محمد العمراني، 
املعد  التجاري  األصل   ميع 
الستغالل مطعم، والكائن ب : رقم 3 
و4 عمارة دادس، شارع موالي رشيد، 
ورزازات واملسجل بالسجل التجاري 
بهذه املحكمة احت رقم 4992 وذلك 

بجميع عناصره املاداة واملعنوية.
وبناء عليه فإن  ميع التعرضات 
اقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة 
اوما  داخل أ ل خمسة عشر  15) 

املوالية للنشر الثانية.
النشرة األولى

5 مكرر
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر  ف2  بتاريخ  22/5888ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

املسمى بوهيدورة فوق الشانطي ذي 

املتوا د   32 بعدد  مضمنة  ملكية 

دائرة  الغوازي،  الترابية  بالجماعة 

قرية با محمد، إقليم ااونات، ابتداء 

غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

و ل0  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

االستعمال  أ ل  من  منه،  املاء 

طارق  املشرفي  السيد  لفائدة  املنزلي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE752315

7

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر  ف2  بتاريخ  22/5983ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

امللكية  شهادة  ذي  املر ة  املسمى 

املتوا د بالجماعة  72ف21/84  رقم 

إقليم  اازة،  دائرة  كلدمان،  الترابية 

اازة، ابتداء من ااريخ 13 اناار 23ف2 

إلى غااة 23 اناار 23ف2 بحث علني في 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 

و ل0 املاء منه، من أ ل االستعمال 

43ف4,ف  مساحة  وسقي  املنزلي 

هكتارا لفائدة السيد بن صالح فريد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z492462

8

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر  ف2  بتاريخ  22/5889ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

ذي شهادة امللكية   1 املسمى بوركة 

املتوا د بالجماعة   21/35355 رقم 

الترابية مكناسة الغربية، دائرة اازة، 

إقليم اازة، ابتداء من ااريخ 13 اناار 

23ف2 إلى غااة 23 اناار 23ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أ ل  منه،  بإنجاز بئر و ل0 املاء 

هكتارات   2,4731 مساحة  سقي 

لفائدة السيد العربي الطبيل الحامل 

.Z29936 لبطاقة التعريف الوطنية

9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   21 بتاريخ  22/1615ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

عدد  املسمى سيدي الوالي ذي شراء 

الترابية  بالجماعة  املتوا د   692

دائرة قرية با محمد،  موالي بوشتى، 

ااريخ من  ابتداء  ااونات،   إقليم 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

دوار  ساكنة  ازويد  أ ل  من  منه، 

املشروف باملاء لفائدة السيد الترماش 

لبطاقة  الحامل  معه  ومن  الحسين 

.C694747 التعريف الوطنية

10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   21 بتاريخ  22/5885ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

الرسم  ذي   1 لوطي  سيدي  املسمى 

املتوا د   54/123 عدد  العقاري 

دائرة  الغوازي،  الترابية  بالجماعة 

قرية با محمد، إقليم ااونات، ابتداء 

غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

و ل0  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

االستعمال  أ ل  من  منه،  املاء 

لفائدة  املاشية  وإرواء  املنزلي 

معه  ومن  بوشتى  السدراتي  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C261731

11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   21 بتاريخ  ف22/588ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

املسمى خندق دردر ذي شراء ضمن 

بالجماعة  املتوا د   477 بعدد 

ااونات،  دائرة  لخاللفة،  الترابية 

ااريخ من  ابتداء  ااونات،   إقليم 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  االستعمال  أ ل  من  منه، 

املاشية لفائدة السيد ادريس  وإرواء 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الفزازي 

.C7الوطنية 1476ف

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   22 بتاريخ  83ف22/6ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

املسمى الحجرة دملريني ذي عقد كراء 

املتوا د  5فف2  سبتم ر   29 بتاريخ 

بالجماعة الترابية باب مرزوقة، دائرة 

ااريخ من  ابتداء  اازة،  إقليم   اازة، 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

منه،  الترخيص بحفر بئر و ل0 املاء 

هكتارا  ف6,ف  من أ ل سقي مساحة 

القادر  عبد  ركوت  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z8689ف

13

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   22 بتاريخ  ف8ف22/6ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

للملك  اابعة  أرضية  قطعة  املسمى 

عقد  ذي  السمن  عين  بالد  املسمى 

كراء رقم 442/22 املتوا د بالجماعة 

الترابية اات سغروشن، دائرة ااهلة، 

إقليم اازة، ابتداء من ااريخ 13 اناار 

23ف2 إلى غااة 23 اناار 23ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 

لفائدة  هكتارات   5 مساحة  سقي 

 STE MARJIA AGRICOLE شركة 

SARL في شخص ممثلها القانوني.

14

 III. - إعالنات إدارية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

22 ديسم ر  بتاريخ  78ف22/6ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

للملك  اابعة  أرضية  قطعة  املسمى 

املسمى آات عسو ذي عقد كراء رقم 

املتوا د بالجماعة الترابية  1/22ف6 

اازة،  إقليم  ااهلة،  دائرة  مطماطة، 

إلى  23ف2  اناار   13 من ااريخ  ابتداء 

بحث علني في  23ف2  اناار   23 غااة 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 

سقي  أ ل  من  منه،  املاء  و ل0 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 مساحة 

لبطاقة  الحامل  الحسن  مجهيد 

.Z283248 التعريف الوطنية

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

29 ديسم ر  بتاريخ  81ف22/6ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

ضمنت  ملكية  ذي  تغدوين  املسمى 

بالجماعة  املتوا د   142 بعدد 

الترابية الزراردة، دائرة ااهلة، إقليم 

اازة، ابتداء من ااريخ ف2 اناار 23ف2 

بحث علني  23ف2  اناار  ف3  إلى غااة 

في شأن مشروع الترخيص بحفر بئر 

و ل0 املاء منه، من أ ل االستعمال 

لفائدة  املاشية  وإرواء  املنزلي 

معه  ومن  لحسن  قرقاش  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE47662ف

16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   29 بتاريخ  22/5984ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

امللكية  شهادة  ذي  املسمى  نة 

بالجماعة  املتوا د   21/93463 رقم 

اازة،  دائرة  شريف،  اوالد  الترابية 

إقليم اازة، ابتداء من ااريخ ف2 اناار 

23ف2 إلى غااة ف3 اناار 23ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أ ل  منه،  بحفر بئر و ل0 املاء 

سقي مساحة 2,6986 هكتارا لفائدة 

الحامل  الطبيل،  العربي  السيد 

.Z29936 لبطاقة التعريف الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 22/6128ف2 بتاريخ 29 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بتاريخ  بيع  عقد  ذي  الضربا   رويس 

28 سبتم ر 22ف2 املتوا د بالجماعة 

ايسة،  دائرة  الكدح،  عين  الترابية 

ااريخ  من  ابتداء  ااونات،   إقليم 

اناار  ف3  غااة  إلى  23ف2  اناار  ف2 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أ ل سقي مساحة 54ف2,5 

هكتارا لفائدة السيد الخرزي نبيل، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD12551ف

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 51ف22/6ف2 بتاريخ 21 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي   8 رشيداة 

بالجماعة  املتوا د   7/72461 رقم 

احواز  دائرة  الطي0،  أوالد  الترابية 

من ااريخ  ابتداء  إقليم فاس،  فاس، 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أ ل سقي مساحة 3,4663 

عبد  اغزال  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  السالم، 

.R14157الوطنية ف

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6123ف2 بتاريخ 27 ديسم ر 22ف2 

العقارين  على  سيجري  الذي 

عقدي  ذي  الهطالية  املسميين 

أرضية  قطعة  واستغالل  سلف 

22ف2  أكتوبر   6 بتاريخ  محررين 

املتوا دان  22ف2  سبتم ر  و22 

بالجماعة الترابية مكناسة الشرقية، 

من  ابتداء  اازة،  إقليم  اازة،  دائرة 

غااة  إلى  23ف2  اناار   16  ااريخ 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   25

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد خلدوني  ف8,ف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  محمد، 

.Z8الوطنية 1ف55ف

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 7ف22/61ف2 بتاريخ 26 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  سفان  بئر 

بالجماعة  املتوا د   67/26377

الترابية آات نعمان، دائرة الحا 0، 

ااريخ  من  ابتداء  الحا 0،  إقليم 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أ ل سقي مساحة ف4,292 

هكتارا لفائدة السيد السعيدي كريم 

لبطاقة  الحامل  تسغيتي،  و مال 

8ف94فPT8 ورقم  التعريف الوطنية 

.PT82918ف

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2ف22/61ف2 بتاريخ 23 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  الزرهوني 

بالجماعة  املتوا د  8ف67/123 

عين  دائرة  هللا،  حرز  آات  الترابية 

ابتداء  الحا 0،  إقليم  ااو دات، 

غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

 5 من أ ل سقي مساحة  منه،  املاء 

الزرهوني  السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف  لبطاقة  الحامل  محمد، 

.BL528 الوطنية

22
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6115ف2 بتاريخ 27 ديسم ر 22ف2 

الذي سيجري على العقار املسمى وداد 

 57/13235 ذي الرسم العقاري رقم 

اكريرة،  الترابية  بالجماعة  املتوا د 

ابتداء  افران،  إقليم  اركالن،  قيادة 

غااة  إلى  23ف2  اناار   16 ااريخ  من 

في شأن  بحث علني  23ف2  اناار   27

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

 5 من أ ل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد بن كيران عبد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الرزاق، 

.DA51788 الوطنية

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6118ف2 بتاريخ 27 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   3 عبي 

بالجماعة  املتوا د  1ف59/893 

الترابية عين عرمة، دائرة عين عرمة، 

ااريخ  من  ابتداء  مكناس،   إقليم 

 16 اناار 23ف2 إلى غااة 25 اناار 23ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز 

هكتارا لفائدة   4 أ ل سقي مساحة 

السيد بوشير سعيد، الحاملة لبطاقة 

.D811التعريف الوطنية 21ف

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6114ف2 بتاريخ 27 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ضمن  شراء  عقد  ذي  الدار  فدان 

املتوا د   342 صحيفة  38ف1  بعدد 

دائرة  الحمام،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  خنيفرة،  إقليم  أكلموس، 

غااة  إلى  23ف2  اناار   16 ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه  املاء 

1,1259 هكتارا لفائدة السيد شكاوي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  سعيد، 

.V12الوطنية 88فف

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6152ف2 بتاريخ ف3 ديسم ر 22ف2 

الذي سيجري على القطعة األرضية 

الساللية اات او�سي ذي عقد إاجار 

مارس   14 حرر بتاريخ   193/22 رقم 

الترابية  بالجماعة  املتوا د  22ف2 

إقليم  صفرو،  دائرة  العنوصر، 

اناار  ف2  ااريخ  من  ابتداء  صفرو، 

23ف2 إلى غااة ف3 اناار 23ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 

سقي مساحة 5 هكتارا لفائدة السيد 

لبطاقة  الحامل  محمود،  بودانة 

.JA87 التعريف الوطنية

26

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/22/6154ف2  رقم 
سيجرى  الذي  22ف2  ف3 ديسم ر  
اوعقا  االت  املسماة  العقارات  على 
 46573/41 ذي الرسم العقاري رقم 
وفدان ميزدم ذي الرسم العقاري رقم 
الرسم  ذي  اوعقا  االت   46596/41
وخدام  547/41ف4  رقم  العقاري 
رقم  العقاري  الرسم  ذي   1 الشرفة 
واالت اوعقا ذي الرسم   41357/41
وخدام   46598/41 رقم  العقاري 
رقم  العقاري  الرسم  ذي   2 الشرفة 
41722/41 واالت اوعقا 1 ذي الرسم 
املتوا دة   47122/41 العقاري رقم 
دائرة  العنوصر،  الترابية  بالجماعة 
من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 
غااة إلى  23ف2  اناار  ف2   ااريخ 
بحث علني في شأن  23ف2  اناار  ف3   
مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 
مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 
الحناوي  السيد  لفائدة  هكتارا   5
الحامل لبطاقة التعريف  مصطفى، 

.BK21521الوطنية ف
27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدار  أصدره  قرار  بمو 0 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بتاريخ  ح.ج/91ف22/6ف2  رقم 
سيجرى  الذي  22ف2  23 ديسم ر  
ذي  فاطمة  املسمى  العقار  على 
11ف41/1  رقم  العقاري  الرسم 
عزابة،  الترابية  بالجماعة  املتوا د 
ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 
غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ  من 
بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23
مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 
املاء منه، من أ ل االستعمال املنزلي 
 5 مساحة  وسقي  املاشية  وإرواء 
نبيل  املرعي  السيد  لفائدة  هكتارات 
الحاملين  املرعي،  لكبير  والسيد 
 C36876 لبطاقتي التعريف الوطنية 

.C798و 9فف
28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/ف9ف22/6ف2 بتاريخ 23 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

ذي  تشاواشع ن  فدان  املسمى 

9ف41/612  رقم  العقاري  الرسم 

املتوا د بالجماعة الترابية اازوطة، 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا   1,5841

لبطاقة  الحامل  ادريس،  بوعرايس 

.CB467التعريف الوطنية 1ف

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/93ف22/6ف2 بتاريخ 23 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

الرسم  ذي  الظهر  فدان  املسمى 

املتوا د   41/54182 رقم  العقاري 

سيدي  اهل  الترابية  بالجماعة 

لحسن، دائرة صفرو، إقليم صفرو، 

إلى  23ف2  اناار   13 من ااريخ  ابتداء 

بحث علني في  23ف2  اناار   23 غااة 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 

سقي  أ ل  من  منه،  املاء  و ل0 

لفائدة  هكتارا  8325,ف  مساحة 

الحامل  السيد زيدان عبد اللطيف، 

.J59657 لبطاقة التعريف الوطنية

30
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/95ف22/6ف2 بتاريخ 23 ديسم ر  

العقارات  الذي سيجرى على  22ف2 

ذات  بوملدافع»  «فدان  املسماة 

و  ف41/5676  الرسوم العقارية رقم 

 41/56758 رقم  و   41/56759 رقم 

 41/62863 41/56756 و رقم  ورقم 

املتوا دة    41/56757 رقم  و 

دائرة  اازوطة،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

 23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ 

شأن  في  علني  بحث  23ف2  اناار 

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

 5 من أ ل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكتارات لفائدة السيد العمراني عبد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  السالم، 

.R138578 الوطنية

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ  ح.ج/96ف22/6ف2  رقم 
سيجرى  الذي  22ف2  23 ديسم ر  

القرعة  اكعيدة  املسمى  العقار  على 

شراء  عقدي  ذي  القرعة  وقعدة 

321 ص371 و رقم 8ف1 املتوا دان 

اقورار،  اغبالو  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

السراج  السيد  لفائدة  هكتارا  82,ف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  ااسين، 

.CD1الوطنية 3ف81ف

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/22/6113ف2 بتاريخ 26 ديسم ر  

العقارين  على  الذي سيجرى  22ف2 

ذي  الحوض  فدان  املسميين 

 41/63776 الرسمين العقاريين رقم 

املتوا دان   41/63775 ورقم 

بالجماعة الترابية سيدي اوسف بن 

إقليم صفرو،  دائرة صفرو،  احمد، 

إلى  23ف2  اناار   13 من ااريخ  ابتداء 

بحث علني في  23ف2  اناار   23 غااة 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 

و ل0 املاء منه، من أ ل االستعمال 

املنزلي وسقي مساحة ف772,ف هكتارا 

الحامل  عمر،  بومرة  السيد  لفائدة 

.D57347 لبطاقة التعريف الوطنية

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/99ف22/6ف2 بتاريخ 23 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

الرسم  ذي  اواواتي  فدان  املسمى 

املتوا د   41/64499 رقم  العقاري 

دائرة  اازوطة،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

 23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ 

شأن  في  علني  بحث  23ف2  اناار 

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

3,8632 هكتارا لفائدة السيد ادريس 

الطائع،  محمد  والسيد  الكندري 

الحاملين لبطاقتي التعريف الوطنية 

.AD167942 ورقم CB11674رقم ف

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/6ف22/61ف2 بتاريخ 26 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

الرسم  ذي  القا�سي  مزرعة  املسمى 

املتوا د   41/56393 رقم  العقاري 

دائرة  اغزران،  الترابية  بالجماعة 

املنزل، إقليم صفرو، ابتداء من ااريخ 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي   االستعمال  أ ل  من  منه، 

لفائدة  هكتارات   5 مساحة  وسقي 

الحامل  محمد،  القا�سي  السيد 

.Z35324 لبطاقة التعريف الوطنية

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/ف22/611ف2 بتاريخ 26 ديسم ر  

القطعة  على  سيجرى  الذي  22ف2 

ذات  احيى  بآات  الكائنة  األرضية 

 332 برقم  ض  شراء  عقد  موضوع 

الخاضع  الرسم  ونسخة مو زة من 

للتسجيل ذات الشهادة رقم 145 ص 

املتوا د بالجماعة الترابية دار   141

الحمراء، دائرة املنزل، إقليم صفرو، 

إلى  23ف2  اناار   13 من ااريخ  ابتداء 

بحث علني في  23ف2  اناار   23 غااة 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 

و ل0 املاء منه، من أ ل االستعمال 

املنزلي وسقي مساحة 2ف81,ف هكتارا 

الحامل  لفائدة السيد عزي محمد، 

.A3لبطاقة التعريف الوطنية ف81ف

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر  ف3  بتاريخ  22/6155ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

املسمى بوستة 3 ذي الرسم العقاري 

املتوا د بالجماعة   67/21824 رقم 

الترابية آات نعمان، دائرة الحا 0، 

ااريخ من  ابتداء  الحا 0،   إقليم 

اناار  ف3  غااة  إلى  23ف2  اناار  ف2 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  االستعمال  أ ل  من  منه، 

مساحة  وسقي  املاشية  وإرواء 

السيد  لفائدة  هكتارات   2,4979

لبطاقة  الحامل  محمد  بنصناع 

.D19798التعريف الوطنية ف

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

الذي  23ف2  اناار   2 بتاريخ  23/2ف2 

سيجري على العقار املسمى الخودة 1 

 67/11287 ذي الرسم العقاري رقم 

آات  الترابية  بالجماعة  املتوا د 

إقليم  الحا 0،  دائرة  بورزوين، 

اناار  ف2  من ااريخ  ابتداء  الحا 0، 

23ف2 إلى غااة ف3 اناار 23ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 

لفائدة  هكتارات   5 مساحة  سقي 

معه  ومن  محمد  البلعيزي  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D127133

38
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   23 بتاريخ  98ف22/6ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

الرسم  ذي   1 أوحفصة  املسمى 

عقد  ذي  5/61833ف  رقم  العقاري 

 115 بعدد  ض  فالحية  أرض  كراء 

املتوا د بالجماعة الترابية   114 ص 

إقليم  الحا 0،  دائرة  إقدار، 

اناار   13 من ااريخ  ابتداء  الحا 0، 

23ف2 إلى غااة 23 اناار 23ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أ ل  منه،  بحفر بئر و ل0 املاء 

مساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 

الزعطي  السيد  لفائدة  هكتارات   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  سليمان 

.D4929الوطنية 7ف

39

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   21 بتاريخ  22/5823ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

املسمى اعمود موضوع شهادة امللكية 

إدارية  شهادة  ذي   K/26713 رقم 

بالجماعة  املتوا د  22/42ف2  رقم 

الترابية بطيط، دائرة عين ااو دات، 

ااريخ من  ابتداء  الحا 0،   إقليم 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

مساحة سقي  أ ل  من  منه،   املاء 

شفيق  السيد  لفائدة  هكتارات   5  

التعريف  لبطاقة  الحامل  الغربي 

.D6الوطنية 8391ف

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   23 بتاريخ  89ف22/6ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

املسمى بيفا ذي الرسم العقاري رقم 

املتوا د بالجماعة الترابية   K/3919

دائرة عين ااو دات،  آات حرز هللا، 

ااريخ من  ابتداء  الحا 0،   إقليم 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة  سقي  أ ل  من  منه، 

الحمزاوي  السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف  لبطاقة  الحامل  رشيد 

.D6الوطنية 2ف47ف

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسم ر   26 بتاريخ  22/6111ف2 

العقار  على  سيجري  الذي  22ف2 

العقاري  الرسم  ذي  أ  زيد  املسمى 

املتوا د بالجماعة   67/26726 رقم 

أكوراي،  دائرة  يعزم،  آات  الترابية 

ااريخ من  ابتداء  الحا 0،   إقليم 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  اناار   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

الترخيص بإنجاز بئر و ل0 املاء منه، 

هكتارا   2 مساحة  سقي  أ ل  من 

محمد  احميداني  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.U19992

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  بمو 0 قرار أصدره مدار  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

ديسم ر   23 بتاريخ  92ف22/6ف2 

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

ذي الرسم العقاري   1 املسمى وشبة 

67/12686 املتوا د بالجماعة  عدد 

الترابية اات نعمان، دائرة الحا 0، 

ااريخ  من  ابتداء  الحا 0،  إقليم 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  13 اناار 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإ از  الترخيص 

مساحة سقي  أ ل  من   منه، 

هكتارات لفائدة السيد اخموش   5  

التعريف  لبطاقة  الحامل  لحسن  

.C32الوطنية 94فف

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  بمو 0 قرار أصدره مدار  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

ديسم ر   23 بتاريخ  فف22/61ف2 

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

املسمى بوكرين 1 ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املتوا د   67/6469 عدد 

الترابية اات نعمان، دائرة الحا 0، 

ااريخ  من  ابتداء  الحا 0،  إقليم 

اناار   23 غااة  إلى  23ف2  13 اناار 

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

الترخيص بإ از ثق0 و ل0 املاء منه، 

هكتارات   5 أ ل سقي مساحة  من 

معه   ومن  مفيد عمر  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C958822

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  بمو 0 قرار أصدره مدار  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

ديسم ر   23 بتاريخ  86ف22/6ف2 

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

الرسم  ذي   1 الخمار  بالد  املسمى 

املتوا د   K/19976 عدد  العقاري 

بالجماعة الترابية بطيط، دائرة عين 

ابتداء  الحا 0،  إقليم  ااو دات، 

غااة  إلى  23ف2  13 اناار  ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

مشروع الترخيص بإ از ثق0 و ل0 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

روان  السيد  لفائدة  هكتار  ف1.3 

التعريف  لبطاقة  الحامل  حميد  

.GN37823 الوطنية

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  بمو 0 قرار أصدره مدار  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

ديسم ر   23 بتاريخ  88ف22/6ف2 

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

املسمى اات ابراهيم 1196 ذي الرسم 

املتوا د   67/13744 عدد  العقاري 

بالجماعة الترابية بطيط، دائرة عين 

ابتداء  الحا 0،  إقليم  ااو دات، 

غااة  إلى  23ف2  13 اناار  ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

مشروع الترخيص بإ از ثق0 و ل0 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارات  ف3.832 

لبطاقة  الحامل  العاطي  عبد  روان 

.D899التعريف الوطنية 97ف

46
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  بمو 0 قرار أصدره مدار  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

ديسم ر   29 بتاريخ  22/6112ف2 

العقارات  الذي سيجرى على  22ف2 
املسماة اات علي  ذي الرسم العقاري 

ذي  بوزكري  بالد   67/16681 عدد 

عدد67/16615   العقاري  الرسم 
وعبد الحق ذي ذي الرسم العقاري 

املتوا د  791ف67/1،  عدد 

دائرة  بالجماعة الترابية راس  يري، 

ابتداء  الحا 0،  إقليم  أكوراي، 

غااة  إلى  23ف2  ف2 اناار  ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار  ف3 

و ل0  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

4.4635 هكتارات لفائدة السيد ندى 

الجليل  عبد  ونر س  الجليل  عبد 

لبطاقة  الحامل  الجليل  عبد  ورانيا 

التعريف الوطنية D9883883 ورقم 

.D9883883 ورقم D851859

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  بمو 0 قرار أصدره مدار  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

ديسم ر   29 بتاريخ  22/6125ف2 

القطعة  على  سيجرى  الذي  22ف2 

شراء  عقد  ذات  الفالحية  األرضية 

ص  9ف  بعدد  ض  فالحية  بالد 

الترابية  بالجماعة  املتوا د  7ف، 
إقليم  أكوراي،  دائرة  راس  يري، 

ف2 اناار  من ااريخ  ابتداء  الحا 0، 

23ف2 إلى غااة ف3 اناار 23ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أ ل  منه،  بحفر بئر و ل0 املاء 

1995.ف هكتار لفائدة  سقي مساحة 

السيد فلوقي محمد الحامل لبطاقة 

.D454818 التعريف الوطنية

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  بمو 0 قرار أصدره مدار  

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

ديسم ر   29 بتاريخ  22/6133ف2 

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

الرسم  ذي  االدريسية   املسمى 

املتوا د   ،67/9155 عدد  العقاري 

دائرة  إقدار،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الحا 0،  إقليم  الحا 0، 

غااة  إلى  23ف2  ف2 اناار  ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار  ف3 

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

 2 من أ ل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكتارات لفائدة السيد  بضري سمير 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D241ف4ف

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6139ف2 بتاريخ 29 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

بالد امبارك ذي الرسم العقاري رقم 

6ف4ف5/4 املتوا د بالجماعة الترابية 

إقليم  دائرة عين ااو دات،  بطيط، 

اناار  ف2  من ااريخ  ابتداء  الحا 0، 

23ف2 إلى غااة ف3 اناار 23ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 

سقي مساحة 4825,ف هكتارا لفائدة 

الحامل لبطاقة  السيد روان حميد، 

.GN37823 التعريف الوطنية

50

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي   الحوض 

 22/5959ف2 بتاريخ 19 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   1 باخنو 

بالجماعة  املتوا د   5/82314

الترابية لقصير، دائرة عين ااو دات، 

ااريخ  من  ابتداء  الحا 0،   إقليم 

 13 اناار 23ف2 إلى غااة 23 اناار 23ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 

لفائدة  هكتارا  ف3,6  مساحة  سقي 

السيد لزعر الغازي، الحامل لبطاقة 

.Z1553التعريف الوطنية 3ف

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/5837ف2 بتاريخ 19 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   6 بنكيران 

بالجماعة  املتوا د   67/11346

عين  دائرة  بوبيدمان،  آات  الترابية 

ابتداء  الحا 0،  إقليم  ااو دات، 

غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

مشروع الترخيص بحفر بئر و ل0 املاء 

منه، من أ ل سقي مساحة ف6ف1,6 

هكتارا لفائدة السيد بنكيران رشيد 

الحامل لبطاقة التعريف  ومن معه، 

.K19936الوطنية ف

52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/5827ف2 بتاريخ 19 ديسم ر 22ف2 

الذي سيجري على العقار املسمى علي 

1ف59/119  ذي الرسم العقاري رقم 

املتوا د بالجماعة الترابية اات يعزم، 

دائرة اكوراي، إقليم الحا 0، ابتداء 

غااة  إلى  23ف2  اناار   13 ااريخ   من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   23

و ل0  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

ازغيغد  السيد  لفائدة  هكتارات   5

ازغيغد،  الرزاق  وعبد  بو معة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.S32ف59ف - S22866ف

53

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/5835ف2 بتاريخ 19 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

حمري ذي عقد ملكية ض بعدد 125 

املتوا د بالجماعة الترابية   137 ص 

إقليم  دائرة عين ااو دات،  لقصير، 

اناار   13 من ااريخ  ابتداء  الحا 0، 

23ف2 إلى غااة 23 اناار 23ف2 بحث 

علني في شأن مشروع الترخيص بإنجاز 

بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 

سقي مساحة 1 هكتارا لفائدة السيد 

لبطاقة  الحامل  حسن،  لقصيري 

.D614477 التعريف الوطنية

54



عدد 5753 - ف1 ر 0 1444  فاار ف راار 23ف2)الجريدة الرسمية   2184

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/5836ف2 بتاريخ 19 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  رابعا  لالعائشة 

بالجماعة  املتوا د   K/24558 رقم 

أكوراي،  دائرة  يعزم،  اات  الترابية 

ااريخ  من  ابتداء  الحا 0،   إقليم 

 13 اناار 23ف2 إلى غااة 23 اناار 23ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 

ف2,5 هكتارات لفائدة  سقي مساحة 

السيد الحفيان ادريس والحفيان عبد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  السالم، 

.DC987ورقم ف D6الوطنية 393فف

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6137ف2 بتاريخ 29 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

فدان الحمري ذي الرسم العقاري رقم 

16/59921 املتوا د بالجماعة الترابية 

الخميسات،  دائرة  الغندور،  سيدي 

ااريخ  من  الخميسات،ابتداء  إقليم 

17 اناار 23ف2 إلى غااة 26 اناار 23ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من أ ل  منه،  بإنجاز بئر و ل0 املاء 

لفائدة  هكتارا   3 مساحة  سقي 

السيد مكي الحسن، الحامل لبطاقة 

.X8التعريف الوطنية 1555ف

56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6141ف2 بتاريخ 29 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

حنان ذي عقد كراء أرض فالحية حرر 

بتاريخ 8 مارس 21ف2 موضوع الرسم 

املتوا د  ف59/4179  رقم  العقاري 

قيادة  الترابية بن صميم،  بالجماعة 

 اركالون، إقليم افران، ابتداء من ااريخ 

 17 اناار 23ف2 إلى غااة ف3 اناار 23ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 

سقي مساحة ف2,276 هكتارا لفائدة 

السيد و ردة مجيد، الحامل لبطاقة 

.C51التعريف الوطنية 743ف

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6148ف2 بتاريخ ف3 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

382 ذي عقد كراء مصادق  بنسعيد 

عليه بتاريخ 7 أكتوبر 22ف2 موضوع 

ف1فف16/7  رقم  العقاري   الرسم 

املتوا د بالجماعة الترابية الخميسات، 

باشوية الخميسات، إقليم الخميسات، 

إلى  23ف2  اناار   18 من ااريخ  ابتداء 

بحث علني في  23ف2  اناار   27 غااة 

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

أغراض  أ ل  من  منه  املاء  و ل0 

السيد  لفائدة  السيارات  غسل 

لبطاقة  الحامل  زكرياء،  بنسعيد 

.X427التعريف الوطنية 51ف

58

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6145ف2 بتاريخ ف3 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  كرطيطة 

بالجماعة  املتوا د  ف81/1529 

دائرة ايفلت،  الترابية عين الجوهرة، 

ااريخ  من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

 18 اناار 23ف2 إلى غااة 27 اناار 23ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  و ل0  بئر  بإنجاز 

هكتارا  ف1,345  مساحة  أ ل سقي 

عائشة،  بولكفول  السيدة  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.XA4176ف

59

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6147ف2 بتاريخ ف3 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

مطل0  ذي   2 رزوق  احمد   فدان 

املتوا د  3ف16/142  رقم  التحفيظ 

الغندور،  سيدي  الترابية  بالجماعة 

دائرة الخميسات، إقليم الخميسات، 

23ف2  اناار   18 ااريخ  من   ابتداء 

بحث علني  23ف2  اناار   27 إلى غااة 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

من أ ل سقي  منه،  بئر و ل0 املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا   1 مساحة 

الحاملة لبطاقة  الهاكور عبد العالي، 

.X48866 التعريف الوطنية

60

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 22/6149ف2 بتاريخ ف3 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

عقار  بيع  عقد  ذي  حمو  عوينت 

11ف2  ديسم ر   8  فالحي حرر بتاريخ 

الترابية  بالجماعة  املتوا د 

إقليم  الخميسات،  دائرة  الكنزرة، 

ااريخ  من  ابتداء   الخميسات، 

 18 اناار 23ف2 إلى غااة 27 اناار 23ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من أ ل  منه،  بإنجاز بئر و ل0 املاء 

سقي مساحة 1 هكتارا لفائدة السيد 

الحامل لبطاقة  الشعشوعي ادريس، 

.X92181 التعريف الوطنية

61

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة  مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

ح.ج  رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 ف22/615ف2 بتاريخ ف3 ديسم ر 22ف2 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

ملك م روكة ذي الرسم العقاري رقم 

16/12352 املتوا د بالجماعة الترابية 

ايفلت،  دائرة  اولحسن،  علي  اات 

ااريخ  من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

 18 اناار 23ف2 إلى غااة 27 اناار 23ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من أ ل  منه،  بإنجاز بئر و ل0 املاء 

لفائدة  هكتارا  ف2,ف  مساحة  سقي 

الحاملة  التهامي،  لوراشنة  السيد 

.X15639 لبطاقة التعريف الوطنية

62
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/22/6151ف2 بتاريخ ف3 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

املسمى ظهر الخرشف ذي عقد شراء 

املتوا د   227 ص   129 برقم  ض 

الطلبة،  مقام  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،  إقليم  ايفلت،  دائرة 

إلى  23ف2  اناار   18 من ااريخ  ابتداء 

علني  بحث  23ف2  اناار   27 غااة 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

من أ ل سقي  منه،  بئر و ل0 املاء 

هكتارا لفائدة السيد   1,61 مساحة 

الحامل لبطاقة  ضاظوش مصطفى، 

.A565849 التعريف الوطنية

63

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/ف22/613ف2 بتاريخ 29 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

املسمى القطعة A ذي الرسم العقاري 

رقم ف59/11556 املتوا د بالجماعة 

دائرة  السلطان،  ام  دار  الترابية 

ابتداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 

غااة  إلى  23ف2  اناار   17 ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   26

و ل0  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيدة ظريفة   1,26

التعريف  لبطاقة  الحاملة  احودي، 

.S817189 الوطنية

64

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/22/6135ف2 بتاريخ 29 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

املسمى ملك لحلو ذي الرسم العقاري 

أرض  5ف41/92 وذي عقد كراء  رقم 

فالحية حرر بتاريخ 14 نوفم ر 22ف2 

املتوا د بالجماعة الترابية العنوصر، 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

غااة  إلى  23ف2  اناار  ف2  ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار  ف3 

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

 5 من أ ل سقي مساحة  منه،  املاء 

العزوزي  السيدة  لفائدة  هكتارات 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  زهرة، 

.R298612 الوطنية

65

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/22/6136ف2 بتاريخ 29 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

2 ذي الرسم العقاري  املسمى حسن 

رقم 59/119816 املتوا د بالجماعة 

الترابية اات والل، دائرة عين عرمة، 

ااريخ من  ابتداء  مكناس،   إقليم 

اناار   26 إلى غااة  23ف2  اناار   17  

مشروع  شأن  في  علني  بحث  23ف2 

املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أ ل سقي مساحة 4831,ف 

شغروشني  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  محمد، 

.D4637الوطنية ف

66

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/22/6132ف2 بتاريخ 29 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

الرسم  ذي  اللطيف  عبد  املسمى 

املتوا د  ف41/937  رقم  العقاري 

دائرة  العنوصر،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

ف3  غااة  إلى  23ف2  اناار  ف2  ااريخ 

شأن  في  علني  بحث  23ف2  اناار 

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 

زهرة  السيدة  لفائدة  هكتارات   5

التعريف  لبطاقة  الحامل  العزوزي، 

.R298612 الوطنية

67

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

بتاريخ  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ف3 ديسم ر  22ف2 الذي سيجرى على 

القطعة األرضية الساللية آات او�سي 

 695/222 أمكلة ذي عقد ااجار رقم 

حرر بتاريخ ف1 نوفم ر 22ف2 املتوا د 

دائرة  العنوصر،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

ف3  غااة  إلى  23ف2  اناار  ف2  ااريخ 

شأن  في  علني  بحث  23ف2  اناار 

ثق0  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

و ل0 املاء منه، من أ ل االستعمال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 

السيد كراد  لفائدة  هكتارا   2,2572

عبد الحق، الحامل لبطاقة التعريف 

.C2الوطنية 9341ف

68

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/22/6134ف2 بتاريخ 29 ديسم ر  

العقارين  على  الذي سيجرى  22ف2 

ذي  اوعيساوي  أقراب  املسميين 

ورقم   838 عقدي شراء ضمنا برقم 

الترابية  بالجماعة  املتوا دان   261

إقليم  أكلموس،  دائرة  الحمام، 

اناار   17 ااريخ  من  ابتداء  خنيفرة، 

23ف2 إلى غااة 26 اناار 23ف2 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 

لفائدة  هكتارا   1,19 مساحة  سقي 

السيدان عبد اللطيف طوبي وعزيز 

التعريف  لبطاقتي  الحاملين  اوايني، 

الوطنية JB305482 و 369167.

69

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ  ح.ج/22/6153ف2  رقم 

سيجرى  الذي  22ف2  ف3 ديسم ر  

على العقار املسمى فدان القرطيطة 

ص   311 برقم  ض  شراء  رسم  ذي 

الترابية  بالجماعة  املتوا د  4ف3 

إقليم  ايفلت،  دائرة  الجوهرة،  عين 

 18 ااريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

اناار 23ف2 إلى غااة 27 اناار 23ف2 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  و ل0  ثق0  بإنجاز 

هكتارا   2,29 مساحة  سقي  أ ل 

لفائدة السيد مسرور ااسين، الحامل 

.J437144 لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدار  أصدره  قرار  بمو 0 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/22/6129ف2 بتاريخ 29 ديسم ر  
العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 
العقاري  الرسم  احمري ذي  املسمى 
بالجماعة  املتوا د   59/5896 رقم 
الترابية اات والل، دائرة عين عرمة، 
 17 من ااريخ  ابتداء  إقليم مكناس، 
اناار 23ف2 إلى غااة 26 اناار 23ف2 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه،  املاء  و ل0  بئر  بإنجاز 
هكتارا  8812,ف  مساحة  أ ل سقي 
باسو،  هللا  في  الر ا  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D31ف57ف
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدار  أصدره  قرار  بمو 0 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/22/6144ف2 بتاريخ ف3 ديسم ر  
العقار على  سيجرى  الذي  22ف2 

ادارية  شهادة  ذي  ارمل  املسمى   
بالجماعة  املتوا د  22ف86/2  رقم 
الترابية مجاط، قيادة مجاط، إقليم 
اناار   18 ااريخ  من  ابتداء  مكناس، 
23ف2 إلى غااة 27 اناار 23ف2 بحث 
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثق0 و ل0 املاء منه، من أ ل 
سقي مساحة 2,7652 هكتارا لفائدة 
السيد فارس بناصر، الحامل لبطاقة 

.D61647 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدار  أصدره  قرار  بمو 0 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/22/6146ف2 بتاريخ ف3 ديسم ر  
العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 
املسمى ملك الدولة ذي اافاقية رقم 
العقاري  الرسم  موضوع  16ف22/2 
بالجماعة  املتوا د   K/13252 رقم 
عين  دائرة  الجمعة،  عين  الترابية 
من  ابتداء  مكناس،  إقليم  عرمة، 
غااة إلى  23ف2  اناار   18  ااريخ 
بحث علني في شأن 23ف2  اناار   27  

 مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 
مساحة  سقي  أ ل  من  منه،  املاء 
 STE LES لفائدة شركة  هكتارات   5
VERGERS D’AIT THAMI SARL في 

شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدار  أصدره  قرار  بمو 0 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/22/6143ف2 بتاريخ 29 ديسم ر  
العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 
ض  املسمى مشلفن ذي عقد شراء 
برقم 2ف1 ص 12 املتوا د بالجماعة 
احمد،  بن  اوسف  سيدي  الترابية 
ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 
غااة  إلى  23ف2  اناار  ف2  ااريخ  من 
بحث علني في شأن  23ف2  اناار  ف3 
مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 
 5 من أ ل سقي مساحة  منه،  املاء 
الفرشاخي  السيد  لفائدة  هكتارات 
لبطاقة  الحامل  معه،  ومن  احمد 

.CD193997 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدار  أصدره  قرار  بمو 0 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/22/6116ف2 بتاريخ 27 ديسم ر  

العقار  على  سيجرى  الذي  22ف2 

عقد  موضوع  املومعارض  املسمى 

 376 553 صحيفة  كراء ضمن برقم 

ذي عقد استخراج عقارات من رسم 

املتوا د   457 مقاسمة ضمن برقم 

قيادة  بالجماعة الترابية امحضيت، 

ابتداء  افران،  إقليم  امحضيت، 

غااة  إلى  23ف2  اناار   16 ااريخ  من 

بحث علني في شأن  23ف2  اناار   27

مشروع الترخيص بإنجاز ثق0 و ل0 

مساحة سقي  أ ل  من  منه،   املاء 

هكتارا لفائدة السيد الصحراوي   5  

التعريف  لبطاقة  الحامل  نجي0، 

.A288979 الوطنية
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