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 ....................................................................... ELECTRO INSTALLE MAROC 564
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 .................................................................................................. STE WASSIME565

 .............................................................................................STE E.N.F.P PRIVE565

 .................................................................................... SETARYA INGENIERIE 565

 ......................................................................................................... IZRA CAR 566

 .........................................................................................STE QUALIWORLD 566

 ................................................................................................... » AG TOURS «566

 .......................................................................... BERTRAND BINTON TIENE566

 .....................................................  SOCIETE  CHATR LIBRAIRIE DU LYCEE566

 ...........................................................................................................ANYSAB «567

 .............................................................................» CULTURAL CARAVANS «567

 ............................................................................................... KECH EXTREME56(

 ...............................................................................................KASBA LAKBIRA56(

 .............................................................................................» KechTag & Cie «56(

 ..................................................................CAS DE PERSONNES MORALES56(

 ................................................................................................................NLKSIS56(

 ............................................................................... OUSSAMA ALUMINIUM569

 ........................................................................................................OXA PRINT569

 .................................................................................... MEDI QUEST AGADIR569

 ............................................................................ PARAPHARMACIE PASTEL569

 ...................................................................................... Société JNANE RUMI569

 ....................................................................................................... STE VOLVIC578

 .................................................................................................. STE YEN PACK578

 DIGITALIZATION, INNOVATION AND PROCESS SIMULATION

 ................................................................................................... »DIPS«578

 .................................................................................................  STE JEY IMMO571

 ..........................................................................................STE DEHHAK VERT571

 ...................................................................STE HOLDING TRUSTOIL & Cie571

 ..........................................................................................FALLACONSEIL F.C571

 ..........................................................................................  UNION HUITRES 571

 ............................................................................................... SOZA HUITRES 572

 ........................................................................................ SEVEN ROCK            572

 ....................................................................... MONDE DES HUITRES S.N.C572

 ..................................................................................... MANANA MARINA   573

 .............................................................................  LASSYAD AQUICULTURE573

 ...............................................................................................KHALIJ EL-WAD 573

 ....................................................................................................JAD HUITRES 574

 ................................................................................GALB NGADI DAK S.N.C574

 ........................................................................................COQUILLAGE - DAK574

 ........................................................................................................COCH.DAK575

 ....................................................................................BAWABA. DAK. AQUA575

 ......................................................................................................SOPATOLAR575

 ....................................................................DIAMOND PRESTIGE LUXURY575

 ..............................................................................UNIVERS DATA SERVICES576

 .............................................................................................. HDMI TRAVAUX576

 .......................................................................................................OWNROAD576

 ........................................................................................................GESCONSA576

 .................................................................................................... EQUINOTEM576

 ...................................................................................... ZELLIART TRAVAUX 576

 ............................................................................................. JOHRA QUALITY 577

 ..................................................................................................WHITE CLINIC 577

 ..................................................................................... GROGTRAV LEADER 577

 ................................... STG TELECOM 577استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسلية

 .........................................................................................................D1 SOCIAL577

 .......................................................................................................... PR MEDIA577

 .................................................................................IMMOBILIER CHOUKRI57(

 ..................................................................................................IMSSY GROUP57(

 ......................................................................................................... SOGEDIAL57(

 .................................................................................................... SAADROGUE579

 .......................................................................... CRISTAL DROGURIE ATLAS579

 .................................................................................... DAR KAMAL CHAOUI579
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 .........................................................................ADVMARK MEDIA SARL AU599
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 ......................................................... VALUENEXT CONSULTING SARL AU688

 .........................................................MARKETING OPERATIONS SARL AU688
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استدراك تعد لي ملشروع مرسوم املنشور بالجريدة الرسلية نشرة االعالنات 

 2814 أبريل   38 بتاريخ   5296 عد   واال ارية   والقضائية  القانونية 

صفحة 6)43 - 7)43 يعلن أنه من املنفعة العامة إحداث إعدا  ة  

71)السوق القد م بجلاعة قيا ة عين لحصن  بتطوان ............................. 

 4(46 عد   الرسلية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعد لي  استدراك 

بتاريخ 14 سبتلبر 2885 املعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مد نة 

72)أزمور واملركب السياحي مازاكان باملاء الشروب ..................................... 

مشروع مقرر التخلي استدراكي تعد لي يعدل مشروع مقرر التخلي الصا ر  

بالجريدة الرسلية عد  6)55 بتاريخ 28 نوفلبر 2819 الذي يعلن أنه 

من املنفعة العامة بناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون 

وبالتخلي عن ملكية القطع امرضيةالالزمة لهذا الغرض بجلاعتي أبا نو 

73)والقصابي، علالة إقليم كلليم .............................................................. 

إعالن بالتراجع عن قطعة أرضية تم نشرها بالجريدة الرسلية عد  7)51 

والقضائية  القانونية  االعالنات  (نشرة   2812 مارس   2(  بتاريخ 

واال ارية ) يعلن أنه من املنفعة العامة القيام بأشغال تثليث الخط 

ك 71،871  ن  بين  وفاس  البيضاء  الدار  بين  الرابط  الحد دي 

74)و 73،713  ............................................................................................... 

استدراك تعد ل وقع في نشر إعالن عن وضع ونشر مشروع املرسوم الصا ر 

بالجريدة الرسلية نشرة االعالنات القانونية والقضائية واال ارية  عد  

القيام  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن   2814 أكتوبر   22 بتاريخ   5321

بأشغال إنشاء محطة شحن البضائع بسيدي ايشو بين ن ك 143.388  

و 145.188 من الخط الحد دي الدار البيضاء - فاس بإقليم القنيطرة، 

75)وتنزع بلوجبه ملكيةالقطع امرضية الالزمة لهذا الغرض   .................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 لتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحلل اإل ارة أ ة مسؤولية فيلا  تعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE MAROCAINE
 D’HOTELLERIE

ECONOMIQUE SMHE
SA

شركة مساهلة بلجلس إ ارة 
جلاعية ومجلس مراقبة

رأس مالها : 119.888.888  رهم
مقرها االجتلاعي : علارة زينيث، 

تجزئة التوفيق، الطابق 4 (سيدي 
معروف) الدار البيضاء

السجل التجاري : 284123
 2819 25  نا ر  بتاريخ    -  1
 STE لشركة  املراقبة  مجلس  فإن 
 MAROCAINE D’HOTELLERIE
 SMHE  باختصار ECONOMIQUE

ش.م. قد :
ابن  كريم  السيد  باستقالة  علم 
سفيان، من مهامه في مجلس املراقبة.
قرر اختيار السيدة مريم التسو ي 
مجلس  في  جد د  كعضو  كلال 

املراقبة.
القانوني بكتابة  تم اإل داع    -  2
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2819 )1  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 76)723.
من أجل اإل جاز والبيان

1 P

 STE RST CONSULTING
SARL AU

DISSOLUTION
االستثنائي  العام  للجلع  طبقا 
للشركة  االجتلاعي  باملقر  تم  الذي 
وحيد  لشريك  مسؤولية  املحدو ة 
 STE RST CONSULTING  SARL

AU قرر ما  لي :

انحالل الشركة.

راوية  إ لان  املصفية  تعيين 

الساكنة بعلارة ألف 13 شقة ) املنزه 

ح ي م الرباط.

بالعنوان  حد    : التصفية  مقر 

املنزه   ( شقة   13 علارة ألف   : التا ي 

ح ي م الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2819 الرقم 183613.

2 P

ائتلانية كينزو

السيد علور  وسف

مسير شركة

34، شارع حسن الصغير - الدار البيضاء

الهاتف : 85.22.32.27.69

شركة كونسيرفري جومانا
ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

23 ماي )281 تم وضع قانون أسا�سي 

لشركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الخاصية التالية :

شركة   : االجتلاعية  التسلية 

كونسيرفري جومانا ش.م.م.

الهدف :

وتصد ر  وتعليب  وتعبئة  تصنيع 

وزيت  املعلبة  الخضروات  وتسويق 

الزيتون ومشتقاته.

املنتجات  جليع  وتوزيع  معالجة 

الداخلية  السوق  في  الزراعية 

الفواكه،  (الزيتون،  والخارجية 

الخضروات، الخ.....).

استيرا  جليع املوا  الخام الالزمة 
لنشاط الشركة في الحالة الطبيعية 

أو بعد التحول.
جليع  تنفيذ  عام،  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  التجارية  العلليات 
املنقولة أو العقارية أو املالية لحساب 
الشركة الحصري، والتي تتعلق بشكل 
مباشر أو غير مباشر بكائن الشركة أو 

من املحتلل أن تشجع تطويرها.
شارع طارق   ،9  : املقر االجتلاعي 

بن زيا ، معا  - القنيطرة.
املدة : 99 سنة تحتسب من اليوم 
بالسجل  الذي سجلت فيه الشركة 

التجاري.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 
188.888  رهم  بلبلغ  الشركة 
بقيلة  حصة   1888 عل2  مقسلة 
موزعة  للواحد  188  رهم  إسلية 

عل2 شركاء الشركة كالتا ي :
السيد بشير الدباغ : 588 حصة.
السيد عزيز الدباغ : 588 حصة.

املجلوع : 1888 حصة.
التسيير :

الدباغ،  بشير  السيد  تعيين  تم 
إقامة   2 بلوك و   11 القاطن بلقطع 
17 حي الرياض  قصر النخيل الشقة 
غير  ملدة  شركة  كلسير  الرباط،   -

محدو ة.
عزيز  السيد  تعيين  تم  وكذلك 
تجزئة   25 بلقطع  القاطن  الدباغ 
رياض العطور زنقة أفنان علارة ب 
الرباط،  الرياض،  حي   17 الشقة   2

كلسير شركة ملدة غير محدو ة.
القانوني  اإل داع  تم   : اإل داع 
كتابة  لدى  االبتدائية  باملحكلة 
الضبط في القنيطرة بتاريخ 12  ونيو 

)281 رقم 57644.
3 P

STE SOMCA
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بلوجب 
الرباط  بلد نة   2819 4  يسلبر   
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة مليزاتها كالتا ي :
 STE  : االجتلاعية  التسلية 

.SOMCA SARL
امعلال   : الشركة  موضوع 

املختلفة والبناء.
بصفة عامة كل العلليات املالية، 
التجارية والصناعية املرتبطة بشكل 
مباشر أو غير مباشر بلوضوع الشركة 
وكذا جليع العلليات من شأنها تنلية 

الشركة.
زنقة   37 رقم   : االجتلاعي  املقر 
طابق   6 رقم  شقة  امكبر  إ ريس 

الثالث حسان الرباط.
الرأسلال : رأسلال الشركة حد  
 1888 188.888  رهم مقسلة عل2 
188  رهم  حصة اجتلاعية من فئة 

للحصة.
 : MOHAMED SAAD ALAMI

588 حصة.
: MOHAMED MESBAH

588 حصة.
عهد تسيير الشركة إ 2   : التسيير 
 MOHAMED SAAD ALAMI السيد

.MOHAMED MESBAHو
: تبتدئ من فاتح  السنة التجارية 
كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهي   نا ر 

سنة.
املدة : 99 سنة.

باملحكلة  التجاري  السجل  رقم 
التجارية الرباط 141969.

4 P
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STE GUICHET CAR
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 18.888  رهم

مقرها االجتلاعي : زنقة معلورة، 
إقامة 79 شقة رقم 2 - القنيطرة

الغير  العام  إثر الجلع  عل2    -  1
أكتوبر   31 بتاريخ  املنعقد  العا ي 
 GUICHET شركة  قرر شركاء   2819
املسؤولية  محدو ة  شركة   CAR
مقرها  18.888  رهم  رأسلالها 
 79 : زنقة معلورة، إقامة  االجتلاعي 

شقة رقم 2 - القنيطرة ما  لي :
58 حصة من قبل السيد  تفويت 
بوعدا  السيد  لصالح  نوفل  قبا ي 

مصطفى.
58 حصة من قبل السيد  تفويت 
السيد بوعدا  بن عبو جوا  لصالح 

مصطفى.
شركة  من  الشركة  تحويل 
شركة  إ 2  املسؤولية  محدو ة 
محدو ة املسؤولية من شريك واحد.

مصطفى  بوعدا  السيد  تعيين 
مسير للشركة ملدة غير محدو ة.

2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 
 12 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

 يسلبر 2819 تحت رقم 3434.
5 P

STE GOLDEN HAWKS
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 42، املغرب 
العربي س شقة رقم 7 - القنيطرة

تأسيس الشركة
بلقت�سى عقد عرفي سجل    -  1
 2819 11  يسلبر  بالقنيطرة بتاريخ 
لشركة  امسا�سي  القانون  حرر 
شريك  ذات  املسؤولية  محدو ة 

وحيد تحلل املواصفات التالية :
 STE GOLDEN  : التسلية 

.HAWKS
: خدمات  : هدف الشركة  الهدف 

الحراسة.
املغرب   ،42  : االجتلاعي  املقر 

العربي س شقة رقم 7 - القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

حد  رأس   : رأس املال االجتلاعي 
املال في مبلغ 188.888  رهم مقسلة 
188  رهم  حصة بقيلة   1888 عل2 
للحصة الواحدة مخصصة للشريك 

الوحيد.
اآلنسة حلي خولة : 1888 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإل ارة 
املسيرة اآلنسة حلي خولة مز ا ة في 
حاملة  مغربية،   1995 مارس  فاتح 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G691455
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر.
إلنشاء   %5 تقتطع   : امرباح 
ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 
الفائض حسب قرار الشريك الوحيد.
تم تسد د الحصص   : الحصص 
188.888  رهم  قدره  بلا  نقدا 

أو عت في صندوق الشركة.
2 -  اإل داع القانوني : تم اإل داع 
االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
 2819 17  يسلبر  بالقنيطرة بتاريخ 
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم 83)53.
6 P

STE C.Q.S
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 98.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 186، املغرب 
العربي ف 1 الطابق السفلي - 

القنيطرة
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

الغير  العام  إثر الجلع  عل2    -  1
نوفلبر  فاتح  بتاريخ  املنعقد  العا ي 
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2819

C.Q.S ما  لي :
للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 
إ 2  186، املغرب العربي ف 1 الطابق 

السفلي - القنيطرة.
القانوني بكتابة  تم اإل داع    -  2
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2819 12  يسلبر  بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 3435.
7 P

STE CHOUKRI FOURAGE
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 18، زاوية أنوال 
وهارون الرشيد استو  و رقم  1 - 

القنيطرة
الغير  العام  إثر الجلع  عل2    -  1
نوفلبر   38 بتاريخ  املنعقد  العا ي 
2819 قررت الجلعية العامة لشركة  
شركة   CHOUKRI FOURAGE
محدو ة املسؤولية ذات شريك وحيد 
مقرها  188.888  رهم   : رأسلالها 
18، زاوية أنوال وهارون   : االجتلاعي 
القنيطرة   -  1 الرشيد استو  و رقم  

ما  لي :
انحالل مسبق للشركة.

سعيدة  شوكري  السيد  تعيين 
إعطائها  مع  للشركة  مصفية 

الصالحيات املطلقة.
 ،18 ب  التصفية  مقر  تحد د  
زاوية أنوال وهارون الرشيد استو  و 

رقم  1 - القنيطرة.
2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 
بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 
 12  يسلبر 2819 تحت رقم 73677.
8 P

STE SAMED BETON
زيا ة رأسلال

الجلعية  محضر  بلقت�سى    -  1
بتاريخ  املنعقدة  العا  ة  غير  العامة 
في  الشركاء  قرر   2819 18  يسلبر 
شركة   SAMED BETON شركة 
رأسلالها  محدو ة  مسؤولية  ذات 
مقرها  الكائن  1.888.888  رهم 
الرحيم  عبد  شارع   ،11 بالرباط 
 ،16 شقة رقم   ،2 القصبة  بوعبيد، 

ما  لي :
املذكورة  الشركة  رأسلال  زيا ة 
من  ليرتفع  4.888.888  رهم  بلبلغ 
 5.888.888 إ 2  1.888.888  رهم 
 48.888 إصدار  طريق  عن   رهم 
188  رهم  بقيلة  جد دة  حصة 
نقدا  اكتتابها  تم  الواحدة  للحصة 
عن  االكتتاب  لدى  بكاملها  و فعت 
الد ون  مع  املقاصة  إجراء  طريق 
تجاه  واملستوجبة  والسائلة  امكيدة 

الشركة.

اكتتابها  تم  قد  الحصص  أن 

إجراء  طريق  عن  كاملة  و فعها 

املقاصة مع الد ون امكيدة والسائلة 

واملستوجبة تجاه الشركة.

قاموا  نتيجة لذلك فإن الشركاء 

عل2 الخصوص :

النهائي  اإلنجاز  من  بالتحقيق 

للزيا ة في رأس املال.

النظام  من  و7   6 املا ة  بتعد ل 

امسا�سي للشركة.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

القانوني بكتابة  تم اإل داع    -  2

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

.183594
خالصة وبيان

التسيير

9 P

 CCM مكتب الحسابات واالستشارة

CONSEILS ش.م.م.

رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1 تلارة

الهاتف : )85.37.64.42.4

الفاكس : 85.37.64.47.64

STE AKALLAL TRAVAUX

SARL AU

إعالن عن الزيا ة في رأس مال 
الشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  قررت   2819 4  يسلبر 

 AKALLAL TRAVAUX SARL AU

ش.م.م. ذات الشريك الوحيد ما  لي :

زيا ة في رأس مال الشركة الذي 

وتلت  2.188.888  رهم  ب   قدر 

ليصبح  13.988.888  رهم  إضافة 

16.888.888  رهم.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

.183598

10 P



253 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

امستاذ  افيت بوشعيب

موثق

 STE FARAH TECHNIC

INDUSTRIE
ش.م.م.

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء 

عين الشفاء 2 الزنقة 48 الرقم 32

الزيا ة في رأسلال الشركة
تم  عرفي  عقد  بلقت�سى    -  1

البيضاء  بالدار  إمضاؤه  تصحيح 
قرر   281( نوفلبر   2( بتاريخ 

 FARAH TECHNIC شركة  شركاء 

INDUSTRIE مقرها االجتلاعي الدار 

 48 الزنقة   2 الشفاء  عين  البيضاء 

من  رأسلالها  في  الزيا ة   32 الرقم 

4.888.888  رهم  إ 2   1.688.888

بالحساب   2.488.888 بضخ  وذلك 

الجاري للشركة.

لدى  القانوني  اإل داع  تم   -  2

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   2819 فبرا ر   21 بتاريخ 

.693773

بلثابة مقتطف وبيان

11 P

امستاذ  افيت بوشعيب

موثق

 STE FARAH TECHNIC

INDUSTRIE
ش.م.م.

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء 

عين الشفاء 2 الزنقة 48 الرقم 32

الزيا ة في رأسلال الشركة
تم  عرفي  عقد  بلقت�سى    -  1

البيضاء  بالدار  إمضاؤه  تصحيح 

شركاء  قرر   2815 )  وليو  بتاريخ 

 FARAH TECHNIC شركة 

INDUSTRIE مقرها االجتلاعي الدار 

 48 الزنقة   2 الشفاء  عين  البيضاء 

من  رأسلالها  في  الزيا ة   32 الرقم 

1.688.888  رهم  إ 2   1.888.888

من الحساب الجاري بلبلغ 688.888 

 رهم.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإل داع  تم   -  2

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت رقم   2815 سبتلبر   17 بتاريخ 

.5(4662
بلثابة مقتطف وبيان

12 P

 STE SIGNALISATION

 FERROVIAIRE, ETUDES ET

TRAVAUX

SFET
ش.م.م.

ذات الشريك الوحيد

حي املسيرة 1، إقامة النخيل، علارة 

13، الشقة 6، تلارة

الحل املسبق للشركة
وتعيين املصفي

تبعا ملحضر قرارات الشريك    -  1

17  وليو  الوحيد املؤرخ بتلارة  وم 

الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2819

SFET شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد ما  لي :

الشركة  حسابات  املصا قة عل2 

 281( 31  يسلبر  املوقوفة  وم 

الختامي  الحساب  بيان  وكذلك 

ومنح   2819 17  وليو  املوقوف  وم 
املسير عبد السالم بن عليار املساري 

إبرام تام ونهائي عل2 التسيير.

 SFET لشركة  املسبق  الحل 

الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م. 

وتحد د   2819 17  وليو  من  ابتداء 

حي   : مقر التصفية باملقر االجتلاعي 

املسيرة 1، إقامة النخيل، علارة 13، 

الشقة 6، تلارة.

بن  السالم  عبد  السيد  تعيين 

لشركة  كلصفي  املساري  عليار 

ذات الشريك الوحيد  ش.م.م.   SFET

واملوافقة عليها.

بالسجل  تم   : القانوني  اإل داع 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

تحت   2819 سبتلبر   9 بالرباط  وم 

الرقم 181967.

13 P

RIAD ZAMRANI
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في سال 
بتاريخ )2 أكتوبر )281، تم تأسيس 
 AU محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

مواصفاتها كالتا ي :
RIAD ZAMRANI : التسلية

TRAITEUR : الهدف
املقر االجتلاعي : 355، زنقة زاهيد 

عبد الحي حي شلاعو سال.
الرأسلال : 188.888  رهم.

 RAHAL أبوز  رحال   : التسيير 
.ABBOUZ

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
رقم  تحت   281( 6  يسلبر  بتاريخ 

.29139
14 P

JAID ALUMINIUM
SARL AU

املؤرخ  العام  الجلع  بلقت�سى 
قرر   2819 نوفلبر   15 بتاريخ 
 JAID ALUMINIUM صاحب شركة 
رقم  تحت  املسجلة   SARL AU
بالرباط  التجارية  باملحكلة   (6999

التعد الت التالية :
بلقت�سى   : الشركة  رأسلال  رفع 
الشركة  صاحب  قرر  العام  الجلع 
 18.888 من  الشركة  رأسلال  رفع 
 رهم إ 2 288.888  رهم مقسم كلا 

 لي :
علر الكوري : 288.888  رهم.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2819 11  يسلبر  بتاريخ 

.183423
15 P

PRONTO AQUA
SARL

املؤرخ  العام  الجلع  بلقت�سى 
قرر شركاء   2819 نوفلبر   26 بتاريخ 

شركة :
 PRONTO AQUA SARL
 12(779 رقم  تحت  املسجلة 
باملحكلة االبتدائية بتلارة التعد الت 

التالية :

بيفا  السيد   : الحصص  بيع 

فابريسيو املالك ل 1888 حصة  بيع 

588 حصة كلا  لي :

 ROFIN SRL حصة لشركة   258

السيد  مسيرها  شخص  في  ملثلة 

حصة   258 روفير دو كارلو أوريليو، 

في  ملثلة   CERQFIN SRL لشركة 

السيد  االكنيس  مسيرها  شخص 

بياجيو.

تغيير الشكل القانوني : من شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات شريك 

مسؤولية  ذات  شركة  إ 2  وحيد 

محدو ة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

بتلارة  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   281( )1  يسلبر  بتاريخ 

.2(95

16 P

مكتب حناج بوعلي

الخبرة في املحاسبة وتدقيق الحسابات

4، زنقة طرابلس، الشقة رقم 4، الرباط

مارو كولتورال سانتر بريفي

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 138.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 18، زنقة وال  

علران، الحي اإل اري، الرباط

املنعقد  العام  الجلع  بلقت�سى 

بتاريخ 21 ماي 2819 تقرر ما  لي :

من  الشركة  رأسلال  رفع 

138.888  رهم  188.888  رهم إ 2 

388 حصة جد دة باكتتاب  بإصدار 

وتسد د نقدا 38.888  رهم.

الباقي بدون تغيير.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط  التجارية  املحكلة  ضبط 

رقم  تحت   2819 16 سبتلبر  بتاريخ 

.1828(6
للخالصة والتذكير

التسيير

17 P
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MAYSHAD HOSPITALITY
SARL AU

مايشا  هوسبيطاليطي
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد وذات املواصفات التالية :
مايشا   شركة   : التسلية 

هوسبيطاليتي ش.م.م ش.و.
شارع   16  : االجتلاعي  املقر 

الكا  ري مد نة الرباط.
في  الرأسلال  حد    : الرأسلال 
18.888  رهم مكون من 188 حصة 
حصة لكل  188  رهم  فئة   من 

لفائدة :
السيدة نزهة العلوي 188 حصة.

البنا ات  وشراء  بيع   : الغرض 
(امللكية وتسيير العقارات).

املدة : 99 سنة.
السيدة  الشركة  يسير   : املسيرة 

نزهة العلوي ملدة غير محدو ة.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
 : التجاري  السجل  الرقم  تحت 

.141953
18 P

PANOURAMIQUE
املصحح  العرفي  العقد  بلقت�سى 
 2819 11  يسلبر  بتاريخ  اإلمضاء 
مالك  محلد  حيسوبي  السيد  فإن 
امصل التجاري الذي هو عبارة عن 
 PANOURAMIQUE ومطعم  مقهى 
بالطابق  الكائن  باملحل  واملستغل 
�سي شارع   27 بالرقم   امر�سي 
عبد الرحلان تيزنيت املسجل تحت 
رقم 114 السجل الترتيبي رقم 34)1 
املحكلة  لدى  الترتيبي  السجل  من 
عقد  أبرم  قد  بتيزنيت  االبتدائية 
املذكور  التجاري  لألصل  حر  تسيير 
مع السيد علي شط وذلك ابتداء من 
بتاريخ وتنتهي   2819  فاتح  يسلبر 

31 نوفلبر 2828.
19 P

CLUSIVE PARTNERS
SARL

 14 بتاريخ  عرفي  عقد  تحت 
شركة  تأسيس  تم   ،2819 نوفلبر 

باملواصفات التالية :
 CLUSIVE PARTNERS : التسلية

SARL
املقر االجتلاعي : 18، شارع مو�سى 
ابن نصير، شقة 11، الطابق 6، الدار 

البيضاء.
تقد م   : االجتلاعي  الهدف 
امشخاص  لفائدة  الخدمات 
الطبيعيين أو االعتباريين، عل2 أساس 

سياحي أو منهي.
الشكل القانوني : شركة محدو ة 

املسؤولية.
التسيير : السيد إلياس علمي.

الرأسلال : 18.888  رهم.
املحكلة   : القانوني  اإل داع 

التجارية بالدار البيضاء.
السجل التجاري : 458673.

قصد النشر واإلعالن

20 P

AGRICYANIMA شركة
ش.ذ.م.م

الرأسلال : 188.888  رهم
املقر االجتلاعي : شقة 2، علارة )1

تجزئة القصبة، شارع محلد 
الخامس، تلارة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
12 نوفلبر 2819 بالرباط قرر ما  لي :

بيع 668 حصة كاآلتي :
188  رهم  بقيلة  حصة   338
مجلوعه  بلا  الواحدة  للحصة 
السيد  طرف  من  33.888  رهم 
بوكبش مصطفى للسيد  رخا خالد ؛

188  رهم  بقيلة  حصة   338
مجلوعه  بلا  الواحدة  للحصة 
السيد  طرف  من  33.888  رهم 
كريم  للسيد  مصطفى  بوكبش 

رضوان.
تحيين النظام الداخلي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)1  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2819 تحت الرقم 183541.
21 P

MILLIONS COURSES
SARL AU

تغيير
بلوجب محضر الجلع العام غير 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 26 نوفلبر 
 MILLIONS شركة  قررت   2819

COURSES SARL AU ما  لي :
تفويت حصص احتلاعية :

املهدي  الراجع  السيد  فوت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الوريا�سي  لصالح   EE721759 رقم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  ميلون 
الوطنية رقم SA98(9، 1888 حصة 
شركة  برأسلال  اجتلاعية  للكها 
 MILLIONS COURSES SARL
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
 188.888 رأسلالها  وحيد  بشريك 
مجلوعة   : االجتلاعي  مقرها   رهم 
امراك، حي  وسف بن تاشفين، رقم 

51، جليز، مراكش. 
االحتفاظ بنفس التسلية ونفس 
املقر ونفس الرأسلال ونفس املوضوع 

وكذلك نفس املدة.
أصبحت  التفويت  لهذا  وتبعا 
جليع الحصص االجتلاعية املتنوعة 
 MILLIONS شركة  لرأسلال 
موزعة  COURSES SARL AU 

كالتا ي :
 1888 ميلون  الوريا�سي  السيد 

حصة.
لدى  القانوني  اإل داع  تم  وقد 
املحكلة التجارية بلراكش تحت رقم 

27)))6 بتاريخ 28  يسلبر 2819.
22 P

GENERAL - BUREAU
عل2 إثر الجلع العام الغير العا ي، 
قرر شركاء الشركة بتاريخ 11 نوفلبر 
من  املال  رأس  مبلغ  زيا ة   ،2818
 1.888.888 إ 2  588.888  رهم 
رأس  في  طريق  مجها  عن   رهم 
خصلها  املبلغ،  تم  هذا  من  املال 
من تم ترحيل الحساب مرة أخرى، 
من النظام  و7   6 تم تعد ل املا تين 

امسا�سي وفقا لذلك.

سجل  في  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية  البيضاء  الدار  محكلة 
رقم  تحت   ،2818 13  يسلبر  في 

.1366155
23 P

EGIO
شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات شريك وحيد
رأسلالها : 188.888  رهم

 11 RUE : مقرها االجتلاعي
GABESS PLATEAU N°4

CENTRE VILLE 
الرقم الضريبي : 27168)31

السجل التجاري رقم : 9)1348
بيع حصص اجتلاعية

تجد د صالحية املسير الحا ي
في  الوحيد  الشريك  قرر   : أوال 
الشركة بتاريخ )  وليو 2819 ما  لي :

حصة   295 بيع  عل2  املصا قة 
188  رهم،  فئة  من  اجتلاعية 

لفائدة :
 Alexandre SANTOS السيد 

188 حصة اجتلاعية.
 195 مومن  بن  زكرياء  السيد 

حصة اجتلاعية.
الترحيب بالسا ة :

 ،Alexandre SANTOS السيد 
فرن�سي الجنسية والقاطن بفرنسا.

مغربي  بنلومن،  زكرياء  السيد 
علارة   6 بتلارة  والقاطن  الجنسية، 
في  جد   كشركاء  بوراس  تجزئة   14

الشركة.
امسا�سي  القانون  عل2  املوافقة 
بعد تغيير الفصلين 6 و7 من القانون 

امسا�سي للشركة.
بتاريخ العام  الجلع  قرر   :  ثانيا 

)  وليو 2819 ما  لي :
االحتفاظ بالسيد  ريس اال ري�سي 
املز ا   الجنسية،  مغربي  العلمي، 
والقاطن   ،1979 أغسطس   3 بتاريخ 
بسال رقم 952 بلوك 23 حي السالم، 

كلسير للشركة، ملدة غير محدو ة.
لدى  القانوني  اإل داع  تم   : ثانيا 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
 2819 19  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 183597.
مقتطف من أجل النشر

املتصرف

24 P
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CROSSBRIDGE OVERSEAS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 14 RUE
TINGHIR, N° 2, 1 er ETAGE, P.P

HASSAN - RABAT
العام  الجلع  محضر  إثر  عل2 
»كروسبر دج  لشركة  االستثنائي 
محدو ة  شركة  أفرسايس« 
 2819 نوفلبر   12 بتاريخ  املسؤولية 

بسال قرر ما  لي :
من  االجتلاعي  املقر  تحويل 
4 علارة  الشقة رقم   : العنوان التا ي 
283 شارع محلد الخامس حي كريلة 
 ،14  : إ 2 العنوان الجد د  تابريكت، 
امول،  الطابق   ،2 رقم  تنغير،  زنقة 

ساحة بيتري، حسان، الرباط.
من القانون   5 تعد ل في الفصل 

امسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   2819 12  يسلبر  بسال  وم 

رقم 24)33.
25 P

سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدو ة لخبير في 

الحسابات

رأسلالها  بلغ 188.888  رهم

مراكش

SOFT CATERING
شركة ذات مسؤولية محدو ة 
رقم السجل التجاري : 32871

العامة  الجلعية  ملحضر  تبعا 
االستثنائية بتاريخ 11 نوفلبر 2819، 

تم تقرير ما  لي :
املوافقة عل2 تقرير املصفي حول 

مجلوع علليات التصفية.
ومنح  للتصفية  امخير  اإلغالق 

املصفي اإلبراء التام.
مقر التصفية : مراكش، 7، شارع 

الرميلة، باب القصور املد نة.
اإل داع  تم    : القانوني  اإل داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
17  يسلبر  التجارية بلراكش،  وم 

2819 تحت رقم 118374.
26 P

CABINET AL JARROUDI
AVENUE DE 1( NOVEMBRE, NADOR 24

TEL : 0536 60 40 34
FAX : 0536 33 32 42

ASTIDKORA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : الشطر الرابع، 
املنطقة الصناعية سلوان، الناضور

RC : 14139
الغير  العام  الجلع  بلقت�سى   -  I
بتاريخ  املنعقد  للشركاء   العا ي 
 ASTIDKORA 12 نوفلبر 2819 لشركة

SARL تقرر ما  لي :
تفويت  عل2  املصا قة   -  1

الحصص االجتلاعية.
2 - تبني قانون جد د للشركة.

لإل داع  الصالحيات  منح   -  3
والنشر.

لدى  القانوني  اإل داع  تم   -  II
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
 2819 نوفلبر   25 بتاريخ  بالناضور 

تحت رقم 3396.
مجل النشر والتبليغ

27 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P686 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40

FAX : 0528 81 96 41

STE SOUSSIF TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1 
قوانين  حررت   2819 نوفلبر   12
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتا ي :
 STE SOUSSIF شركة   : االسم 

.TRANS
امهداف : النقل السياحي.

املقر االجتلاعي : الطابق السفلي، 
التوامة،  حي  حنبل،  ابن  امام  زنقة 
رقم 113، بيوكرى، اشتوكة ا ت باها.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

الرأسلال االجتلاعي : حد  في مبلغ 
 1888 إ 2  مقسم  188.888  رهم 
حصة بثلن 188  رهم للواحد موزع 

كالتا ي :
السيد عبد الكريم بوكضيد 588 

حصة ؛
 588 الكبوس  الطاهر  السيد 

حصة ؛
املجلوع 1888 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهي   نا ر 

سنة.
الشركة  بتسيير  :  قوم  التسيير 
وملدة غير محدو ة السيد عبد الكريم 

بوكضيد والسيد الطاهر الكبوس.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
البنكية واالجتلاعية اما للسيد عبد 
الطاهر  للسيد  أو  بوكضيد  الكريم 

الكبوس.
تم اإل داع   : اإل داع القانوني   -  2
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بإنزكان بتاريخ )1  يسلبر 

2819 تحت رقم 4689.
28 P

 STE MENAB TRAV
تصفية الشركة

2819 وبلوجب  3  يسلبر  بتاريخ 
عقد الجلع العام االستثنائي املسجل 

بالرباط قرر الشركاء ما  لي :
أمر  إسنا   وتم  الشركة  تصفية 

التصفية للسيد املهدي العبا�سي.
 ،1 رقم  الشقة   : التصفية  مقر 
العلارة رقم 11 سكتور 4، املسيرة 2، 

تلارة.
تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ  
19  يسلبر 2819، تحت رقم 18682.
29 P

NEW BOISSON
شركة محدو ة املسؤولية

نقل املقر االجتلاعي للشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
 2819 أكتوبر   2 بتاريخ  املنعقد 
 NEW BOISSON املسلاة  للشركة 
188.888  رهم،  رأسلالها  ش.م.م 

تقرر ما  لي :

نقل مقر الشركة من حي العد ر، 
إ 2  وزان   97 رقم  النهضة،  تجزئة 

كلة،  بني  وقيا ة  جلاعة  بو اروة، 

إقليم وزان.

تحيين ومالئلة القانون امسا�سي 

للشركة.

تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بوزان  االبتدائية   باملحكلة 

4  يسلبر 2819 تحت رقم 2516.
ملخص قصد النشر

30 P

DUR AGRI
                                            SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم وضع القانون   2819 نوفلبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة التي خصائصها كالتا ي :          

 DUR AGRI شركة    : التسلية 

SARL ش.م.م.

الهدف :

تجارة املوا  الفالحية ؛

تجارة امسلدة.

جلاعة  مركز  االجتلاعي:  املقر 
ريصانة الشلالية، العرائش.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
188.888  رهم مجزأ  رأس املال : 

1888  رهم  188 حصة من فئة  إ 2 

الشكل  عل2  وموزعة  كلها  محررة 

التا ي :

السيد الذهيبة أحلد 24 حصة ؛

السيدة فاطنة الفيال ي 24 حصة ؛

الحق  عبد  الدهيبة   السيد 

24 حصة ؛

السيد الدهيبة عثلان )2 حصة.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

ملدة  عثلان  الدهيبة  السيد  طرف 

الصالحيات  جليع  مع  محدو ة  غير 

لتسيير الشركة.
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امرباح  تحد د  بعد   : امرباح 
لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.
تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

16  يسلبر 2819 تحت رقم 1852.
31 P

SAID OPTICAL
SARL

مسجل  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط   2819 9  يسلبر  بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة تحلل الخصائص التالية :
.SAID OPTICAL : التسلية

الهدف : صنع وبيع النظارات.
الجد د  حي   : التجاري   العنوان 

رقم 51)، عين عو ة، تلارة.
الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 
 188 إ 2  مقسلة  18.888  رهم  في 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة.
تم تعيين السيدة مريم   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كلسيرة  عبيلوش 

محدو ة.
99 سنة  : مدة علر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكلة االبتدائية بتلارة تحت رقم 

129223 بتاريخ )1  يسلبر 2819.
32 P

 STE AGRICOLE OUM
LBAKHT
SARL AU

بلقت�سى العقد العرفـي املصا ق 
عليه بتاريخ 2 أكتوبر 2819 تم إنشاء 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الخصائص  تحلل  الوحيد  الشريك 

التالية :
 STE AGRICOLE  : التسلية 

.OUM LBAKHT SARL AU
تا اوت،  حي   : االجتلاعي  املقر 

الزنقة ب الرقم )1، زاوية الشيخ.

اآلليات  بيع   : االجتلاعي  الغرض 
امشغال  الفالحية،  واملبيدات 

املختلفة والبناء.
رأس املال : 188.888  رهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

 CIN السيد نزهي حاميد   : املسير 
IA98248 وذلك ملدة غير محد ة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهي   نا ر 

سنة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بقصبة 
تا لة تحت رقم 122 السجل التجاري 

رقم 1735 بتاريخ 17 أكتوبر 2819.
33 P

STE MABSOUT LISSAKAN
SARL

عليه  املصا ق  املحضر  بلقت�سى 
االستثنائي  العام  الجلع  طرف  من 
 STE MABSOUT LISSAKAN  لشركة
تقرر   2819 نوفلبر   29 بتاريخ   SARL 

ما  لي :
املذكورة  للشركة  املسبق  الحل 

أعاله.
عبد  مبسوط  السيد  تعيين 
الرحلان، املسؤول عن حل وتصفية 

الشركة.
تحد د العنوان التا ي : حي الداخلة، 
بلوك 2 الرقم 7، قصبة تا لة، مكان 

حل وتصفية الشركة.
اإل داع القانوني : تم بكتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية بقصبة تا لة تحت 

رقم 155 بتاريخ 17  يسلبر 2819.
34 P

STE CHAG-FRERES
SARL

بلقت�سى املحضر املصا ق عليه 
االستثنائي  العام  الجلع  طرف  من 
 STE CHAG-FRERES SARL  لشركة
بتاريخ 11 أكتوبر 2819 تقرر ما  لي :

املذكورة  للشركة  املسبق  الحل 
أعاله.

العربي،  شكراوي  السيد  تعيين 
املسؤول عن حل وتصفية الشركة.

الحي   : التا ي  العنوان  تحد د 
بني   38 الرقم   4 الزنقة  العصري، 

مالل، مكان حل وتصفية الشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
الضبط باملحكلة االبتدائية ببني مالل 
تحت رقم 16) بتاريخ 5 نوفلبر 2819.
35 P

STE LE PETIT POINT
SARL AU

بلقت�سى املحضر املصا ق عليه 
االستثنائي  العام  الجلع  طرف  من 
 STE LE PETIT POINT لشركة  
 2819 سبتلبر   21 بتاريخ   SARL AU

تقرر ما  لي :
االجتلاعي  الغرض  توسيع 
للشركة بإضافة نشاط املقهى وبيع 

املشروبات.
التصد ر  املطعم،   : تغيير نشاط 
وبيع  مقهى   : بنشاط  واالستيرا  

املشروبات.
اإل داع القانوني : تم بكتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية ببني مالل تحت 

رقم )6) بتاريخ 3  يسلبر 2819.
36 P

BAIT ANTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
السجل التجاري الرباط رقم 

112(37
ختم التصفية

بلقت�سى الجلع العام الغير العا ي 
أغسطس   5 بتاريخ  بالرباط  املؤرخ 

2819 تم اآلتي :
.BAIT ANTIQUE تصفية الشركة
هللا  عبد  املسير  استقالة  قبول 
الكامل والنهائي  طيب ومنحه اإلبراء 

إل ارتها.
طيب  هللا  عبد  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
 : للتصفية  املقر االجتلاعي  حد  
علارة 38 شقة )، زنقة موالي أحلد 

لوكيلي، حسان، الرباط.

مكتب  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالرباط 
 وم 23  يسلبر 2819 تحت رقم 24)5.

املسير

37 P

PREFA SUD
SARL AU

بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
22 نوفلبر 2819 تقرر ما  لي :

هولد نك  جيت  الشركة  قامت 
حصة   35888 بتفويت  ش.م.م 
السيد  إ 2  تللكها  التي  اجتلاعية 

التامدي شهاب.
التامدي  السيد  أن  عل2  التأكد 
شهاب والسيد العسال نبيل كلسير ن 

للشركة ملدة غير محدو ة.
تتعامل الشركة مع جليع امبناك 
واملؤسسات املصرفية بإمضاء السيد 
العسال  السيد  أو  شهاب  التامدي 

نبيل ملدة غير محدو ة.
امسا�سي  القانون  صياغة  إعا ة 

للشركة.
تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكلة االبتدائية بالعيون بتاريخ 
23 نوفلبر 2819 تحت رقم 3876/19.
38 P

 STE AMINE SAMI AUTO
SERVICE
SARL AU

حل الشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
الذي عقد باملقر االجتلاعي للشركة 
 AMINE SAMI AUTO SERVICE
قرر السيد   ،281( سبتلبر   17  وم 
السامي أمين الشريك واملسير الوحيد 

للشركة ما  لي :
تعيين السيد السامي أمين كلصف 

للشركة.
تصفية الشركة باملقر االجتلاعي 
للشركة : 15، شارع امبطال، رقم 4، 

أكدال، الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

)281 تحت رقم 875)9.

39 P
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شركة مساهلة (بلنطقة حرة)

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 15.888 أورو

الكائن مقرها : 77، زنقة فاس، 

طنجة

السجل التجاري : 65325

بلقت�سى محضر الجلع العام الغير 

العا ي املنعقد بتاريخ 25 مارس 2819، 

1 - املوافقة عل2 تفويت الحصص :

عل2  موافقته  العام  الجلع  قرر 

تفويت الحصص، بالشكل التا ي :

تفويت 75 حصة بقيلة 188 أورو 

التومي  السيدة  طرف  من  للواحدة 

نزيهة لصالح السيد هنري جون مارك 

باتريس ليون جيل.

وبالتا ي، قرر الجلع العام تعد ل 

الفصلين 6 و7 من النظام امسا�سي.

2 - استقالة مسيرة :

قرر الجلع العام قبول استقالة 

منصبها  من  نزيهة،  التومي  السيدة 

كلسيرة للشركة وتأكيد تعيين السيد 

ليون  باتريس  مارك  جون  هنري 

منصب  في  محدو ة  غير  ملدة  جيل، 

مسير وحيد للشركة مع إعطاءه حق 

اإلمضاء.

3 - إعا ة صيغة النظام امسا�سي :

صيغة  إعا ة  العام،  الجلع  قرر 

النظام امسا�سي للشركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بشريك فريد واملصا قة عل2 

تم  الذي  الجد د،  امسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسير.

تم اإل داع   : اإل داع القانوني   -  4

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

19  يسلبر  التجارية بطنجة بتاريخ 

2819 تحت رقم 779)22.
للنسخ والنشر

املسير

40 P

مكتب الحسابات D&S COM ش.م.م

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحد ن إقامة 

 وسف 3 رقم 1 الحي املحلدي الدار البيضاء

الهاتف/الفاكس : 8522.66.68.83

EXPERTITPARTNERS
ش.م.م (ش.و)

تصفية الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 18  يسلبر 
خنساء  اآلنسة  قررت   ،2819
لشركة  الوحيد  الشريك  الضغيف 
شركة    »EXPERTITPARTNERS«
بشريك  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وحيد، رأسلالها االجتلاعي  188.888 
 رهم مقرها االجتلاعي بشارع الحزام 
الحي   1 رقم   3 إقامة  وسف  الكبير، 

املحلدي الدار البيضاء، ما  لي :
وحسابات  امليزانية  تصد ق 

الشركة.
تصفية الشركة.

الضغيف  السيدة خنساء  تعيين 
كلصف للشركة.

البيضاء،  بالدار  التصفية  مقر 
شارع الحزام الكبير، تجزئة املوحد ن 
إقامة  وسف 3 رقم 1 الحي املحلدي.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
في  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2819 23  يسلبر 

.724375
مقتطف وبيان 

41 P

مكتب الحسابات D&S COM ش.م.م

شارع الحزام الكبير تجزئة املوحد ن إقامة 

 وسف 3 رقم 1 الحي املحلدي الدار البيضاء

الهاتف/الفاكس : 8522.66.68.83

ACTI RIZK
ش.م.م

تصفية الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 18 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
محلد  السيد  قرر   ،2819  يسلبر 
»أكتي  رزقي الشريك الوحيد لشركة 
املسؤولية  محدو ة  شركة  رزق«  
االجتلاعي   رأسلالها  وحيد،  بشريك 
االجتلاعي  مقرها  188.888  رهم 
 3 السالمة  حي  البيضاء  بالدار 

املجلوعة ت رقم 6، ما  لي :

وحسابات  امليزانية  تصد ق 

الشركة.

تصفية الشركة.

تعيين السيد محلد رزقي كلصف 

للشركة.

مقر التصفية بالدار البيضاء، حي 

السالمة 3 املجلوعة ت رقم 6.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

في  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2819 23  يسلبر 

.724377
مقتطف وبيان 

42 P

TOPDEVZ HYBRID
بلقت�سى عقد توثيقي عرفي بتاريخ 

بلد نة  املسجل   2819 )1  يسلبر 

الرباط قد تم تأسيس :

 : للشركة  القانوني  اإلسم 

.TOPDEVZ HYBRID

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

 : للشركة  االجتلاعي  الهدف 

والتنلية  املعلوماتية  الهندسة 

الخارجية.

18.888  رهم   : رأسلال الشركة 

مقسلة إ 2 188 حصة من فئة 188 

 رهم :

عبد الها ي طاهر : 188 حصة.

سنة ابتداء   99  : املدة القانونية 

تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس  من 

وضع السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتلاعي للشركة : 44 شارع 

فرنسا الشقة 11 أكدال الرباط.

املسير : عبد الها ي طاهر.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.142839

43 P

IDAJ AUTO 
SARL AU

في محرر  عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم تكوين نظام   2819 17  يسلبر   
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدو ة 

خصائصها كالتا ي :
.»IDAJ AUTO« : التسلية

الهدف : تلارس الشركة امهداف 
التالية :

الجد دة  السيارات  استيرا  
واملستعللة.

االستيرا  والتصد ر.
استيرا  معدات اإلسعاف والعتا .
الشقة بالطابق   : املقر االجتلاعي 
 94 العلارة   5 رقم  ب  الواقع  امول 

زنقة نابو ي املحيط الرباط.
 18.888  : االجتلاعي  املال  رأس 
 رهم مقسم إ 2 188 حصة قيلة كل 

واحدة 188  رهم.
تم تعيين السيد زكرياء   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  جا ي 
كلسير   BE(321(4 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدو ة.
وضع  تم   : القانوني  اإل داع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 142835.
44 P

NR AUTO
SARL AU

 17 محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 يسلبر 2819 تم تكوين نظام أسا�سي 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتا ي :

.»NR AUTO« : التسلية
الهدف : تلارس الشركة امهداف 

التالية :
الجد دة  السيارات  استيرا  

واملستعللة.
االستيرا  والتصد ر.

استيرا  معدات اإلسعاف والعتا .
الشقة بالطابق   : املقر االجتلاعي 
 94 العلارة   5 رقم  ب  الواقع  امول 

زنقة نابو ي املحيط الرباط.
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 18.888  : االجتلاعي  املال  رأس 

 رهم مقسم إ 2 188 حصة قيلة كل 

واحدة 188  رهم.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

نا  ة رجا الحاملة لبطاقة التعريف 

كلسيرة   BE739723 رقم  الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدو ة.

وضع  تم   : القانوني  اإل داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 142837.

45 P

MOROCCAN ITEMS
 18 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

العام  الجلع  قرر   2819 أكتوبر 

 MOROCCAN« لشركة  االستثنائي 

رامي  إقامة   7 ب  الواقعة   »ITEMS
الثاني  الطابق   ( مكتب  سبتة  زنقة 

الدار البيضاء.

التصفية املسبقة للشركة.

الطيبي   شوفاني  السيد  تسلية 

كلصفي للشركة مع تلتيعه بجليع 

الصالحيات.

تحد د مقر التصفية باملقر الواقع 

 ( مكتب  سبتة  زنقة  رامي  بإقامة 

الطابق الثاني الدار البيضاء.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2819 9  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )72273.

46 P

MORPHING GRAFIK
 18 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

العام  الجلع  قرر   2819 أكتوبر 

 MORPHING« لشركة  االستثنائي 

النخيل  بإقامة  الواقعة   »GRAFIK
سيدي معروف   11 رقم  »و«  علارة 

الدار البيضاء.

التصفية املسبقة للشركة.

حليد   سليح  السيد  تسلية 

كلصفي للشركة مع تلتيعه بجليع 

الصالحيات.

تحد د مقر التصفية باملقر الواقع 
 11 رقم  »و«  علارة  النخيل  بإقامة 

سيدي معروف الدار البيضاء.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2819 نوفلبر   21 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 728986.
47 P

JAYASS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
 1( بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إنشاء  تم   2819 أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  الداخلي 

املحدو ة وفق املواصفات التالية :
.JAYASS : التسلية

الهدف االجتلاعي : أشغال البناء.
املدة : 99 سنة.

 78  ،4 الطابق   : االجتلاعي  املقر 
تجزئة العيدي املستقبل خريبكة.

الرأسلال االجتلاعي : 1.888.888 
 رهم مقسلة عل2 18.888 حصة ب 
188  رهم للحصة الواحدة محررة 
جزئيا في حدو  25% وموزعة كالتا ي :
الحامل  العسلي  طارق  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 31 برقم  والساكن   Q23(5(8
خريبكة  للتنشيف  الجد دة  املد نة 

788 حصة.
الحامل  العسلي  رشيد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 31 برقم  والساكن   Q217935
خريبكة  للتنشيف  الجد دة  املد نة 

688 حصة.
الحامل  العيبد  رضوان  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 261 برقم  والساكن   Q196531
خريبكة  للتنشيف  الجد دة  املد نة 

688 حصة.
الحامل  اسهامي  محلد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
اوال   بدوار  والساكن   Q159774
 688 خريبكة  عزوز  اوال   الشاوي 

حصة.

طارق  السيد  عين   : التسيير 

غير  لفترة  للشركة  كلسير  العسلي 

محدو ة.

من امرباح   %  5 :  خصم  امرباح 

والباقي  وزع  القانوني  لالحتياط 

تناسبيا وعد  الحصص االجتلاعية.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 

31  يسلبر من  فاتح  نا ر وتنتهي في 

كل سنة.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

لخريبكة بتاريخ 5 نوفلبر 2819 تحت 

رقم 1357 السجل التجاري 6849.

48 P

SOCIETE BLUE FR TEAM
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسلال 188.888  رهم

املقر االجتلاعي رقم 5 زنقة اسفي 

علارة عا دة شقة 13 الطابق الرابع 

مكناس املد نة الجد دة

السجل التجاري 42155

تغيير املقر االجتلاعي
بلقت�سى عقد محضر الجلع   -  1

أكتوبر   2 العام االستثنائي املؤرخ في 

االجتلاعي  املقر  نقل  تقرر   2819

اسفي  زنقة   5 رقم  من  للشركة 

علارة عا دة شقة 13 الطابق الرابع 

مكناس املد نة الجد دة إ 2 العنوان 

الجد د شقة رقم 1 الطابق 3 علارة 

احداف  الثاني  الحسن  شارع   289

ازرو.

وعليه تم تقييد الشركة بالسجل 

االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 

بازرو تحت رقم 1237.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  يسلبر  بتاريخ  بأزرو  االبتدائية 

2819 تحت رقم 329.
للخالصة والنشر

49 P

IDINORD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
مقرها بلكناس، تجزئة فتيحة 3 

رقم 197 التقدم
رأسلالها االجتلاعي 188.888  رهم

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
امستاذة  تلقته  الذي  االستثنائي 
بفاس  موثقة  محلي  الزهراء  فاطلة 
بتاريخ 23 و 25 و 26 نوفلبر 2819، 
 IDINORD«« شركة  شركاء  قرر 

: SARL
مكناس،  من  الشركة  مقر  تغيير 
تجزئة فتيحة 3 رقم 197 التقدم إ 2 
املقر الجد د بلد نة طنجة املدشر 

حي زهيرو.
تغيير القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 
للسجل   7716 رقم  تحت   2819

التجاري رقم 181741.
بلثابة مقتطف من   وان

 امستاذة فاطلة الزهراء محلي

موثقة بفاس

50 P

AGGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها 58.888  رهم
املقر االجتلاعي : متجر في الطابق 
امر�سي - رقم 59 زنقة اوكيلدن 

أكدال الرباط
تأسيس

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 »EGGE« لشركة  امسا�سي  القانون 
شركة ذات مسؤولية محدو ة، والتي 

تتصف كلا  لي :
.»EGGE« : اسلها

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدو ة.

مقرها االجتلاعي : متجر في الطابق 
اوكيلدن  زنقة   59 رقم   - امر�سي 

أكدال الرباط.
أساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

 اخل املغرب وخارجه إ 2 :
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تشغيل املطعم وخدمة التوصيل 

إ 2 املنازل.

جليع  واستيرا   وشراء  بيع 

املنتجات الغدائية ومعدات املطعم.

جليع علليات الوساطة بالعلولة 

والعرض املتعلقة بامنشطة املذكورة 

أعاله.

تجارية  عالمة  أي  وامتياز  عرض 

محلية أو أجنبية.

في  امتياز  عقد  أي  عل2  توقيع 

املغرب أو في الخارج.

جليع  تسيير  عامة  وبصفة 

أو  الصناعية  أو  التجارية  العلليات 

املتعلقة بشكل  العقارية  أو  املنقولة 

مباشر أو غير مباشر بامشياء املذكورة 

أعاله أو من املحتلل أن تعزز تنليتها، 

وأي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة، 

في الشركات  بأي شكل من امشكال، 

أهداف  تحقيق  إ 2  تسع2  التي 

عام،  وبشكل  صلة  ذات  أو  ملاثلة 

املالية  أو  التجارية  املعامالت  جليع 

التي  العقارية  أو  املالية  اموراق  أو 

قد تكون ذات صلة مباشرة أو غير 

جليع  أو  الشركة  بأغراض  مباشرة 

التي  الصلة  أو ذات  امللاثلة  امشياء 

قد تعزز تطوير الشركة.

سنة تبتدئ من  وم   99  : أمدها 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

للجنسية  حامل  الوفي،  امين  محلد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  املغربية، 
 4 بقطاع  الساكن   ،D684413 رقم 

بلوك م رقم 14 حي الرياض الرباط.

تلتزم الشركة في كل ما   : اإلمضاء 

املسير  باإلمضاء  معامالتها،   خص 

السيد محلد امين الوفي.
رأسلالها : 188.888  رهم موزعة 

بقيلة  اجتلاعية  حصة   1.888 إ 2 

188  رهم للواحدة، كلا  لي :

حصة للسيدة صونيا امين   388

الوفي.

188 حصة للسيد  وسف الباشا.

58 حصة للسيدة رنيا الباشا.

58 حصة للسيدة مريم الباشا.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في متم شهر  يسلبر  

استثنائيا السنة امو 2  من كل سنة. 

الشركة  تأسيس  تاريخ  ستبتدئ من 

السنة  من  31  يسلبر  في  وتنتهي 

الجارية.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
الجهوي  املركز  لدى  القانوني 

لالستثلار بالرباط بتاريخ )1  يسلبر 

رقم  تجاري  سجل  تحت   2819

.142811
للتلخيص والنشر

املسير ن
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EXPEDING
ش.ذ.م.م

إعالن عن تعد ل شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

بتاريخ  اجتلاع  محضر  بلوجب 

مساهم  قرر   2819 11  يسلبر 

الكائن   EXPEDING شركة  ومسير 

مقرها بالعيون، ما  لي :
زلزو  علر  السيد  استقالة  قبول 

من مهامه كلسير للشركة.

تعيين السيد صابر مصطفى مسير 

جد د للشركة ملدة غير محدو ة.

تم وضع وثائق التعد ل باملحكلة 

بتاريخ  وذلك  بالعيون  االبتدائية 

رقم  تحت   2819 23  يسلبر 

.19/3877
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SOCIETE TAIBA STORE
S.A.R.L A.U

السجل التجاري رقم : 395)2

تغيير شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

التغييرات  تلت   2819 9  يسلبر 

التالية :

1 - بيع حصص :

588 حصة  السيد رشيد افضل : 

بلائة  رهم للحصة إ 2 السيد رشيد 

عريف.

ب.ت.و  عريف  رشيد  السيد 

I266753 : 1888 حصة.

2 - تغيير الشكل القانوني للشركة 

.SARL AU 2 إ SARL من

جلع   : امنشطة  إضافة   -  3

شراء  بيع  التدوير  إعا ة  معالجة 

النفا ات  أنواع  لجليع  التسويق 

املعدنية،  العضوية،  الصناعية، 

البطارية،  البالستيك،  الكيليائية، 

استغالل،  .../بحث،  الخشب  خر ة 

استكشاف، بيع شراء تسويق لجليع 

الترويج لتشييد   /  ... أنواع الخامات 

أو  مقاول أعلال مختلفة   / املباني، 

إنشاء (أي هيئة حكومية)، / الترويج 

سيلا  وال  أشكاله،  بجليع  العقاري 

علليات التقسيم الفرعي، البيع، بناء 

وإعا ة بيع جليع املباني املستخدمة 

في اإلسكان املنهي والتجاري والصناعي 

جليع  وبيع  شراء   / واإل اري، 

للسكن  املخصصة  واملباني  امرا�سي 

 / التجاري،  أو  املنهي  لالستخدام 

شركة   / املختلفة،  التطوير  أعلال 

شركة   / املختلفة،  البناء  أعلال 

وطريق  الطرق  وصيانة  البناء 

واالتصاالت، وخطوط أنابيب املياه، 

عل2 قدم املساواة وشبكات مختلفة، 

والخدمات  النقل  خدمات  جليع   /

 / الجو)،  البحر،  (البر،  اللوجستية 

اإلنتاج والتطوير والتحول، / تسويق 

 / والزراعية،  الغذائية  املنتجات 

الشركات  تلثيل   / اإل جار،  شحنة 

املغربية بالخارج والشركات امجنبية 

باملغرب.

4 - تغيير املسير والتوقيع : التسيير 

رشيد  السيد  إ 2  يعهدان  والتوقيع 

عريف ملدة غير محدو ة.

5 - التعد الت املتالزمة مع النظام 

امسا�سي.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 

االبتدائية بالعيون بتاريخ 12  يسلبر 

2819 تحت رقم 3815/19.

53 P

S.G.B.C شركة
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 8.888)  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 54 مكرر زنقة 
ملعب تنجداب الرشيد ة

تعد ل
 24 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
محضر  خالل  ومن   2819 سبتلبر 
الجلع العام االستثنائي قرر الشركاء 

ما  لي :
السيد  حصص  مجلوع  تفويت 
 ا ا فريد لفائدة السيد عدنان خالد 

 اسين حلوه.
تعيين السيد عدنان خالد  اسين 
حلوه والسيد الكوط علر كلسير ن 
السيد  استقالة  بعد  للشركة  جد  

 ا ا فريد من مهام التسيير.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة 
بتاريخ بالراشد ة   االبتدائية 
رقم  تحت   2819 23  يسلبر   

.2819/4(4
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السفار خالد

خبير محاسب

الهاتف : 15.59.)85.37.6

WORKPLACE EXPERTS
SARL

شقة 1 رقم 7)) حي كيش لو ا ة 
تلارة

إضافة نشاط في الهدف االجتلاعي 
للشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   2819 نوفلبر   4 بالرباط بتاريخ 

الجلع العام الغير العا ي ما  لي :
الهدف  في  التا ي  النشاط  إضافة 

االجتلاعي.
والبرمجيات  لألجهزة  وشراء  بيع 

الحاسوبية والعللية.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  يسلبر  االبتدائية بتلارة بتاريخ 

2819 إ صال رقم 1583.
للخالصة واالشهار

55 P
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FOUR M رشكة
SARL AU

قفل فسخ الشركة
FOUR M SARL AU شركة 

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

 بشريك واحد

 رأسلالها 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي برقم 36 زنقة 

باماكو شارع الكرامة الزهور 1 فاس

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر قفل   2819 نوفلبر   21 بتاريخ 

من  عليها  والتشطيب  الشركة  حل 

السجل التجاري.

تم اإل داع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بفاس تحت رقم 4884/2819 بتاريخ 

12  يسلبر 2819.

56 P

SUPER ASSISTANCE رشكة
SARL AU

قفل فسخ الشركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

 بشريك واحد

 رأسلالها 18.888  رهم

مقرها االجتلاعي برقم 9)2 شارع 

الكرامة منفلوري 1 فاس

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر قفل   2819 نوفلبر   21 بتاريخ 

من  عليها  والتشطيب  الشركة  حل 

السجل التجاري.

تم اإل داع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بفاس تحت رقم 4885/2819 بتاريخ 

12  يسلبر 2819.

57 P

SDI THERM
في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد    2819 أكتوبر   2( الرباط بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة :

الهدف االجتلاعي :

معدات  الصناعي،  التركيب 

الغسيل، التنظيف الجاف، الغسيل 

للفنا ق، املطاعم والعيا ات.

أنواع  جليع  وتصنيع  إصالح 

املياه  ومراجل  البخارية  املراجل 

للصدأ  املقاوم  والفوالذ  الساخنة 

واملراجل الحد د ة.

الكهرباء  الصناعية،  امليكانيكا 

الهواء،  وتكييف  التبر د  الصناعية، 

الصناعية،  وامنابيب  السباكة 

التزويد الصناعي وقطع الغيار.

صناعة  معدات  وإصالح  تركيب 

املوا  الغذائية، إصالح وتركيب وبيع 

معدات الضغط العا ي.

التدفئة  التقنية،  امعلال 

حلامات  مياه  معالجة  املركزية، 

املعد نة،  الهياكل  وساونا،  سباحة 

اختيار أجهزة الضغط العا ي.

استيرا  املعدات الصناعية وقطع 

الغيار، خدمات اليد العاملة، الشراء 

وغيرها  واإلنشاء  والتفاوض  والبيع 

من امعلال

رأسلال الشركة : 188.888  رهم 

مقسلة إ 2 188 حصة من فئة 1888 

 رهم للحصة الواحدة.

السيد جالل صد قي 52 حصة.

السيد محلا  اهري )4 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : شارع عقبة علارة 46 شقة 

38 أكدال الرباط.

املسير : السيد جالل صد قي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.141389
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KARISM CONSULTING

زنقة النحاس النحوي علارة 6 الشقة ) 

املعاريف الدار البيضاء

تحويل الشكل القانوني لشركة
SCI AHRAM CO

وعنوان مقرها االجتلاعي : كلم 18 

طريق الجد دة ليساسفة الدار 

البيضاء 28888

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم تقييد في السجل التجاري 

451355

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم   2819 16  يسلبر  في  املؤرخ 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة مدنية عقارية إ 2 شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

 يسلبر 2819 تحت رقم 724328.
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KASR HIBA
شركة محدو ة املسؤولية

الرأسلال االجتلاعي : 188.888 

 رهم

املقر االجتلاعي : رقم 2 شارع املجد 

يعقوب املنصور الحي الصناعي 

الرباط

السجل التجاري : 96643

تعد ل
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ بالرباط  املنعقد   االستثنائي 

 9 نوفلبر 2819 تم إقرار ما  لي :

تلد د الهدف االجتلاعي للشركة.

قاعة شاي.

ملون حفالت.

مشغل مخبزة وحلويات.

مشغل مطعم.

 تاجر، بيع، شراء، استيرا  وتصد ر

املتنوعة،  امحداث  موا   جليع 

تخدم  التي  منتجات  أو  مستلزمات 

غرض الشركة.

كراء التسيير الحر.

التغيير في مكافأة املسير.

التعد ل املترابط للنظام امسا�سي 
للشركة.

النظام  وتحيين  صياغة  إعا ة 
امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 19 بتاريخ   1835(6 رقم  تحت 

 يسلبر 2819.
للخالصة والبيان

60 P

FLOWER PRESS
SARL AU

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
 2819 سبتلبر   18 عقد  وم  الذي 

بالرباط قرر ما  لي :
بعد   : الشركة  نشاط  تغيير 
الرئيس  قرر  تقرير  إ 2  االستلاع 
االجتلاع العام تغيير نشاط الشركة 

إ 2 :
التجارة في جليع السلع.

أعلال البستة والتنظيف.
االستيرا  والتصد ر.

 وبشكل عام كل املعامالت الصناعية
اموراق  والحرف  واملالية  والتجارية 
املالية والعقارات والزراعة وكل ما له 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة 
وعل2 امرجح لتسهيل وتشجيع وتنلية 

النشاط االجتلاعي.
تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 
3  يسلبر  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819 تحت رقم 183269.
61 P

NEW YORK PIZZA
SARL AU

حل الشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
بتاريخ  الشركة  بلقر  عقد   الذي 
والذي  بالرباط   2819 25  يسلبر 

قرر فيه ما  لي :
 NEW YORK الشركة  حل 

.PIZZA SARL AU
وسيم  محلد  السيد  تسلية 

الخوجة للشركة.
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تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 
3  يسلبر  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819 تحت رقم 183278.
62 P

STE AZUL TAROUDANT
 شركة ذات املسؤولية املحدو ة

ذات شريك وحيد
تأسيس شركة

 1( بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  2819تم   يسلبر 
ذات املسؤولية املحدو ة ذات شريك 

وحيد بالخاصيات التالية :
 STE AZUL  : التسلية 

.TAROUDANT
املطاعم  استغالل   : الهدف 

وصاالت الشاي.
املقر االجتلاعي : رقم 90-91 بلوك 

س حي السالم ا ت اعزا تارو انت.
املدة : 99 سنة.

188.888  رهم   : الرأسلال 
حصة اجتلاعية   1888 مقسلة إ 2 
188  رهم للحصة الواحدة  من فئة 
شركة  الوحيد  للشريك  منتسبة 

مجلوعة أكسيس.
التسيير : يعهد بتسيير الشركة إ 2 
السيد آ ت العورف هشام ملدة غير 
محد ة أم التوقيع فينسب له كذلك.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم  وقد 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2819 28  يسلبر  بتاريخ  بتارو انت 

تحت رقم 1544.
مقتطف من أجل االشهار

63 P

مكتب االستشارة

CCM CONSEILS ش.م.م

 رقم 136 شارع القاهرة الطابق امول شقة رقم 2

كومطراف 1 تلارة

الهاتف : )85.37.64.42.4

الفاكس : 85.37.64.47.64

BRENT TRANS
SARL

الكائن مقرها : شارع الفالح رقم 11 
حي الفتح أمل 5 يعقوب املنصور 

تلارة
 13 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
2819 قد تم تأسيس شركة   يسلبر 
ذات   BRENT TRANS SARL AU
تحلل  والتي  املحدو ة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

 BRENT-TRANS  : التسلية 
.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدو ة.

 188.888  : الشركة  رأسلال 
 رهم.

الهدف االجتلاعي : مقاول في نقل 
السلع.

السالمي  املطلب  عبد   : الشركاء 
588 حصة.

املصطفى شهيد 258 حصة.
 وسف الواحدي 258 حصة.

السالمي  املطلب  عبد   : التسيير 
مسير للشركة.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التقييد  تم   : القانوني  اإل داع 
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
 2819 23  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 142843.
64 P

SOMETRAL
SARL

العنوان : حي الفتح أمل 5 املسيرة 
رقم 1271 ح ي م الرباط

تسجيله  تم  محضر  بلقت�سى 
إقرار تم   2819 4  يسلبر   بتارخ 

ما  لي :
تفويت حصص من السيد العلوي 
عبد الواحد إ 2 السيد مستور خالد، 

588 حصة.
 استقالة السيد العلوي عبد الواحد
السيد  ويبقى  الشركة  تسيير  من 
للشركة  وحيد  مسير  خالد  مستور 

 ون تحد د املدة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  إ 2 

بشريك وحيد.
التسيير : السيد مستور خالد.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم  وقد 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

.183687
65 P

UNHYCOS MAROC شركة
ش.ذ.م.م

FUTURIS LOGISTICS مجلع

تجزئة انوال رقم 2 طريق الرباط 

عين السبع الدار البيضاء

الغير  العام  املحضر  بلقت�سى 

 2819 14  ونيو  بتاريخ  العا ي 

 UNHYCOS MAROC شركة  بلقر 

القرار  املساهلون  اتخذ  ش.ذ.م.م 

التا ي :

بيع الحصص التي كانت في حوزة 

السيد املهدي  رارس لفائدة شركة 

.FIBA SARL

للشركة  السابق  املسير  استقالة 

السيد  وتعيين  بختاوي  زبير  السيد 

جد دا  مسيرا  بختاوي   وسف 

للشركة.

تعد ل القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 2 أكتوبر 2819 تحت رقم 715392.

66 P

AKOYA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

 قدر رأسلالها بـ 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : الرقم 18 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 6 

الدار البيضاء

 2( بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

أكتوبر 2819 ومسجل في )2 نوفلبر 

2819 قرر شركاء الشركة ما  لي :

تغيير املقر االجتلاعي من العنوان 

 : التا ي  العنوان  إ 2  أعاله  املذكور 

إقامة   3 رقم  شقة   44 رقم  علارة 

رياض امندلس حي الرياض الرباط.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2819 19  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

.(RC : 303561( 724118 تحت رقم

67 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر 381 شارع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدار البيضاء

 QUANTARA

DEVELOPPEMENT
شركة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد

الرأسلال : 18.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 46 زنقة 

 الزرقطوني الطابق الثالث شقة
رقم 6 الدار البيضاء

إنشاء شركة محدو ة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

صياغة  تلت   2819 نوفلبر   2(  

لشركة محدو ة  التأسي�سي  القانون 

وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

خصائصها عل2 النحو التا ي :

 QUANTARA  : الشركة   اسم 

.DEVELOPPEMENT

هدف  :  تجل2  الشركة  نشاط 

الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر 

في :

تطوير وتوزيع واندماج البرمجيات 

املالية.

والدعم  والتدريب  املشورة  تقد م 

للشركات واملؤسسات العامة أو الخاصة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

في جليع الشؤون التجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  السالفة  بامشياء 

إنشاء شركات جد دة أو وكاالت كيفلا 

كان نوعها أو عن طريق املساهلة.

 وبصفة عامة كل العلليات املالية،

التجارية املنقولة أو الغير  العقارية، 

 املنقولة والتي لها عالقة مباشرة أو غير

 مباشرة بهدف الشركة والقابلة لتسهيل
رقيها وتحقيقه.

18.888  رهم  قيلته   : الرأسلال 

 188 حصة بقيلة   188 مقسلة إ 2 

إ 2  بكاملها  مسندة  للواحدة   رهم 

السيد فاطلة الزهراء الفهري.
مقر الشركة : 46 زنقة الزرقطوني 

الدار   6 رقم  شقة  الثالث  التطابق 

البيضاء.
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99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

فاطلة  السيدة   : التسيير  هيأة 

ملدة  وحيد  كلسيرة  الفهري  الزهراء 

غير محدو ة.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

غا ة 31  يسلبر.

حول امرباح   : االحتياط القانوني 

5% مجل صندوق االحتياطي  تقتطع 

القانوني.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 

املركز الجهوي لالستثلار لوال ة الدار 

البيضاء.
هيئة التسيير

68 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر 381 شارع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدار البيضاء

LES ARTISANS DU LUXE
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسلالها : 7.488.888  رهم

مقر الشركة : الزنقة 3 الرقم 112 

الحي الصناعي موالي رشيد الدار 

البيضاء

املرقم بالسجل التجاري 324.845

التعريف الضريبي 15237287

هبة الحصص التجارية
عل2 قرار الشريك الوحيد في  بناء 

23 نوفلبر 2819 تم تقرير ما  لي :
املنصور  فخرية  السيدة  وهبت 

188  رهم  بقيلة  حصة   74.888

للحصة إ 2 السيد فهد املنصور من 

رأسلال  من  تللكها  التي  الحصة 

.LES ARTISANS DU LUXE الشركة
استقالة السيدة فخرية املنصور 

من منصبها كلسيرة.

تعيين السيد فهد املنصور كلسير 

وحيد للشركة ملدة غير محد ة.

النظام  من   6 املا ة  تعد ل 

الداخلي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2819 19  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 7)7248.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

بتاريخ 19  يسلبر 2819 تحت الرقم 

)3653 من السجل الترتيبي.

69 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر 381 شارع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدار البيضاء

NEGMAX
شركة محدو ة املسؤولية

الرأسلال : 588.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 46 زنقة 

 الزرقطوني الطابق الثالث شقة

رقم 6 الدار البيضاء

إنشاء شركة محدو ة املسؤولية
 27 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تلت صياغة القانون   2819 نوفلبر 

التأسي�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

خصائصها عل2 النحو التا ي :

.NEGMAX :  اسم الشركة

هدف  :  تجل2  الشركة  نشاط 

الشركة في املغرب أو في أي بلد آخر 

في :

والتصد ر  والتلثيل  لتسويق 

عل2  املوا   أنواع  لجليع  واالستيرا  

الصعيد ن الوطني والدو ي.

جليع  وتركيب  وتجليع  تصنيع 

أنواع العناصر.

تسويق واستيرا  املوا  واآلالت.

تقد م املشورة والتدريب والدعم 

أو  العامة  واملؤسسات  للشركات 

الخاصة.

خدمة الصيانة،  إصالح   أعلال 

ما بعد البيع.

الهندسة املدنية.

 راسة والحصول عل2 وشراء ونقل 

براءات  جليع  واستغالل  الصرف 

االختراع والعالمات التجارية وكذلك 

استغالل جليع أنواع االمتيازات.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في جليع الشؤون التجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالف  بامشياء 
إنشاء شركات جد دة أو وكاالت كيفلا 

كان نوعها أو عن طريق املساهلة.
العلليات  كل  عامة  وبصفة 
املنقولة  التجارية  العقارية،  املالية، 
أو  لها عالقة مباشرة  والتي  الغير  أو 
الشركة والقابلة  غير مباشرة بهدف 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
الرأسلال : قيلته 588.888  رهم 
مقسلة إ 2 5888 حصة بقيلة 188 
 2588 منها  مسندة  للواحدة   رهم 
امعيش حنان  السيدة  إ 2   حصة 
خالد  السيد  إ 2  حصة   2588 و 

امعيش.
مقر الشركة : 46 زنقة الزرقطوني 
الدار   6 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.
99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
حنان  السيدة   : التسيير  هيأة 
امعيش  خالد  والسيد  امعيش 

كلسيرة للشركة ملدة غير محدو ة.
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

غا ة 31  يسلبر.
حول امرباح   : االحتياط القانوني 
5% مجل صندوق االحتياطي  تقتطع 

القانوني.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
املركز الجهوي لالستثلار لوال ة الدار 

البيضاء.
70 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر 381 شارع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدار البيضاء

3C IMMO
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 188.888  رهم

مقر ها االجتلاعي : كبيتال سنتر 
زاوية شارع عبد املومن وشارع انوال 
املدخل ب الطابق الخامس رقم 23 

الدار البيضاء

املرقم بالسجل التجاري 428419

التعريف الضريبي 5653))31

تفويت الحصص 
وتوسيع نشاط الشركة

العام  الجلع  قرار  عل2  بناء 

االستثنائي املؤرخ في 2  يسلبر 2819 

لشركة 3C IMMO تم تقرير ما  لي :

إ 2 شركة   YSF CAP باعت شركة 

 188 بقيلة  حصة   588  RL PRO

 رهم للحصة التي تللكها من رأسلال 

الشركة.

املوا   إ 2  الشركة  نشاط  توسيع 

البترولية.

تعيين السيد شكيب ميمي لحلو 

كلسير ثاني للشركة ملدة غير محد ة.

 ترتب عن ذلك تعد ل املوا  3 و 6 

و 7 من النظام الداخلي.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2819 17  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 723691.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

بتاريخ 17  يسلبر 2819 تحت الرقم 

36281 من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

71 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر 381 شارع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدار البيضاء

 GLOBAL SERVICES EN

ASSURANCES
شركة محدو ة املسؤولية

الرأسلال : 188.888  رهم

مقر ها االجتلاعي : زاوية شارع موالي 

 وسف وشارع الحسن امول إقامة 

سرور الطابق الثالث الرقم 18 ب 

الدار البيضاء

املرقم بالسجل التجاري 331921

التعريف الضريبي 15269427

تفويت الحصص 
عل2 الجلع العام االستثنائي  بناء 

بلقر   2819 نوفلبر   21 في  املؤرخ 

الشركة تم تقرير ما  لي :
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إ 2  بوالق  حليم  السيد  باع 
 GLOBAL SERVICES EN شركة 
ACCOMPAGNEMNET 498 حصة 
بقيلة 188  رهم للحصة التي  للكها 
 GLOBAL الشركة  رأسلال  من 

.SERVICES EN ASSURANCES
6   ترتب عن ذلك تعد ل املا تين 

و 7 من النظام الداخلي.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2819 17  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 723783.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
بتاريخ 17  يسلبر 2819 تحت الرقم 

36288 من السجل الترتيبي.
هيئة التسيير

72 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر 381 شارع عبد 

املومن مكتب رقم 64 الدار البيضاء

TERRA INVEST
شركة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 34 زنقة 
لكنفسيون حي راسين الطابق الثالث 

الدار البيضاء
املرقم بالسجل التجاري 142925

التعريف الضريبي 11882715
توسيع نشاط الشركة

عل2 قرار الشريك الوحيد في  بناء 
 2  يسلبر 2819 تم تقرير ما  لي :
توسيع نشاط الشركة كالتا ي :

االنعاش العقاري.
وتقسيم  املعدات  وبيع  اقتناء 

امرا�سي.
 ترتب عن ذلك تعد ل املا ة 3 من 

النظام الداخلي.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2819 19  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 6)7248.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 
بتاريخ 19  يسلبر 2819 تحت الرقم 

36568 من السجل الترتيبي.
املسير

73 P

شركة بيبرس
ذات املسؤولية املحدو ة

37 الحي الصناعي طريق أكنول تازة
العا ي  غير  العام  الجلع  قرر 
املوقع   2819 أغسطس   31 بتاريخ 

واملسجل.
الشركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ومقرها  2.758.888  رهم  رأسلالها 
37 الحي الصناعي طريق   : االجتلاعي 

أكنول تازة ما  لي :
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في تم االعالم بوفاة الشريك 
وتوزيع  بوحلا ي  الرحلان  عبد 
لرسم  تبعا  الورثة  عل2  حصصه 

اإلراثة املؤرخ في 28 مارس 2819.
 1/( العثلاني  خد جة  السيدة 

حصة.
 64/7 بوحلا ي  سليرة  السيدة 

حصة.
 64/7 بوحلا ي  فاطلة  السيدة 

حصة.
 السيد  املحفوض بوحلا ي 64/14

حصة.
 السيد مصطفى بوحلا ي 64/14

حصة.
64/14 بوحلا ي  محلد   السيد 

حصة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   26 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2819 تحت رقم 759.
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شركة بيبرس
ذات املسؤولية املحدو ة

37 الحي الصناعي طريق أكنول تازة
العا ي  غير  العام  الجلع  قرر 
املوقع   2819 أغسطس   31 بتاريخ 

واملسجل.
الشركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ومقرها  2.758.888  رهم  رأسلالها 
37 الحي الصناعي طريق   : االجتلاعي 

أكنول تازة ما  لي :
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في  تم تعيين التالية كلد رين 

مشاركين :

من  بوحلا ي  ا ريس  السيد 
تفراوت  في   1965 نوفلبر   6 مواليد 
موالي  وسف  شارع   689 في   قيم 

تازة.
من  بوحلا ي  املحفوظ  والسيد 
ترسويت  في   1977 أبريل   15 موا ي 
شارع بجا ة حي   53 تيزنيت  قيم في 

املغرب العربي تازة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   26 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2819 تحت رقم 761.
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شركة بلدرس
ذات املسؤولية املحدو ة

الحي الصناعي 18 تازة
العا ي  غير  العام  الجلع  قرر 
املوقع   2819 أغسطس   31 بتاريخ 

واملسجل.
الشركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ومقرها  188.888  رهم  رأسلالها 
تازة  18 الصناعي  الحي   :  االجتلاعي 

ما  لي :
الجلعية  اجتلاع  محضر  بعد 
العامة غير العا  ة بتاريخ 31 أكتوبر 

2819 تقرر حل الشركة مبكرا.
بوحلا ي  لحسن  السيد  وتعيين 

كلصفي.
 18 في  التصفية  مقعد  وتثبيت 

شريحة صناعية باملنطقة الثانية.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  يسلبر  بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2819 تحت رقم 16).
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 STE LOCATION DE
VOITURES LES JARDINES

SARL AU
شركات ذات املسؤولية املحدو ة 

والشريك الواحد
رأسلالها 48.888  رهم

املقر االجتلاعي : 39 مكرر زنقة 
ا ريس الحارتي حي السالم 

الخليسات
الطارئ  العام  الجلع  إثر  عل2 
 STE LOCATION DE لشركة 
 VOITURES LES JARDINES SARL
مكرر   39 بـ  الكائن  بلقرها   AU
السالم  حي  الحارتي  ا ريس  زنقة 
الخليسات بتاريخ 27 نوفلبر 2819 

تقرر ما  لي :

الحل املسبق.

تعيين السيد غفار هشام كلصفي 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

 يسلبر 2819 تحت رقم 1233.
من أجل املستخرج واإلنجاز
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شركة اسباس بنخيا طراف

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد

رأسلال : 18.888  رهم

مقرها االجتلاعي : شارع الجيش 

امللكي و ا  ة واذ الذهب رقم )2 

مشرع بلقصيري 

تاسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

بتاريخ واملسجل   2819 4  يسلبر    

 6  يسلبر 2819، تم تأسيس شركة 

تحلل الخصائص التالية :

التسلية : اسباس بنخيا طراف.

استخالص  فضاء   : الهدف 

الفواتير.

الجيش  شارع   : االجتلاعي  املقر 

 2( رقم  الذهب  واذ  و ا  ة  امللكي 

مشرع بلقصيري.

رأسلال الشركة : 18.888  رهم.

بطاقته  بنخيا  :  وسف  التسيير 

.GN183732 الوطنية رقم

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اال داع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بلقصيري  بلشرع  االبتدائية 

رقم  تحت   ،2819 28  يسلبر 

.2819/95

78 P
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STE H- LA
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلال : 18.888  رهم
مقرها االجتلاعي : شارع املسيرة 

الخضراء قيسارية الحرية رقم 31 
مشرع  بلقصيري 

تاسيس شركة
 4 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 6 بتاريخ  واملسجل   2819  يسلبر 
شركة  تأسيس  تم   ،2819  يسلبر 

تحلل الخصائص التالية :
.STE H-LA : التسلية
الهدف : بيع العطور.

املسيرة  شارع   : االجتلاعي  املقر 
 31 رقم  الحرية  قيسارية  الخضراء 

مشرع  بلقصيري .
رأسلال الشركة : 18.888  رهم.

بطاقته  قويد  حسن   : التسيير 
ورحلة   .G(4(1( رقم  الوطنية 
 GN رقم  الوطنية  بطاقتها  البحري 

.34299
مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اال داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بلقصيري  بلشرع  االبتدائية 
رقم  تحت   ،2819 28  يسلبر 

.2819/94
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STE GWZ NET
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك واحد

السجل التجاري رقم : 26285
انشاء شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
 18  يسلبر 2819، تم وضع القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
في  تتخلص  واحد  بشريك  املحدو ة 

ما  لي :
 STE GWZ NET SARL : التسلية

.AU
أشغال   : االجتلاعي  الهدف 

مختلفة، التنظيف والتلوين.

أغراس  شارع   : االجتلاعي  املقر 
 56 علارة  االول  الطابق   31 بلوك 

ميكستا مارتيل.
 188.888  : الشركة  راسلال 

 رهم.
الشعري  السيدة   : التسيير 
رقم  الوطنية  البطاقة  رقم  سعيدة 

.U18(754
 26285 رقم  التجاري  سجل 

باملحكلة االبتدائية بتطوان.
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 STE EL ANZOUK
COMMERCE

.S.N.C
تعد الت قانونية

االستثنائي  العام  الجلع  إثر  عل2 
 STE ANZOUK لشركة 
مساهلة  شركة   COMMERCE
 18.888 رأسلالها  البالغ  تضامنية، 
االجتلاعي  مقرها  والكائن   رهم 
القا�سي  شارع  اال اري،  بالحبي 

عياض، بوجدور تقرر ما  لي :
باضافة  الشركة  نشاط  توسيع 
البضائع،  نقل   : التالية  االنشطة 
نقل  الغير،  لفائدة  البضائع  نقل 
املستخدمين لفائدة الشركة ولفائدة 
امللرتبطة  االنشطة  مختلف  الغير، 

بالنقل واللوجيستيك.
كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
2819، تحت رقم  23  يسلبر  بتاريخ 

.19/3879
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STE ENTREPRISE KHMICH
SARL AU

تعد الت قانونية
عل2 إثر القرار االستثنائي لللساهم 
 ENTREPRISE لشركة  الواحد 
املسؤولية  ذات  شركة    KHMICH
الواحد،  املساهم  ذات  املحدو ة 
18.888.888  رهم  رأسلالها  البالغ 
بشارع  االجتلاعي  مقرها  والكائن 
العهد،  و ي  حي   ،25 رقم  الحزام، 

العيون، تقرر ما  لي :

من  الشركة  رأسلال  رفع 

مبلغ  ا 2  18.888.888  رهم 

15.888.888  رهم عن طريق خلق 

حصص نقد ة.

كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

2819، تحت رقم  23  يسلبر  بتاريخ 

.19/38(8
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الشركة االئتلانية للتدقيق واالستشارات 

السعداني

صوفيداس

محاسب معتلد

مقرها : سكتور 9، اقامة أمل، علارة رقم 16، 

حي الرياض الرباط

الهاتف : 85.37.57.28.33

85.37.71.26.85

الفاكس : 85.37.7126.85

sofidace@menara.ma : البر د الاللكتروني

STE ZINA EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

السجل التجاري رقم : 99)5) 

تعد ل
العلومية  الجلعية  ملحضر  وفقا 

ماي   31 غير العا  ة املنعقدة بتاريخ 

2819، تقرر ما  لي :

الزيا ة في راسلال الشركة بلبلغ 

488.888  رهم ليصل ا 2 588.888 

جد دة  حصص  بدمج  وذلك   رهم 

حصة   4888 خلق  وبالتا ي  نقدا، 

 188 منها  واحدة  كل  قيلة  جد دة 

وموزعة  بالكامل  محررة   رهم 

كالتا ي :

 2888  ..... الدخش  خالد  السيد 

حصة.

 .... بنبوزيان  الرفيع  عبد  السيد 

2888 حصة.

تعد ل وتحيين القانون االسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2819 نوفلبر   29 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 183237.

83 P

مكتب السيد حسن الخلوفي
مقرها االجتلاعي : زاوية شارع االستقالل وزنقة 

ابن رشد الطابق 3 علارة بنعدي وجدة
الهاتف : .71.81.71

الفاكس : 25/18/71

STE SEVENT GAD
SARL

السجل التجاري رقم : 151)2
العام  الجلع  محضر  بلوجب 
بتاريخ 28 نوفلبر 2819 قرر مساهلوا 
 STE SEVENT GAD الشركة املسلاة
SARL ، راسلالها االجتلاعي 18.888 
وجدة،   :  رهم ي ومقرها االجتلاعي 
،31 رقم   181 زنقة  الحسني   حي 

 ما  لي :
االجتلاعي  الرأسلال  من  الرفع 
 18888 من  498.888  رهم  بلبلغ 

 رهم لصبح 588.888  رهم :
زيا ة الراسلال عن طريق تعويض 
عل2  الدفع  وواجبة  مستحقة    ون 
الشركة ليصل ا 2 2.788.888  رهم.
عن  الزيا ة  هذه  تحقيق  تم 
السائلة  املطالبات  تعويض  طريق 

واملستحقة عل2 الشركة.
بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بوجدة بتاريخ 9  يسلبر 2819، تحت 

رقم 3678.
للخالصة واالشارة

السيد حسن الخلوفي
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مكتب السيد حسن الخلوفي
مقرها االجتلاعي : زاوية شارع االستقالل وزنقة 

ابن رشد الطابق 3 علارة بنعدي وجدة
الهاتف : .71.81.71

الفاكس : 25/18/71

 STE CHOUROUQ IMPORT
EXPORT
SARL AU

السجل التجاري رقم : 5)297
الوحيد   املساهم  قرار  بلوجب 
بتاريخ 38 ماي )281 للشركة املسلاة 
 STE CHOUROUQ IMPORT
راسلالها   ،EXPORT SARL AU
ومقرها  188.888  رهم  االجتلاعي 
االجتلاعي : 7 تجزئة ملنور سيدي  حي 

وجدة، ما  لي :
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االجتلاعي:  الغرض  تلد د 
استغالل وحدة للتبر د.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   ،281( 5  وليو  بوجدة بتاريخ 

رقم 48).
للخالصة واالشارة

السيد حسن الخلوفي
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مكتب السيد حسن الخلوفي

مقرها االجتلاعي : زاوية شارع االستقالل وزنقة 

ابن رشد الطابق 3 علارة بنعدي وجدة

الهاتف : .71.81.71

الفاكس : 25/18/71

STE IDEE D‘AILLEURS
SARL

السجل التجاري رقم : 23947
الوحيد   املساهم  قرار  بلوجب 
لشركة   2817 أبريل   17 بتاريخ 
 STE IDEE D’AILLEURS املسلاة 
SARL ، راسلالها االجتلاعي 18.888 
طريق  االجتلاعي  ومقرها   رهم، 
 54 رقم  بنليلون  تجزئة  بوقنا ل 

وجدة، قرر ما  لي :
 STE IDEE لشركة  املسبق  الحل 

D’AILLEURS SARL AU بالعنوان التا ي :
بنليلون  تجزئة  بوقنا ل  طريق 

رقم 54 وجدة.
مهدي  السا ح  السيد  تعيين 
 : التا ي  بالعنوان  للشركة  كلصفي 
طريق بوقنا ل تجزئة بنليلون رقم 

54 وجدة.
بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 ،2819 أكتوبر   24 بتاريخ  بوجدة 

تحت رقم 3163.
للخالصة واالشارة

السيد حسن الخلوفي

86 P

STE KEN RIT
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 188.888  رهم
مقرها االجتلاعي : تجزئة شراكة، 

1 شارع موالي رشيد عين عو ة تلارة
ومسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2819 بتاريخ فاتح نوفلبر  بالرباط 
بالرباط  املسجل  التكليلي  والعقد 
تقرر  ،2819 12  يسلبر   بتاريخ 

 ما  لي :

التعريف  بطاقة  رقم  تصحيح 

الوطنية للشركاء.

ا 2  للشركة  الرئيس  املقر  تحويل 

شارع موالي رشيد   1 تجزئة شراكة 

عين عو ة تلارة.

تعد ل البنو  املتغيرة من القانون 

االسا�سي للشركة.

االسا�سي  القانون  عل2  املصا قة 

املعدل.

تم اال داع القانوني لدى املحكلة 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 

 ،2819 23  يسلبر  بتاريخ  بتلارة 

تحت رقم 2989.
للخالصة والبيان
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STE CAPITAL PRINT

RC N° : 104189

الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

العا ي للشركة قرر شركاؤها ما  لي :

ببيع  بوطيب  زكرياء  السيد  قام 

اجتلاعية  حصة   588 مجلوعه  ما 

للسيد اسلاعيل حا  ن.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدو ة املسؤولية ا 2 شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد.

بلبلغ  الشركة  راسلال  زيا ة 

من  برفعه  وذلك  188.888  رهم 

288.888  رهم  188.888  رهم ا 2 

اجتلاعية  حصة   1888 باصدار 

للواحدة  188  رهم  بقيلة  جد دة 

الجاري  الحساب  من  بتعويض 

للشركاء.

احتفظ السيد اسلاعيل حا  ن 

غير  لفترة  للشركة  كلسير  بلنصبه 

محدو ة.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 

24  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2819، تحت رقم )18364.

88 P

 STE SONORISATION
TAOUNATI

تعد ل
مؤرخ  محضر  عل2  بناءا 
لشركة   ،2819 4  يسلبر  بتاريخ 
 SONORISATION TAOUNATI
تلت  ذات الشريك الواحد،  ش.م.م. 

املصا قة عل2 ما  لي :
التوقف النهائي لنشاط التي تزاوله 
موضوعها  تحقيق  لعدم  الشركة 

االجتلاعي.
تم اال داع القانوني لدى املحكلة 
 23 بالدارالبيضاء  وم  االبتدائية 

 يسلبر 2819، تحت رقم 724465.
موجز وبيان

89 P

STE QAMAR TOP
تعد ل

بتاريخ  مؤرخ  محضر  عل2  بناءا 
 QAMAR فاتح نوفلبر 2819، لشركة
TOP  ش.م.م. ذات الشريك الواحد، 

تلت املصا قة عل2 ما  لي :
التي  لنشاط  النهائي  التوقيف 
تحقيق  لعدم  الشركة  تزاوله 

موضوعها االجتلاعي.
تم اال داع القانوني لدى املحكلة 
 18 بالدارالبيضاء  وم  التجارية 

 يسلبر 2819، تحت رقم 722935.
موجز وبيان

90 P

STE BAHAR TRAITEUR
تعد ل

بتاريخ  مؤرخ  محضر  عل2  بناءا 
 BAHAR لشركة   ،2819 أكتوبر   15
الشريك  ذات  ش.م.م.   TRAITEUR

الواحد، تلت املصا قة عل2 ما  لي :
التي  لنشاط  النهائي  التوقيف 
تحقيق  لعدم  الشركة  تزاوله 

موضوعها االجتلاعي.
تم اال داع القانوني لدى املحكلة 
 21 بالدارالبيضاء  وم  التجارية 

نوفلبر 2819، تحت رقم 95)728.
موجز وبيان

91 P

STE STOCK NEGOCE

تعد ل
بتاريخ  مؤرخ  محضر  عل2  بناءا 

 STOCK  11  يسلبر 2819، لشركة

الشريك  ذات  ش.م.م.   NEGOCE

الواحد، تلت املصا قة عل2 ما  لي :

التي  لنشاط  النهائي  التوقيف 

تحقيق  لعدم  الشركة  تزاوله 

موضوعها االجتلاعي.

تم اال داع القانوني لدى املحكلة 

 23 بالدارالبيضاء  وم  التجارية 

 يسلبر 2819، تحت رقم 724469.
موجز وبيان

92 P

 STE MADRABAT DEL

ATLANTICO

SARL AU

مقرها االجتلاعي : العرائش منطقة 

امليناء 

السجل التجاري رقم : 749 العرائش

توسيع نشاط الشركة
بتاريخ  محضر  عقد  بلقت�سى 

بتلارة  مسجل   ،2819 2  يسلبر 

الشريك  قرر   ،2819 9  يسلبر  في 

 ALMADRABAS لشركة  الوحيد 

DEL NORTE  شركة مساهلة تقرر 

ما  لي :

توسيع نشاط الشركة ا 2 :

والسفن  القوارب  صناعة 

وتسويقها  اخل املغرب وخارجه.

غير  لللدة  التسيير  حق  تجد د 

نورية  السيدة  من  لكل  محد ة 

وعليت والسيد الحسن وعليت.

القانون  تعد ل  عل2  املوافقة 

والذي  حلل  للشركة  االسا�سي 

تعد ل الفصلين 3 و13.

تم اال داع القانوني لدى املحكلة 

االبتدائية بالعرائش تحت رقم 985، 

بتاريخ 19  يسلبر 2819.

93 P
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شركة سمية ترافل بلوس
تاسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
بالدارالبيضاء،   2819 نوفلبر   12
وضع النظام االسا�سي  قرر الشركاء 
لشركة محدو ة املسؤولية باملليزات 

التالية :
الشكل القانوني : شركة محدو ة 

املسؤولية.
في  حد    : التجاري  الرأسلال 

188.888  رهم.
الهدف : وكالة اسفار سياحية.

ترافل  سلية  شركة   : التسلية 
بلوس.

4) شارع موالي   : املقر االجتلاعي 
رقم  النهضة  قيسارية  االول  ا ريس 

)1 الدارالبيضاء.
تأسست الشركة ملدة 99 سنوات 
من  وم تسجيلها في السجل التجاري 
31  يسلبر من كل  من فاتح  نا ر ا 2 

عام.
التسيير : السيدة بلوكش اسية.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

714824 بتاريخ 19  يسلبر 2819.
94 P

STE MIPS INFORMATIQUE
SARL

مقرها االجتلاعي : رقم 185 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق الخامس 

الدارالبيضاء
تفويت الحصص

تغيير الغرض
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
لشركة   2819 أكتوبر   38 بتاريخ 
ذات  ش.م.م.  أنفورماتيك  ميبس 
تقرر  188.888  رهم   الرأسلال 

ما  لي :
اجتلاعية  حصة   588 تفويت   
بين السيد علر عبا ي لصالح أخاه 

السيد عبد هللا عبا ي.
تغيير الغرض ليصبح استشارات.

من  و7   6،  3  ،1 البنو   تغيير 
القانون.

شركة  لتصبح  الشركة  تحول 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
باملحكلة  تم  القانوني  اال داع 
 18 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

 يسلبر 2819 تحت رقم 722914.
95 P

 CENTRE FRANCOISE
BOURDIN PRIVE

شركة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : تجزئة االمان 11 
شارع محلد الزفزاف اقامة صفية 
2 الطابق 3 رقم 12 سيدي مومن 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 458623

تاسيس شركة
بتاريخ العرفي  العقد   حسب 
تم صياغة قانون   2819 6  يسلبر   

الشركة ذات املسؤولية املحدو ة.
املدة : 99 سنة.

 CENTRE FRANCOISE : التسلية
.BOURDIN PRIVE SARL

تختص الشركة في تعليم اللغات 
والدعم املدر�سي في موا  مختلفة.

التسيير ملدة غير محدو ة من طرف 
الحامل  املصطفى  بومهدي  السيد 
 W1(8622 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحامل  أشرف  الشرقاوي  والسيد 

.BB6674( للبطاقة الوطنية رقم
باملحكلة  تم  القانوني  اال داع 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
رقم  تحت   ،2819 12  يسلبر   

.723228
96 P

STE ILHAM TRADE
شركة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : بلجلوعة التقدم 
GH2-17 الطابق الثاني  سيدي 

البرنو�سي الدارالبيضاء
تاسيس شركة

بتاريخ  العرفي  العقد   حسب 
2819 تم صياغة قانون  )1  يسلبر 

الشركة ذات املسؤولية املحدو ة.

املدة : 99 سنة.

 STE ILHAM TRAD  : التسلية 

.SARL

ا ارة الشغل  تختص الشركة في  

املؤقت والتجارة.

من  محدو ة  غير  ملدة  التسيير 

طرف السيدة الهام القصري الحاملة 

.D332(73 للبطاقة الوطنية رقم

باملحكلة  تم  القانوني  اال داع 

 24 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

 يسلبر 2819، تحت رقم 724355.

97 P

STE CITRAVIM

شركة محدو ة املسؤولية 

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي :  بلجلوعة 

التقدم GH2-17 الطابق الثاني  

سيدي البرنو�سي الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 458213

تأسيس شركة
بتاريخ العرفي  العقد   حسب 

تم صياغة قانون   2819 2  يسلبر   

الشركة ذات املسؤولية املحدو ة.

املدة : 99 سنة.

STE CITRAVIM SARL : التسلية

البناء  في أعلال  الشركة  تختص 

والهندسة املدنية، سلسار العقارات.

التسيير ملدة غير محدو ة من طرف 

السيد عبد الرحيم لعزيري الحامل 

 BJ327294رقم الوطنية  للبطاقة 

الحامل  ازال  العسو�سي  والسيد 

مع   T69613 رقم  الوطنية  للبطاقة 

توقيع مشترك.

باملحكلة  تم  القانوني  اال داع 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

رقم  تحت   ،2819 9  يسلبر   

.722659

98 P

 STE SPORT EQUIPEMENTS
ASE

شركة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي :  بلجلوعة 

التقدم GH2-17 الطابق الثاني  
سيدي البرنو�سي الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 451879
تأسيس شركة

  13 بتاريخ  العرفي  العقد  حسب 
قانون  صياغة  تم   2819  يسلبر 

الشركة ذات املسؤولية املحدو ة.
املدة : 99 سنة.

 STE SPORT  : التسلية 
AQUIPEMENTS ASE SARL

وشراء  بيع  في   الشركة  تختص 
االجهزة الرياضية، نظيم املناسابات، 

الخدمات، االستيرا  والتصد ر.
من  محدو ة  غير  ملدة  التسيير 
الحاملة  طرف السيدة مليكة فتاح  
 .QA53426 رقم  الوطنية  للبطاقة 
باملحكلة  تم  القانوني  اال داع 
 1( بتاريخ   بالدارالبيضاء  التجارية 

 يسلبر 2819، تحت رقم 58)723.
99 P

STE NOVAIAL
شركة محدو ة املسؤولية 

بشريك وحيد
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي :  رقم )4 زنقة 
28 تجزئة االمان 4 سيدي مومن  

الدارالبيضاء
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
نوفلبر   2( بتاريخ  بالدارالبيضاء 
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2819

NOVAIAL ما  لي :
نقل املقر االجتلاعي من العنوان 

القد م :
اقامة  مونير  ابن   117 شارع 
الزرقاء الطابق االول رقم 2 املعاريف 

الدارالبيضاء ا 2 العنوان الجد د :
زنقة   4( رقم  التجاري  املحل 
مومن  سيدي   4 االمان  تجزئة   28

الدارالبيضاء.
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الرابع  الفصل  مقتضيات  تغيير 
بنقل  املتعلق  االسا�سي  القانون  من 

املقر االجتلاعي.
بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
17  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2819، تحت رقم 723743.
100 P

مقاولة بوعلي
شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 32.888.888  رهم

الزيا ة في راسلال الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى  
3  يسلبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 
بتاريخ  بالراشيد ة  املسجل   ،2819

11  يسلبر 2819.
قرر الشركاء ما  لي :

من  الشركة  رأسلال  رفع 
32.888.888  رهم ا 2 48.888.888 
حصة   (8.888 بخلق  وذلك   رهم 
لكل  188  رهم  بقيلة  اجتلاعية 

واحدة منها.
السا س  الفصلين  تعد ل 

والسابع من القانون االسا�سي.
 399.888 عدي  بوعلي  السيد 

حصة اجتلاعية.
1888 حصة  السيد بوعلي حليد 

اجتلاعية.
باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
بتاريخ  بالراشيد ة  االبتدائية 
رقم  تحت   ،2819 11  يسلبر 

.2819/464
مسير للشركة

101 P

 STE DOMAINE AGRICOLE
 SUD- EST

SARL AU
SDASE

شركة ذات املسؤولية محدو ة 
ذات شريك وحيد

رأسلالها : 188.888  رهم
تاسيس شركة

تم   ،281( 29  نا ر  بتاريخ 
لشركة  االسا�سي  القانون  تاسيس 
بشريك  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وحيد املسجل بالراشيد ة تحت رقم 

RE1489 وذات املواصفات التالية :

االستغالل   : االجتلاعي  الهدف 

الفالحي.
رأسلال الشركة : 188.888  رهم 

فئة  من  حصة   1888 ا 2  مقسلة 

188  رهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء عل2 الشكل التا ي :

السيد بوعلي عدي 1888 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر ا 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

االو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 141 رقم   : االجتلاعي  املقر 
زنقة طارق بن زيا  كلليلة   2 مكرر 

الراشيد ة.

املسير : السيدان:

 بوعلي عدي بصفته مسير الشركة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.UA 16(17 رقم

مسير  بصفته  رضوان   بوعلي   

التعريف  لبطاقة  الحامل  الشركة 

.UA 62334 الوطنية رقم
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 

اال داع القانوني باملحكلة االبتدائية 

 ،281( فبرا ر   28 بالراشيد ة بتاريخ 

تحت رقم 9)3، السجل التجاري رقم 

.12291

102 P

STE SALAM L’FAKIA
شركة محدو ة املسؤولية
راسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 98 شارع مهدي 

بن بركة زاوية املوغار محل رقم 4 

السوي�سي الرباط

عل2 إثر الجلع العام الغير العا ي 

 ،2819 أغسطس   5 بتاريخ  املنعقد 

 STE لشركة  قررت جلعية الشركاء 

محدو ة  شركة   SALAM L’FAKIA
 188.888 رأسلالها  املسؤولية، 

شارع   98 االجتلاعي  مقها   رهم، 

مهدي بن بركة زاوية املوغار محل رقم 

4 السوي�سي الرباط ما  لي :

انحالل مسبق للشركة.

أ راز،  إلياس  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم AA43(79 القاطن بالعلارة رقم 

26 شقة رقم 9  رعة أكدال الرباط، 

الصالحيات  مع  للشركة  مصفي 

املطلقة لهذا الغرض.

 457 ب  التصفية  مقر  تحد د 

 M1( رقم  الثاني  الحسن  شارع 

الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819، تحت رقم 182683.

103 P

 STE BOULANGERIE

PATISSERIE LOUBANA
شركة محدو ة املسؤولية

راسلالها : 448.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 178 شارع محلد 

الخامس القنيطرة

عل2 إثر الجلع العام الغير العا ي 

 ،281( فاتح  وليو  بتاريخ  املنعقد 

للشركاء  العامة  الجلعية  قررت 

 STE BOULANGERIE PATISSERIE

محدو ة  شركة   LOUBANA

املسؤولية، رأسلالها 448.888  رهم 

شارع محلد   178 مقرها االجتلاعي 

الخامس القنيطرة ما  لي :

انحالل مسبق للشركة.

تعيين السيد عبد الرحيم واعش،  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

 178 99612 القاطن بالقنيطرة  رقم 

القنيطرة  الخامس  محلد  شارع 

الصالحيات  مع  للشركة  مصفي 

املطلقة لهذا الغرض.

بالقنيطرة  تحد د مقر التصفية، 

بشارع 22 علارة 3 شقة رقم 15.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 ،2819 ماي   13 بتاريخ  االبتدائية 

تحت رقم 67393.

104 P

مرجان دواجن
شركة محدو ة املسؤولية من شريك 

وحيد
راسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : املجلع التجاري 
املسجد بشير محل رقم 4 جيش 

الو ا ة تلارة
عل2 إثر الجلع العام الغير العا ي 
 ،2819 فبرا ر   2( بتاريخ  املنعقد 
الشريك  قرر   ،2819 أكتوبر  وفاتح 
الوحيد لشركة مرجان  واجن شركة 
محدو ة املسؤولية من شريك وحيد 
مقرها  188.888  رهم،  رأسلالها 
املسجد  التجاري  املجلع  االجتلاعي 
بشير محل رقم 4 جيش الو ا ة تلارة  

ما  لي :
تغيير الهدف االجتلاعي كلا  لي :

إستغالل مطعم.
جزار بالجللة.

من   3 البند  لذلك  تبعا  تغيير 
القانون امسا�سي.

سليلان  ال�سي  تسيير  مدة  نها ة 
التعريف  لبطاقة  الحامل  مرجان، 

:A352727 الوطنية
مرجان،  عدنان  السيد  تعيين 
مسير جد د للشركة ملدة غير محد ة، 
فاتح  بتاريخ  مز ا   مغربية  جنسيته 

أكتوبر 1964.
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
 26 بعلارة  الساكن   A242912 رقم 

شقة 9  رعة أكدال الرباط.
مسيرا للشركة ملدة غير محد ة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   5 بتاريخ  بتلارة  االبتدائية 

2819، تحت رقم 2722.
105 P

STE GEANT MEDICAL
شركة محدو ة املسؤولية

راسلالها : 3.888.888  رهم
مقرها االجتلاعي : 457 شارع 

الحسن الثاني رقم )1 م، الرباط
الزيا ة في رأسلال الشركة

العا ي  الغير  العام  الجلع  إثر  عل2 
 ،2819 سبتلبر   4 بتاريخ  املنعقد 
للشركاء العامة  الجلعية  قررت 
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شركة   GEANT MEDICAL لشركة   
رأسلالها  املسؤولية،  محدو ة 
االجتلاعي  مقها  3.888.888  رهم، 
م   1( 457 شارع الحسن الثاني رقم 

الرباط ما  لي :
استقالة السيد أ راز عبد الرحيم 

من منصب مسير.
شرف،  أ راز  السيد  تعيين 
فاتح  بتاريخ  مز ا   مغربية  جنسيته 
لبطاقة  الحامل   ،1992 أغسطس 
 ،BE(42958 التعريف الوطنية رقم 
9  رعة  شقة   26 بعلارة  الساكن 
ملدة  للشركة  مسيرا  الرباط،  أكدال 

غير محد ة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819، تحت رقم 182684.
106 P

HADICONCEPT
شركة محدو ة املسؤولية من شريك 

وحيد
راسلالها : 1.888.888  رهم

 IV مقرها االجتلاعي : تجزئة الوفاء
رقم 376 القنيطرة

االستثنائي  العام  الجلع  إثر  عل2 
 ،2819 سبتلبر   17 بتاريخ  املنعقد 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
محدو ة  شركة   HADICONCEPT
املسؤولية من شريك وحيد، راسلالها 
1.888.888  رهم، مقرها االجتلاعي 
القنيطرة   376 رقم   IV تجزئة الوفاء 

ما  لي :
االجتلاعي  املال  رأس  في  الزيا ة 
وذلك  2.588.888  رهم  بقيلة 
إ 2  1.888.888  رهم  من  لحلله 
إصدار  مقابل  3.588.888  رهم 
 188 بقيلة  جد دة  حصة   25.888
تخصص  الواحدة  للحصة   رهم 

للشريك الوحيد كالتا ي :
الها ي  عبد  بولكوط  السيد 

25.888 حصة.
من  و7   6 البند  من  كل  تعد ل 

القانون امسا�سي.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 
14 أكتوبر 2819، تحت رقم 1)731.
107 P

AEK INVEST
شركة محدو ة املسؤولية
راسلالها : 18.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 17 شارع  امبطال 
شقة 9 أكدال، الرباط

عل2 إثر الجلع العام الغير العا ي 
 ،281( 12  يسلبر  بتاريخ  املنعقد 
 AEK لشركة  قررت جلعية الشركاء 
INVEST شركة محدو ة املسؤولية، 
مقرها  18.888  رهم،  رأسلالها 
 9 17 شارع امبطال شقة  االجتلاعي 

أكدال، الرباط ما  لي :
انحالل مسبق للشركة.

أمين،  الكليتي  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بحي  القاطن   ،A6(124( رقم 
شارع   15 رقم  شقة   2 االنطالق 
مصفي  الرباط،  الثاني،  الحسن 
للشركة مع الصالحيات املطلقة لهذا 

الغرض.
بحي  التصفية  مقر  تحد د 
شارع   15 رقم  شقة   2 االنطالق 

الحسن الثاني، الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819، تحت رقم 31)182.
108 P

  وان االستاذ عز العرب الكتاني
موثق بالدار البيضاء

 LES PALAIS D’HOTES
RIYADES DE PRESTIGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 288.888  رهم
املقر االجتلاعي : 12  رب صرناص 

الزيات املد نة فاس
السجل التجاري : 24217

عقد التسيير الحر مصل تجاري
تلقاه  رسمي  عقد  بلقت�سى 
موثق  الكتاني،  العرب  عز  امستتاذ 
و19   11 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
 LES شركة  فإن   ،2819  يسلبر 
 PALAIS D’HOTES RIYADES DE
مسؤولية  ذات  شركة   ،PRESTIGE
288.888  رهم،  رأسلالها  محدو ة 

12  رب صرناص   : مقرها االجتلاعي 
الزيات املد نة فاس، مقيدة بالسجل 
 ،24217 رقم  تحت  بفاس  التجاري 
قد أعطت عل2 سبيل التسيير الحر 
ذات  شركة   DOMUM لشركة 
مقيدة بالسجل  مسؤولية محدو ة، 
 ،528(9 رقم  تحت  بفاس  التجاري 
الكائن  أصلها التجاري  ار الضيافة، 
12  رب صرناص الزيات  بفاس رقم 
بالسجل  مقيدة  فاس،  املد نة 
ابتداء   ،2 التجاري بفاس تحت رقم 
فاتح  نا ر  إ 2   2828 2  نا ر  من 

.2824
109 P

  وان االستاذ عز العرب الكتاني
موثق بالدار البيضاء

 LES PALAIS D’HOTES
RIYADES DE PRESTIGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 288.888  رهم
املقر االجتلاعي : 12  رب صرناص 

الزيات املد نة فاس
السجل التجاري : 24217

فسخ عقد التدبير الحر مصل تجاري
بلقت�سى عقد رسمي تلقاه امستاذ 
بالدار  موثق  الكتاني،  العرب  عز 
و19  يسلبر   11 بتاريخ  البيضاء 
 LES وقع االتفاق بين شركة   ،2819
 PALAIS D’HOTES RIYADES DE
مسؤولية  ذات  شركة   ،PRESTIGE
288.888  رهم،  رأسلالها  محدو ة 
12  رب صرناص   : مقرها االجتلاعي 
الزيات املد نة فاس، مقيدة بالسجل 
 ،24217 رقم  تحت  بفاس  التجاري 
ذات  شركة   DOMUM وشركة 
مقيدة بالسجل  مسؤولية محدو ة، 
 528(9 رقم  تحت  بفاس  التجاري 
من  ابتداء  بينهلا  االتفاق حبيا  وقع 
عقد  فسخ  عل2   ،2828 فاتح  نا ر 
 4 بتاريخ  بينهلا  املوقع  الحر  التدبير 
مسجل بالدار البيضاء   ،2817  نا ر 
مرجع  تحت   ،2817 9  نا ر  بتاريخ 
 OR 959 D V 3546/2017، RE

.8881883/2817
110 P

 STE ALIMED FRERES

FOODS

SARL

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : طريق مكناس 

ميدلت

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 ،2819 سبتلبر   4 االستثنائي بتاريخ 

 STE ALIMED شركة  شركاء  قرر 

إضافة   FRERES FOODS SARL

نشاط كراء شقق مفروشة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بليدلت 

2819، تحت رقم  12  يسلبر  بتاريخ 

رقم  التجاري  بالسجل   2819/214

.1355
ملخص قصد النشر

111 P

STE COTE DE NEIGE

SARL

راسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : رقم 41 شارع 

املعلور ارومليل

ميدلت

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 28 سبتلبر 2819، 

محلد  بوغيت  السيد  من  كل  قرر 

والسيد امزيان نور الد ن عل2 تفويت 

لفائدة  حصة   248 منهلا  واحد  كل 

السيد موالي الصد ق اسلاعيلي.

تم اإل داع القانوني بكتابة ضبط 

 5 املحكلة االبتدائية بليدلت بتاريخ 

 2819/163 تحت رقم   ،2819 أبريل 

بالسجل التجاري رقم 1483.
ملخص قصد النشر

املسير

112 P
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STE IDIMASEP
SARL AU

رأسلالها : 188.888  رهم
مقرها االجتلاعي : 66 تجزئة

الرياض 2
ميدلت

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 ،2819 25 نوفلبر  االستثنائي بتاريخ 
 STE لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
IDIMASEP SARL AU اضافة نشاط 

تهيئة املساحات الفالحية.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بليدلت  االبتدائية  املحكلة  ضبط 
2819، تحت رقم  16  يسلبر  بتاريخ 
رقم  التجاري  بالسجل   21(/2819

.1697
ملخص قصد النشر

املسير

113 P

STE MA2J
SARL AU

رأسلالها : 188.888  رهم
قصر اسليم أ ت از ك ميدلت

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2819 نوفلبر   21 بتاريخ  ميدلت 
وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  محدو ة  مسؤولية 
 MA2J SARL AU تحلل اسم شركة 

خصائصها كالتا ي :
غرض الشركة : مقاول في امشغال 

املختلفة أو البناء.
نقل البضائع.

صناعة الطوب.
قصر اسليم أ ت   : املقر الرئي�سي 

از ك ميدلت.
ابتداءا من  وم  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.
 188.888  : االجتلاعي  الرأسلال 
حصة مبلغ   1888  رهم  نقسم إ 2 

كل حصة 188  رهم.
إ ارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف السيد حفيظ ماجو.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بليدلت بتا خ 12  يسلبر 
 2819/213 رقم  تحت   ،2819

بالسجل  التجاري رقم 2269.
ملخص قصد النشر

املسير

114 P

STE HMZAMASIN
SARL

رأسلالها : 488.888  رهم
اكللوس أ ت عياش ميدلت

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2819 أكتوبر   16 بتاريخ  ميدلت 
وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدو ة تحلل اسم شركة 
خصائصها   HMZAMASIN SARL

كالتا ي :
غرض الشركة : وحدة التبر د.

أ ت  اكللوس   : الرئي�سي  املقر 
عياش ميدلت.

من  وم  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلها في السجل التجاري.

 488.888  : االجتلاعي  الراسلال 
حصة مبلغ   4888  رهم  نقسم إ 2 

كل حصة 188  رهم.
إ ارة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف السيد املصطفى أ ت املقدم.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بليدلت بتاريخ 11  يسلبر 
 2819/212 رقم  تحت   ،2819

بالسجل التجاري رقم 2267.
ملخص قصد النشر

املسير

115 P

صوفا  كوم

مكتب الحسابات والجبا ات

واستشارة املقاوالت

25 زنقة أبي شعيب الدكا ي حي الليلون، الرباط

الهاتف : 053770/15/60-73/79/76

الفاكس : 144)853772

KAMCOTRA
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 18.888  رهم
العنوان : شارع عبد الكريم الخطابي 

رقم 25 املحيط، الرباط
زيا ة رأسلال شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الجلع  اتفق   ،2819 18  يسلبر 
ذات  شركة  كلكوطرا  لشركة  العام 
راسلالها  محدو ة  قدر  مسؤولية 
مقرها  ويوجد  18.888  رهم  ب 
االجتلاعي بالعنوان التا ي : شارع عبد 
املحيط،   25 رقم  الخطابي  الكريم 

الرباط عل2 ما  لي :

زيا ة رأسلال شركة.
قرر الجلع العام لشركة كلكوطرا 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
498.888  رهم لتحويله من 18.888 
وذلك  588.888  رهم  إ 2   رهم 
بلقدار  جد دة  حصة   4988 بخلق 
وذلك  مسجلة  للحصة  188  رهم 
في  الحساب  إقرار تجليد  من خالل 
السيد  طرف  من  الشركة  حساب 
التوزيع  وبهذا  كون  حسن  كلال 

الجد د كالتا ي :
4998 حصة  السيد كلال حسن 

من فئة 188  رهم.
السيد كلال  ونس 18 حصة من 

فئة 188  رهم.
امساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2819، تحت رقم  23  يسلبر  بتاريخ 

.183617
لالستشارة والتنبيه

صوفا  كوم

116 P

STE BRADES
SARL

بلقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ 
21 أكتوبر 2819، بلقرها االجتلاعي 
الطابق  القا ر مفتكر  زنقة عبد   45
الثاني شقة رقم 4 الدار البيضاء قرر 

املساهم الوحيد ووافق عل2 ما  لي :
كانت  التي  حصة   1888 تفويت 
بنوزكري  حنان  السيدة  تلتلكها 
والسيد  علي  خبة   السيد  لصالح 
وبذلك  لتلك  التويجرات  رشيد 
988 حصة والسيد  السيد علي خبة 

رشيد التويجرات 188 حصة.
استقالة السيدة حنان بنوزكري 

من تسير الشركة.
مسير  علي  خبة  السيد  تسلية 

الشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغير 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إ 2  وحيد  شريك  ذات 

مسؤولية محدو ة.

باملحكلة  املحضر  إ داع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،2819 18  يسلبر 

.722(((
117 P

WELINK
SARL

الرأسلال االجتلاعي : 188.888 
 رهم

املقر االجتلاعي : زنقة اكيلدن علارة 
)2 مكتب رقم 1 و رقم 2 بالطابق 

امول أكدال، الرباط
املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 
قرر شركاء   ،2819 نوفلبر   5 بتاريخ  

شركة WELINK SARL ما  لي :
تفويت عشر حصص (18) بقيلة 
188  رهم للواحدة بحوزة السيدة :  
هند مستضرف، الكل لفائدة السيد 
فؤا  مضيان، ذو الجنسية املغربية، 
 1979 نوفلبر   7 بتاريخ  املز ا  
زنقة   44 رقم   2 والقاطن بالشوميير 
الدالية حي الرياض الرباط، والحامل 

.S489145 للبطاقة الوطنية رقم
للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 
إ 2  املسؤولية  محدو ة  شركة  من 
بشريك  املسؤولية  محدو ة  شركة 

وحيد.
التأكيد عل2 تسلية السيد فؤا  

مضيان كلسير وحيد للشركة.
قد تم اإل داع القانوني بالسجل 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
 ،2819 )1  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 183559.
118 P

DOUNIALAND
SARL AU

رأسلال الشركة : 18.888  رهم
املقر االجتلاعي : 46 شارع عقبة 

شقة رقم 2 الطابق امول أكدال، 
الرباط

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
قد تم تأسيس   ،2819 11  يسلبر   
شركة ذات مسؤولية محدو ة بشريك 
وحيد والتي تحلل الخصائص التالية :
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.DOUNIALAND : التسلية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.
اإلنعاش   : االجتلاعي  الهدف 

العقاري.
رأسلال الشركة : 18.888  رهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع عقبة   46  : املقر االجتلاعي 
أكدال،  امول  الطابق   2 رقم  شقة 

الرباط.
علر  محلد  السيد   : التسيير 

العلراني املريني.
باملركز  القانوني  اإل داع  تم 
الجهوي لالستثلار بالرباط بتاريخ 23 
السجل  رقم  تحت   ،2819  يسلبر 

التجاري : 142845.
119 P

شركة ليبلوس
شركة مجهول اإلسم

رأس مالها : 346.888.888  رهم
مسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 961)17
مقرها االجتلاعي الكائن ببرج 

كريستل 1، محج محلد بن عبد 
هللا، مارينا، الدار البيضاء

املنعقد  وم  اإل ارة  مجلس  قرر 
25 نوفلبر 2819 ما  لي :

السيد   ديي  استقالة  قبول 
لومبالن من مهامه كلتصرف كرئيس 

مد ر عام للشركة.
من  الكييي  ناتا ي  السيدة  تعيين 
5 أبريل  جنسية فرنسية، املز ا ة في 
رقم  السفر  لجواز  الحامل   ،1965
ورئيسا  كلتصرفا   17DF45525
مد را عاما لشركة ليبلوس بدال من 
 25 السيد   ديي لومبالن ابتداء من 

نوفلبر 2819.
تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   ،2819 23  يسلبر 

.724477

املذكورة  التغييرات  تسجيل  تم 

بالدار  التجاري  السجل  لدى  أعال 

 ،2819 23  يسلبر  في  وم  البيضاء 

تحت رقم 36968.

120 P

شركة سنطرال دانون

شركة مجهولة االسم

رأس مالها : 94.288.888  رهم

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء

تحت رقم 26977

مقرها االجتلاعي الكائن ببرج 

كريستال 1، محج محلد بن عبد 

هللا مارينا، الدار ا لبيضاء

املنعقد  وم  اإل ارة  مجلس  قرر 

25 نوفلبر 2819، ما  لي :

السيد   ديي  استقالة  قبول 

كلتصرف  مهامه  من  لومبالن 

وكرئيس مد ر عام للشركة.

من  ناتا ي الكييي،  تعيين السيدة 

5 أبريل  جنسية فرنسية، املز ا ة في 

رقم  السفر  لجواز  الحامل   ،1965

ورئيسا  كلتصرفا   17DF45525

سنطرال  انون  لشركة  عاما  مد را 

بدال من السيد   ديي لومبالن ابتداء 

2819، وتنتهي وال تها  25 نوفلبر  من 

بانعقا  الجليعة العامة العا  ة التي 

التقرير  عل2  لللصا قة  ستخصص 

املا ي برسم سنة 2824.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

عد   تحت   ،2819 23  يسلبر 

.724479

املذكورة  التغييرات  تسجيل  تم 

بالدار  التجاري  السجل  لدى  أعاله 

 ،2819 23  يسلبر  في  وم  البيضاء 

تحت رقم )3695.

121 P

صوطنور
ش م م

راسلالها : 588.888  رهم

مقرها االجتلاعي : شارع  وسف ابن 
تاشفين رقم 122 الناظور

تخفيض رأسلال الشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

فاتح  ونيو  بتاريخ  بالناظور  املنعقد 

»صوطنور«  شركة  لشركة   ،281(

محدو ة املسؤولية تقرر ما  لي :

من  الشركة  رأسلال  تخفيض 

38.888  رهم  إ 2  588.888  رهم 
478.888 رهم يعني  وذلك بتخفيض 

حذف 4788 حصة.

و7   6 وتبعا لذلك تغير الفصالن 

تقسيم  الشركة  كون  قانون  من 
رأسلال الشركة كاآلتي :

املهدي بشرى 7) حصة.

بويغرومنى مريم 72 حصة.

علراوي رابحة 68 حصة.

املهدي نور الد ن 46 حصة.

املهدي عبد الشفيق 9 حصة.

املهدي عز الد ن ) حصة.

املهدي محلد ) حصة.

املهدي نعيلة 5 حصة.

املهدي كريلة 5 حصة.

املجلوع : 388 حصة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 ،2819 11  يسلبر  بالناظور بتاريخ 

تحت رقم 3494.
مجل النشر والبيان

122 P

ايمارجانس سليكسيون
صندوق التوظيف املشتركة

355 ، طريق الجد دة

الدار البيضاء

تأسيس
العام  الجلع  محضر  بلوجب 

11  ونيو  املؤرخ  وم  العا ي  الغير 

عل2 الطلب املقدم من  بناء   ،281(

فالوريس  املسيرة  املؤسسة  طرف 

الو يعة واملؤسسة  ماناجلانت 

26  وليو  بتاريخ  وفابنك  التجاري   

الترخيص  قرار  عل2  وبناءا   ،281(

املغربية  الهيئة  طرف  من  امللنوح 

18  يسلبر  لسوق الرساميل بتاريخ 

.GP19195 2819، تحت رقم

التوظيف  صندوق  تأسيس  تم 

املشترك ذو الخصائص التالية :

التسلية : ا لارجانس سليكسيون 

ص ت م.

مشترك  صندوق   : الترتيب 

للتوظيف »امسهم«.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

الضبط  بكتابة  القانوني  اإل داع 

املبينة  للوثائق  التجارية  باملحكلة 

سبتلبر   21 من ظهير   26 في الفصل 

1-93- رقم  بالقانون  املتعلق   1993

213 كلا هو معدل ومكلل.

 : امولية  املشاركة  حصص  مبلغ 

في  امو 2 لص ت م  الرأسلال  حد  

إ 2  مقسلا  نقدا  1.888.888  رهم 

قيلة كل واحدة منها  حصة،   1888

1888  رهم وقد وزع كلا  لي :

 999.888 ماناجلانت  فالوريس 

 رهم.

 1888 كروب  جيستيون  كابتال 

 رهم.

 : إسم املؤسسة املسيرة وعنوانها 

 ،355 ش م  »فالوريس ماناجلانت« 

طريق الجد دة، الدار البيضاء.

وعنوانها  الو يعة  املؤسسة  إسم 

شارع موالي   2 »التجاري وفابنك«   :

 وسف الدار البيضاء.

وعنوانها  التسويق  شبكة  إسم 

وكابتال  ماناجلانت«  »فالوريس 

 ،355 العنوان  كروب«  جيستيون 

طريق الجد دة، الدار البيضاء.

وعنوانه  الحسابات  مراقب  إسم 

مراقب  كأول  م  ش  ج«  ب  م  »ك 

لحسابات ص ت م ملدة ثالث سنوات 

املغربية  الهيئة  موافقة  بعد  مالية 

محج   11 العنوان  لسوق الرساميل، 

بير قاسم السوي�سي، الرباط.
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السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 
إ 2 غا ة 31  يسلبر من نفس السنة، 
استثنائيا،  لكن للسنة االجتلاعية 
اإل داع  تاريخ  من  تبدأ  أن  امو 2 
لللحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية  ون أن تتجاوز )1 شهرا.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
للدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 ،2819 24  يسلبر  البيضاء،  وم 

تحت رقم 724647.
من أجل الخالصة والبيان والنشر

123 P

AF RESOURCES
SARL AU

)1 زنقة جبل تازكة شقة 9 أكدال 
الرباط

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
4  يسلبر 2819، واملسجل بلصلحة 
11  يسلبر  في  بالرباط  التسجيل 

2819، تحت رقم 2819/)3344.
 AF قرر املساهم الوحيد في شركة

.RESSOURCES SARL AU
املصا قة عل2 الحسابات النهائية.

حل الشركة مسباب متعد ة.
 JAMES TENNANT تعيين السيد

كلكلف بإغالق وتصفية الشركة.
 1(  : للتصفية  االجتلاعي  املقر 
أكدال   9 شقة  تازكة  جبل  زنقة 

الرباط.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط في املحكلة التجارية ملد نة 
 ،2819 24  يسلبر  بتاريخ  الرباط 

تحت رقم 183643.
124 P

 ACADEMIE AJI TENJAH
 POUR LE SUCCES

 SCOLAIRE ET COACHING
PRIVE

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قانون  وضع   ،2819 11  يسلبر 
املسؤولية  محدو ة  لشركة  أسا�سي 

التي تحلل الخصائص التالية :

 ACADEMIE AJI  : التسلية 
 TENJAH POUR LE SUCCES
 SCOLAIRE ET COACHING PRIVE

.SARL
اكان  بلجلوعة   : الرئي�سي  املقر 
مار�سي »س« رقم )2 التقدم الرباط.

املدة : 99 سنة.
الدعم  مدرسة   : النشاط 

والتكوين.
الرأسلال : 48.888  رهم.

: السيد بلصفار محلدن  التسيير 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AB(1(892، ملدة غير محدو ة.
تم لدى كتابة   : اإل داع القانوني 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 11  يسلبر 2819.
رقم السجل  التجاري : 97)141.
125 P

 SG BEN
SARL

استدراك خطأ وقع بالجريدة 
الرسلية

SG BEN ش م م راسلالها  شركة 
االجتلاعي  مقرها  188.888  رهم، 
بالرباط، واملسجلة بالسجل التجاري 

بالرباط تحت رقم 183.915.
بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 
الرسلية عد  5383 بتاريخ )1  ونيو 

: 2814
اممم  شارع   : قراءة  من  بدال 

املتحدة رقم 58 الرباط.
 قرأ : شارع اممم املتحدة رقم 42 

الرباط.
الباقي بدون تغيير.

املسير :  بنعرفة عبد الرحلان

126 P

SG BEN
SARL

إضافة عالمة تجارية إ 2 التسلية 
االجتلاعية

بلقت�سى املحضر املؤرخ بالرباط 
بتاريخ 23 سبتلبر 2819، قرر الجلع 
 SG شركة  لشركاء  عا ي  غير  العام 
ب  راسلالها  املقدر  م  م  ش   BEN
مقرها  الكائن  188.888  رهم، 
بالرباط، شارع اممم املتحدة رقم 58 
التجاري  بالسجل  واملسجلة  أكدال 
بالرباط تحت رقم 183.915، إضافة

إ 2 التسلية   VILLA ARALIA  عالمة 

االجتلاعية للشركة.

تم اإل داع القانوني بكتابة ضبط 

 11 بالرباط  وم  التجارية  املحكلة 

نوفلبر 2819، تحت رقم 183.431.
املسير : بنعرفة عبد الرحلان

127 P

PHOENIX HOSPI
SARL

تعيين عضو مجلس اإل ارة
 4 في  املؤرخ  لللحضر  وفقا   1-

اإل ارة  مجلس  وافق  نوفلبر2819، 

 PHOENIX شركة  بلقر  املنعقد 

ب  رأسلالها  املقدر  ش.م   HOSPI

مقرها  والكائن  14.888.888  رهم 

شارع  ورياغل  زنقة   49 بالرباط، 

السوي�سي   5,5 كلم  السا س  محلد 

واملسجلة بالسجل التجاري بالرباط، 

استقالة  عل2   ،9(.6(3 رقم  تحت 

منصبه  من  بللعا�سي  كريم  السيد 

بدال  وعين  اإل ارة  ملجلس  كعضو 

FYM ASSET 84 ش.م.م  منه شركة 

مقرها  الكائن  وحيد  شريك   ات 

عالل  شارع   17 بالدارالبيضاء، 

واملسجلة  شلس  إقامة  بن  اسين 

بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

السيد  427.529  لثلها  رقم  تحت 

وحيد  وشريك  مسير  مؤمة   وسف 

وال ة  من  املتبقية  للفترة  للشركة، 

سلفه السيد كريم بللا�سي أي حتى 

اإلجتلاع العام السنوي املزمع عقده 

خالل العام 2824 والذي سوف  قرر 

بشأن حسابات السنة املالية املنتهية 

في 31  يسلبر 2823.

-2 تم اإل داع القانوني لدى كتابة 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2819 16  يسلبر   وم 

.183583
لإلشارة والنشر

املسير السيد البشو�سي منير

128 P

STE. NOLA COM
SARL AU

 STE. : اإلسم القانوني للشركة

NOLA COM SARL AU
رأسلالها : 188.888.88  رهم

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ الرباط  (املد نة)  في   مسجل 

 24 أكتوبر 2819.

الهدف اإلجتلاعي :

 اإلستشارة القانونية.
 188.888.88  : الشركة  رأسلال 

حصة من   1888 إ 2   رهم مقسلة 

فئة 188.88  رهم للحصة الواحدة.

نوال قرطال 1888 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 79 شارع ابن سينا شقة 14 

أكدال الرباط.

املسير : نوال قرطال.
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 

التجارية  باملحكلة  القانوني  اإل داع 

 2819 19  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 142825.

129 P

 STE. DELTA BAC SCHOOL

PRIVATE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE S.A.R.L

 AU CAPITAL DE : CENT MILLE

 DIRHAMS DIVISE EN MILLE

 PARTS SOCIALES DE CENT

DIRHAMS CHACUNE

 SIEGE SOCIAL : AVENUE OKBA

 IBNO NAFIE RUE SABOU

 NEUBLE 73 TROISIEME ETAGE

 APPARTEMENT 11 AGDAL

RABAT



عد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828)الجريدة الرسمية   27(

 REGISTRE DE COMMERCE

N°126195

IF : 24825379

TP : 25713325

ICE : 001963649000028

تفويت الحصص 
وتعيين مسير جد د للشركة

-1 بلقت�سى املحضر املؤرخ بسال، 

الجلع  قرر   2819 سبتلبر   18  وم 

شركة  لشركاء  العا ي  الغير  العام 

 DELTA BAC SCHOOL PRIVATE

188.888  رهم،  رأسلالها  ش.م.م 

شارع  بالرباط،  اإلجتلاعي  مقرها 

عقبة ابن نافع زنقة سبو نوبل رقم 

أكدال،   11 الثالث رقم  الطابق   73

املسجلة بالسجل التجاري بالرباط، 

تحت رقم 126195، واملنعقد بلقرها 

اإلجتلاعي، قد :

- صا قت عل2 تفويت 758 حصة 

بثلن 188  رهم للحصة الواحدة من 

قبل :

 558 -السيد فاخوري محلد باع 

للحصة  188  رهم  بثلن  حصة 

الواحدة للسيد حكلاوي عبد النبي.
- السيدة مريم الشرقاوي عزوزي 

188  رهم  حصة بثلن   288 باعت 
حكلاوي  للسيد  الواحدة  للحصة 

عبد النبي.

-2 كلا عين السيد حكلاوي عبد 

 (5 علارة  بالرباط،  القاطن  النبي، 

تامسنة،   1 املنسور  جنان   17 رقم 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 

من  بدال  للشركة  مسير   FC3338(

غير  ملدة  املستقيل،  السابق  املسير 

بصالحيات  له  وفوض  محدو ة 

التنظيم وإ ارة الشركة.

تم اإل داع القانوني لدى كتابة   -

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2819 11  يسلبر   وم 

.7(1(
الناشر :

السيد حكلاوي عبد النبي

130 P

FIRST WORLD
SARL AU

شركة محدو ة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

 رأسلالها : 18.888  رهم
191 شارع الفوارات حي عا ل 

الطابق 3 الحي املحلدي 
الدارالبيضاء
RC : 366861

الحل املسبق للشركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 بلقر الشركة  2 أكتوبر  بتاريخ 

حيث قرر ما  لي :
 FIRST للشركة  املسبق  الحل 

.WORLD
خاليد  شكير  السيد  تعيين 

املسؤول عن تصفية الشركة.
تحد د مقر التصفية بلقر الشركة 
191 شارع الفوارات حي عا ل الطابق 

3 الحي املحلدي الدارالبيضاء.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
أكتوبر   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
عد   اإل داع  رقم  تحت   2819

.717(95
من أجل التلخيص واإلشهار

131 P

ARJM GROUPE
SARL AU

الحل املسبق للشركة
شركة محدو ة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد
 رأسلالها : 188.888  رهم

191 شارع الفوارات حي عا ل 
الطابق 3 الحي املحلدي 

الدارالبيضاء
RC : 397515

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
بتاريخ 21 أكتوبر 2819 بلقر الشركة 

حيث قرر ما  لي :
 ARJM للشركة  املسبق  الحل 

.GROUPE
أحلد  مصطفى  السيد  تعيين 
تصفية  عن  املسؤول  املحسن  عبد 

الشركة.

تحد د مقر التصفية بلقر الشركة 

191 شارع الفوارات حي عا ل الطابق 

3 الحي املحلدي الدارالبيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

نوفلبر   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

عد   اإل داع  رقم  تحت   2819

.7282(3
من أجل التلخيص واإلشهار

132 P

 EASYNAB شركة

CONSULTING

SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 25 أكتوبر )281 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  اإلجتلاعي  املقر 

 19 زنقة سبو، شقة رقم  مكرر،   78

الرباط اكدال 18898 الرباط املغرب 

شقة رقم  شارع ابن سينا،   ،79 إ 2 

الرباط   18898 أكدال  الرباط   14

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

15  نا ر  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819 تحت رقم 393.

133 P

SMART LANDشركة

SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 سبتلبر   26 في  املؤرخ 

والكائن  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

رقم  مكتب   ،1(1.176 بالعنوان 

محلد  شارع  السفلي،  الطابق   4

املغرب  القنيطرة   14858 الد وري 

الزهراوي  السيد  طرف  من  واملسير 

سعيد.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر   2( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819 تحت رقم 6)67.

134 P

 SOCIETE HOTEL

ALJAZEERA
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بلقت�سى عقد عرفي 

شركة باملليزات التالية :

 HOTEL  : التسلية   1-

.ALJAZEERA

 : للشركة  القانوني  الشكل   2-

.S.A.R.L AU

 H 3 مقر الشركة : رقم 47 بلوك-

تجزئة موالي رشيد العيون.

-4 النشاط اإلجتلاعي للشركة : 

فندق، مقهى ومطعم.

 188.888  : الشركة  رأسلال   5-

 رهم.

-6 التسيير يعهد إ 2 السيد أمبارك 

السعيدي ملدة غير محدو ة.

-7 الشركاء :

 1888 السعيدي  أمبارك  السيد 

حصة ب 188  رهم للحصة.

-8 اإل داع القانوني : تم باملحكلة 

أبريل   19 بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية 

2819 تحت رقم 19/993.

-9 سجل تجاري رقم 27963.

135 P

STE. ACHBU FISH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

تم وضع قوانين   2819 19  يسلبر   

الشركة ذات املليزات التالية :

.STE. ACHBU FISH : التسلية

نشاط  :  تعلق  القانوني  الشكل 

الشركة سواء باملغرب أو خارجه.

بالتقسيط  السلك  وشراء  بيع 

والجللة .

جليع امنشطة املتعلقة بالسلك.

علارة  مكة  شارع   : الرئي�سي  املقر 

 ،17 رقم  الثالث  الطابق  اموقاف 

العيون.
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مبلغ  في  حد    : الرأسلال 

إ 2  مقسلة  188.888.88  رهم 

للواحدة   188 حصة من فئة   1888

موزعة كالتا ي :

السيد أشرف انفات 488 حصة.

السيد جلال بنهدي 388 حصة.

السيد محلد بنهدي 388 حصة.

السيد  تسيير من طرف   : اإل ارة 

أشرف انفات.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم   2819 23  يسلبر  بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   3895/2819

.38231

136 P

STE. LILAK FROID GENERAL
تأسيس شركة 

 16 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   2819  يسلبر 

الشركة ذات املليزات التالية :

 STE. LILAK FROID  : التسلية 

.GENERAL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.

:  تعلق نشاط الشركة  املوضوع 

سواء باملغرب أو خارجه.

جليع امنشطة املتعلقة التكييف.

أبو حنيفة  شارع   : الرئي�سي  املقر 
زنقة 28 حي الوحدة 1  العيون.

مبلغ  في  حد    : الرأسلال 

إ 2  مقسلة  188.888.88  رهم 

للواحدة   188 حصة من فئة   1888

في ملك عبد الجليل بازي.

السيد  طرف  من  تسير   : اإل ارة 

عبد الجليل بازي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   3859/2819

.381(3

137 P

GROUPE FOUTAT
تعد الت قانونية

.GROUPE FOUTAT : التسلية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة .
املسيرة  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 
 (26 غشت رقم   28 شارع  الخضراء 

مد نة املر�سى العيون.
الجلع  ملدوالت  طبقا   : املوضوع 
28  يسلبر  بتاريخ  عا ي  الغير 
قرر عبد الكريم فوطاط ما   28819

 لي :
العنوان  إ 2  الشركة  مقر  تغيير 
التا ي : الطابق امول رقم )72 تجزئة 
املر�سى  مد نة  الخضراء  املسيرة 

العيون.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 
تحت رقم   2819 23  يسلبر  بتاريخ 

.3894/2819
138 P

STE. RENGO SUD

S.A.R.L  A.U

 ADRESSE : HAY MY RACHID N°100

BOUJDOUR

CAPITAL : 10.000 DH
GSM : 06.61.39.66.10

I.C.E : 001758838000052
R.C : 11779 DE LAAYOUNE

C.N.S.S : 9303611
I.F : 18800425

STE. METAL POWER
S.A.R.L

تعد ل قانوني 
ماي   4 بلوجب عقد عرفي بتاريخ 

2819 قرار الشركاء ما  لي :
 588 املير  محلد  السيد  تفويت 
فراجي  السيد  إ 2  حصته  من  سهم 

نيني.
فراجي  السيد   : الشركة  صاحب 

نيني.
يعهد إ 2 السيد فراجي   : التسيير 

نيني ملدة غير محدو ة.
تغيير الشكل القانوني من شركة 
شركة  إ 2  محدو ة  مسؤولية  ذات 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 
أبريل   4 بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية 

)281 تحت عد  )951/1.
139 P

STE. NAFIA CAR
SARL A.U

تعد الت قانونية
قرر   2819 17  يسلبر  بتاريخ   (1

الشريك الوحيد للشركة ما  لي :
بيع حصص :

ناه  احلد  النفي  السيد  املتنازل 
1888 حصة.

عا ي  النفي  السيد  له  املتنازل 
1888 حصة.

النفي  السيد  استقالة   : التسيير 
وتعيين  الشركة  تسيير  من  احلدناه 
تم  كلا  كلسير  عا ي  النفي  السيد 

اعتلا  اإلمضاء الوحيد له.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع   (2
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 
تحت رقم   2819 28  يسلبر  بتاريخ 

3869/19 تحت رقم 3869/19.
140 P

 SOCIETE  CIVILE
IMMOBILIERE TILDI

SOCIETE CIVILE  IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE : 2000 DH

عل2 إثر محضر تصحيحي بتاريخ 2 
لشركة  قام الشركاء   2819  يسلبر 
 SOCIETE  IMMOBILIERE MED

.GALI  TIDLI
 GALI السيد  حاضر  احدهم 
 LA غائب  واآلخر    MOHAMED
 COMPAGNIE PRIVEE DAR
لتقرير   ESSAADA CODARSA SA

ما  لي:
والذي  الشركة  اسم  تصحيح 
  SOCIETE إسم  أصبح  حلل 
.IMMOBILIERE MED GALI  TILDI
اإل داع القانوني : أنجز في املحكلة 
رقم  تحت  الدارالبيضاء  التجارية 

.723998
141 P

 SOCIETE  CIVILE
IMMOBILIERE TILDI

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
 AU CAPITAL DE : 2000 DH
سبتلبر   15 بتاريخ  محضر  إثر  عل2 
    SOCIETE 2817 قام الشركاء لشركة

.CIVILE IMMOBILIERE TILDI
 GALI السيد  حاضر  احدهم 
 LA غائب  واآلخر    MOHAMED
 COMPAGNIE PRIVEE DAR
لتقرير ما   ESSADA CODARSA SA

 لي:
من  للشركة  القانوني  التحول   
شركة  إ 2  مدنية  عقارية  شركة 

محدو ة املسؤولية.
 GALI السيد  -تأكيد 

MOHAMED  كلسير للشركة.
للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل   -
 : التا ي  العنوان  في  عين  والذي 
 18RUE LIBERTE 3eme ETAGE

.APPT 5 CASABLANCA
- تغيير إسم الشركة والذي أصبح 
 SOCIETE  IMMOBILIERE  حلل 

.MED GALI  TIDLI
رقم  تحت   : القانوني  اإل داع  تم 
التجارية  املحكلة  في   7212(3
السجل  رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

التجاري 449193.
 142 P

ATLAS ENERGIE ATNER
SARL

ملحضر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
املسجل  اإلستثنائي  العام  الجلع 
2819 تم  27 سبتلبر  بالرباط بتاريخ 
  ATLAS ENERGIE فتح فرع شركة  

ATNER  بالخصائص التالية :
 ATLAS ENERGIE : التسلية

.ATNER SARL
 : القانونية  الصفة 

.SUCCURSALE
جليع   : اإلجتلاعي  الهدف 
من بيع  العلليات املتعلقة بالكهرباء 

خدمات وبناء وطاقة.
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9 ملر املليا  : رقم  املقر اإلجتلاعي 
حي الرياض الرباط.

املسير : السيد  ونس الزماني.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 
 2819 24  يسلبر  بتاريخ   142851

الرباط.
143 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N° 2( RUE 18 V.N SIDI KACEM

 STE. AL KANTARA LILFANE
 WA AL MASRAH

SNC
إعالن عن التصفية النهائية للشركة

 STE. عل2 إثر الجلع العام لشركة
 AL KANTARA LILFANE WA AL
التضامن،  شركة   MASRAH SNC
الشقة   1314 مقرها الكائن بالعلارة 
قاسم،  سيدي  جوهرة  حي   3 رقم 
ما  تقرر   ،2819 18  يسلبر  بتاريخ 

 لي :
 STE. لشركة  املبكرة  التصفية   -
 AL KANTARA LILFANE WA AL

.MASRAH SNC
السعيدي  رشيد  السيد  تعيين   -
الوثائق  عن  مسؤول  كلصفي 

املتعلقة بحل الشركة.
من  بنز نة  عا ل  السيد  إقالة   -

مهة التسيير.
باملحكلة   : القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ  قاسم  بسيدي  اإلبتدائية 
عد   تحت   2819 23  يسلبر 

.2819/(35
144 P

 DC PANORAMA
IMMOBILIER

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 188.888.88  رهم

مقرها اإلجتلاعي : شارع محلد 
الخامس علارة الشوب، 13 زنقة 

سبو الطابق رقم 1 القنيطرة
السجل التجاري رقم : 46911

توسيع نشاط الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
14  نا ر  بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

2819، تم تقرير ما  لي :

العام  الجلع  محضر  قرر   1-

املد ر  اقتراح  عل2  بناءا  اإلستثنائي 

إضافة نشاط اإلستيرا .

النظام  عل2  مترتبة  تعد الت 

امسا�سي.

بكتابة   : القانوني  اإل داع  تم 

اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 2819 مارس   1( بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت عد  63341.

145 P

 DC PANORAMA

IMMOBILIER

شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها : 188.888.88  رهم

مقرها اإلجتلاعي : شارع محلد 

الخامس علارة الشوب، 13 زنقة 

سبو الطابق رقم 1 القنيطرة

السجل التجاري رقم : 46911

رفع رأسلال الشركة 
وتحويل املقر اإلجتلاعي

العام  الجلع  ملحضر  وفقا 

 ،2819 مارس   12 اإلستثنائي بتاريخ 

تم تقرير ما  لي :

-1 تقرر الجلعية العلومية زيا ة 

98.888  رهم،  بلبلغ  املال  رأس 

الجاري  الحساب  موازنة  طريق  عن 

للشركاء الدائنين تجاه الشركة.

للشركة   املكتب املسجل  نقل   2-

شارع  القنيطرة،  التا ي  العنوان  إ 2 

محلد الخامس، علارة الشوب، 13 

زنقة سبو الطابق رقم 1 القنيطرة.

و7   6.4 وبذلك تم تعد ل البند   

من النظام امسا�سي.

بكتابة   : القانوني  اإل داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2819 مارس   1( بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت عد  63342.

146 P

 DC PANORAMA
IMMOBILIER

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 188.888.88  رهم

مقرها اإلجتلاعي : شارع محلد 
الخامس علارة الشوب، 13 زنقة 

سبو الطابق رقم 1 القنيطرة
السجل التجاري رقم : 46911

رفع رأسلال الشركة 
العام  الجلع  ملحضر  وفقا 
 ،2819 أكتوبر   21 اإلستثنائي بتاريخ 

تم تقرير ما  لي :
-1 تقرر الجلعية العلومية زيا ة 
رأس املال بلبلغ 12.988.888  رهم، 
الجاري  الحساب  موازنة  طريق  عن 

للشركاء الدائنين تجاه الشركة.
-2  تم تحقيق هذه الزيا ة في رأس 
املال من خالل خلق 129888 حصة 
جد دة بقيلة 188  رهم لكل حصة.

 وبذلك تم تعد ل البند 6 و7 من 
النظام امسا�سي.

بكتابة   : القانوني  اإل داع  تم 
اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2819 أكتوبر   23 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت عد  73295.
147 P

AUTO SIHAP
S.A.R.L

الرأسلال اإلجتلاعي : 18.888.88 
 رهم

املقر اإلجتلاعي : زنقة 16 و13 رقم 
22 حي معلورة ساكنية القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة
العام  الجلع  عقد  بلوجب 
نوفلبر   26 التأسي�سي املؤرخ بتاريخ 
ذات  شركة  تاأسست   ،2819
الخصائص  في  محدو ة  مسؤولية 

التالية :
اسم  الشركة  تحلل   : التسلية 

.AUTO SIHAP S.A.R.L
لها كلوضوع  الشركة   : املوضوع 
العلليات  الخارج  في  كلا  املغرب  في 

التالية :

- بيع قطع غيار ,أجزاء السيارات.

- وكا عللية تجارية ومالية منقولة 

مباشرة  متعلقة  منقولة  غير  أو 

بالهدف اإلجتلاعي.

الرأسلال   : اإلجتلاعي  الرأسلال 

 18.888.88 في  محد   اإلجتلاعي 

من  حصة   188 عل2  مقسلة   رهم 

فئة 188  رهم للحصة الواحدة عل2 

الشكل التا ي :

سيدا ي محلد 58حصة.

نورالد ن الحوزي 58 حصة.

املقر  :  وجد  اإلجتلاعي  املقر 

 16 زنقة  بالقنيطرة  اإلجتلاعي 
ساكنية  معلورة  حي   22 رقم  و13 

القنيطرة.

املدة : مدة الشركة محد ة في 99 

سنة ابتداء من  وم التأسيس.

ويسيرها  الشركة  :  د ر  اإل ارة 

محلد  سيدا ي  السيد  املسؤولين 

والسيد نورالد ن الحوزي ملدة غير 

محدو ة.

في املائة لإلحتياط   %  5  : امرباح 

القانوني والباقي  وزع أو  ضاف تبعا 

لقرار الشركاء.

القانوني   اإل داع  تم   : اإل داع 

بالقنيطرة  اإلبتدائية  باملحكلة 

تحت رقم   2819 17  يسلبر  بتاريخ 

73782 السجل التجاري رقم 85)53 

القنيطرة.
بلثابةبيان ومقتطف 

148 P

SOCIETE BOUITATE L.D.S
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 188.888.88  رهم 

املقر اإلجتلاعي : الشقة رقم7، زاوية 
زنقة سعد زغلول وزنقة جليل 

صدقي الزوهاوي رقم 64، الطابق 

الثالث القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون امسا�سي 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
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 SOCIETE BOUITATE : التسلية
.L.D.S SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو ة.

رقم7،  الشقة   : اإلجتلاعي  املقر 
زاوية زنقة سعد زغلول وزنقة جليل 
الطابق   ،64 رقم  الزوهاوي  صدقي 

الثالث القنيطرة.
موضوع الشركة : 

- وسيط في املوا  الغذائية.
- التجارة بصفة عامة.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 
188.888.88  رهم  الشركة في  مبلغ 
إجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 
محررة  188  راهم للواحدة،  بقيلة 
عل2  وموزعة  مكتتبة،  بكامله، 

الشركاء كالتا ي : 
 988 ابراهمي  الدريوش  السيد   -

حصة.
 188 بنعي�سى  الطاهري  السيد   -

حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إ 2  أسند   : التسيير 
الطاهري بنعي�سى، الجنسية مغربية، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G35258
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر .
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكلة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 53735 بتاريخ 6  يسلبر 2819.
149 P

GARDINAGE CBS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها اإلجتلاعي : 3.888.888.88 

 رهم
مقرها اإلجتلاعي : زاوية زنقة سبو 

وشارع عالل بن عبد هللا مكتب رقم 
28

بتاريخ  املحرر  املحضر  بلقت�سى 
الشريك  قرر   ،2819 17  يسلبر 
 GARDINAGE CBS الوحيد لشركة 
التجارية  العالمة  إضافة   MAROC

.CONSEIL BLANC SERVICES

بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 
اإلبتدائية  باملحكلة  التجاري 
 2819 17  يسلبر  بالقنيطرة بتاريخ 

تحت عد  73785 .
بلثابة مقتطف وبيان

املسير

150 P

 BAB AL KHAIR LINAKL
OUAATTIJARA

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 188.888.88  رهم

مقرها اإلجتلاعي : املنطقة اإل ارية 
رقم )18 مكرر القنيطرة

السجل التجاري رقم 35567 
القنيطرة

تعيين مسير جد د
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
الغير العا ي بالقنيطرة لشركة باب 

الخير للنقل والتجارة، تقرر ما  لي :
تعيين مسير جد د :

باإلجلاع  الشركة  شركاء  قرر   -
قالين  وسف،  تيبو  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
للشركة  وحيد  مسير   ،G377174
جليع  وتخويله  محدو ة،  غير  ملدة 

الصالحيات.
باملحكلة  القانوني   اإل داع  تم 
السجل  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 

التجاري رقم 35567.
151 P

MESKI BETON
شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 188.888.88  رهم

مقرها اإلجتلاعي : شارع موالي عبد 
الرحلان، املكتب رقم ) القنيطرة

السجل التجاري رقم 9)1)4 
القنيطرة

تفويت حصص إجتلاعية
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
11  يسلبر  بتاريخ  العا ي  الغير 
 MESKI شركة   لشركاء   ،2819
مسؤولية  ذات  شركة   BETON

محدو ة، تقرر ما  لي :

 588 تفويت  عل2  املصا قة   -
السيد  ملك  في  إجتلاعية،  حصة 
الراجي إبراهيم، لفائدة السيد عتيق 

هللا زكرياء.
من القانون  و7   6 تغيير الفصول 

امسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني   اإل داع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 

73715 بتاريخ )1  يسلبر 2819.
152 P

MS ARGAN
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد
راسلالها االجتلاعي : 98.888  رهم
مقرها االجتلاعي : بسال حي السالم 

شارع امندلس رقم 95
بتاريخ  املحرر  املحضر  بلقت�سى 
16  نا ر 2819، قرر الشريك الوحيد 

للشركة :
وتسلية  للشركة  املسبق  الحل 
الحاملة  سعا   مخلص  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
التصفية  عن  مسؤولة   A365838
حي   - بسال  التصفية  محل  وتحد د 

السالم شارع امندلس رقم 95.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
وقيدت  البيضاء  بالدار  التجارية 
 33(26 بالسجل التجاري تحت رقم 

بتاريخ 12  يسلبر 2819.
بلثابة مقتطف وبيان

املسير الوحيد

153 P

STE AYOUB LAGROU
 DE TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : زنقة هارون الرشيد 
I، إقامة أريج، رقم 3 ميلوزا، 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،281( نوفلبر   23 بالقنيطرة بتاريخ 
لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :

 STE AYOUB  : التسلية 

 LAGROU DE TRANSPORT

.INTERNATIONAL SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
هارون  زنقة   : االجتلاعي  املقر 
الرشيد I، إقامة أريج، رقم 3 ميلوزا، 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

املقاولة في نقل البضائع.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

188.888  رهم  مبلغ  في  الشركة 

اجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 

محررة  للواحدة،  188  رهم  بقيلة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة عل2 الشركاء 

كالتا ي :

السيد أ وب لكرو 588 حصة.

السيدة فتيحة لكرو 588 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إ 2 السيد أ وب   : التسيير 

الحامل  مغربية،  الجنسية  لكرو، 

.G641296 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 19)51.

154 P

STE POSITIVE EDIT
شركة ذات مسؤولية محدو ة

 D املقر االجتلاعي : حي املغرب العربي

توسعي 18، متجر رقم 1 القنيطرة

السجل التجاري رقم 36199 

الحل املبكر للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 38 بتاريخ  بالقنيطرة  العا ي  الغير 

شركة  شركاء  قرر   ،2819 سبتلبر 

STE POSITIVE EDIT SARL ما  لي :

املبكر  الحل  عل2  املصا قة 

للشركة.

 38 من  ابتداء  املسير ن  إبراء 

سبتلبر 2819.
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تعيين السيد عبد القا ر رحاوي، 
للبطاقة  الحامل  مغربية،  الجنسية 
بصفته   F3(238 رقم  الوطنية 

مصفي للشركة.
باملقر  التصفية  مقر  تحد د 

االجتلاعي للشركة أعاله.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 
25 نوفلبر 2819، تحت رقم 73511.
155 P

POLEON TRANS
SARL AU

السجل التجاري 59529 بالرباط
حل مسبق للشركة

 POLEON لشركة  الشريك  قرر 
رأسلالها   ،TRANS SARL AU
االجتلاعي  مقرها  188.888  رهم، 
بالص بيتري   5 غفصة رقم   15 زنقة 
الغير  العام  الجلع  خالل  الرباط، 
الشركة  بلقر  انعقد  الذي  العا ي 

بتاريخ 3  يسلبر 2819.
الحل املسبق للشركة.

بالفرجي  السيد  وسف  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

A3559(5 مصفي للشركة.
االجتلاعية  التصفية  مقر  تعيين 
بزنقة 15 غفصة رقم 5 ساحة بيتري 

الرباط.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2819، تحت رقم  23  يسلبر  بتاريخ 

.183616
156 P

 L’ATELIER DU BURGER
RABAT

SARL
 فتح فرع للشركة بلد نة الرباط 

بحي الرياض
سجل تجاري  (الرباط) 93)125

انعقد   2819 4  يسلبر  بتاريخ 
لشركة  العا ي  الغير  العام  الجلع 
 ،L’ATELIER DU BURGER RABAT
محدو ة،  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  588.888  رهلا،  رأسلالها 

 ،6 متجر  اإلجتلاعي إقامة الرياض، 

زاوية شارع العرعار وشارع الزيتون، 

تلت  حيث  الرباط،  الرياض  حي 

املصا قة عل2 :

فتح فرع للشركة بلد نة الرباط 

بن  مهدي  شارع   68 الرياض،  بحي 

التجاري  باملركز   32-35 رقم  بركة 

املوكار.

تعيين السيد محلد كريم الغرفي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

A341869 مد را لفرع الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

رقم  تجت  الرباط  التجارية 

183619بتاريخ 19  يسلبر 2819.

157 P

MHT TRAVEL
S.A.R.L

الخارق  الجلاعي  للقرار  تبعا   -I

 4 بتاريخ  املنعقد  للشركاء  للعا ة 

 MHT لشركة   ،2819  يسلبر 

زنقة   ،41 بالدارالبيضاء   TRAVEL

النسور  وزاوية  وقاس  ابن  سعد 

التجاري  بالسجل  ومسجلة 

 ،141611 رقم  تحت  للدارالبيضاء 

قرر الشركاء ما  لي :

املوافقة عل2 تفويت امسهم التي 

 للكها السيد كوانج سو بارك لفائدة 

معا نة  مساعيد،  رشيدة  السيدة 

التوزيع الجد د لرأسلال الشركة.

تحويل الشركة إ 2 شركة محدو ة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

نها ة وال ة املسير ن.

مساعيد  رشيدة  السيدة  تعيين 

كلسيرة وحيدة للشركة.

وفقا  امسا�سي  النظام  تعد ل 

لذلك.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم   -II

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

)1  يسلبر  تاريخ  في  بالدارالبيضاء 

2819 تحت رقم 723984.

158 P

IMMO BEL ANGLE
S.A.R.L

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية
عرفي  عقد  I-بلقت�سى 

 18 بتاريخ  بالدارالبيضاء  محرر 

شركة  تأسيس  تم   يسلبر2819، 

محدو ة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :

التسلية : إمو بيل انجل ش.م.م.

الهدف : غرض الشركة :

اإلنعاش العقاري.

أو  املبنية  غير  امرا�سي  اقنناء 

هدمها،  لبنا ات  تعين  املتضلنة 

بكل  امرا�سي  هذه  عل2  والقيام 

عليها  والتشييد  التجزئة،  علليات 

لكل البنا ات واملخصصة للسكن أو 

واإل اري  واملنهي  التجاري  اإلستغالل 

والفندقي والسياحي.

تشييد  أجل  من  امرا�سي  اقتناء 

املشتركة،  بامللكية  وبنا ات  عقارات 

التجزئات  علليات  كل  وكذلك 

امرضية.

استغالل،  امتالك،  اقتناء، 

لكل  اإل جار  أو  البيع  طريق  عن 

امرا�سي، امللتلكات البنا ات القروية 

والحضرية.

إنشاء  طريق  عن  البناء  تنلية 

إقامات وكل املنشآت مهلا  مساكن، 

كان الهدف منها وقصد تحقيق غرض 

الشركة املحد  بهذه الكيفية أخد كل 

املصالح عن طريق التقدمات قصد 

اإلنصهار أو اكتتاب أو شراء السندات 

في كل الشركات املوجو ة أو في طور 

التكوين.

وعل2 العلوم جليع العلليات من 

أ ة طبيعة كانت التي  لكن أن ترتبط 

بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بغرض 

الشركة أو التي من شأنها أن تشجع 

نلوها وتوسيعها.

محلد   ،26  : اإلجتلاعي  املقر 

 ،5 رقم  امول،  الطابق  القري، 

الدارالبيضاء.

في  الشركة  مدة  حد ت   : املدة 

التأسيس  من  وم  ابتداء  سنة   99

حالة الحل املسبق  النهائي باستثناء 

التلد د املنصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.

حد    : اإلجتلاعي  الرأسلال 

 12.888 في  اإلجتلاعي  الرأسلال 

من  حصة   128 إ 2  مقسلة   رهم، 

الواحدة،  للحصة  188  رهم  فئة 

الشكل  عل2  وتقسم  بأكللها  وتحرر 

التا ي :

السيد كريم الفشتا ي 15 حصة.

السيدة ليل2 الفشتا ي 38 حصة.

السيد حكيم الفشتا ي 18 حصة

السيد كليل الفشتا ي 18 حصة

السيد سعد الفشتا ي 15 حصة

السيدة لينا الفشتا ي 18 حصة

السيد غا ي الفشتا ي 18 حصة

السيد غيثة الفشتا ي 18 حصة

السيد  الية الفشتا ي 18 حصة

املجلوع : 128 حصة.

السنة اإلجتلاعي : تبتدئ من فاتح 

 نا ر وتنتهي في  يسلبر من كل سنة.

اإل ارة :  د ر الشركة السيد كريم 

الفشتا ي.

امرباح : املنتجات الصافية للسنة 

النفقات  جليع  اقتطاع  بعد  املالية 

ذلك  في  بلا  أخرى،  وأعباء  العامة 

تكون  كل اإلستهالكات واإلحتياطات، 

الربح الصافي، من هذا الربح الصافي 

الخسائر  وعند اإلقتضاء  املنقوص، 

السابقة،  قتطع مبلغ لتأسيس أصل 

يسمى باإلحتياط القانوني.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم   -II

التجارية  باملحكلة  الضبط 

23  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2819 تحت رقم 724322.

159 P
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EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT

COMMISARIAT AUX COMPTES

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

STE H.J.L ELECTRICS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

تاسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

3  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

محدو ة  شركة  تاسيس  تم   ،2819

املسؤولية ذات الخصائص التالية :

ا ليكتر ك  ش.ج.ل.    : التسلية 

H.J.L ELECTRICS  .ش.م.م

الهدف : غرض الشركة :

الشراء،  وتصد ر،  االستيرا  

البيع، التجارة، الكراء وتلثيل :

الكتروني  كهربائي،  تجهيز  كل 

والدرجات  الدراجات  وخصوصا 

الكهربائية وغيرها.

واكسسوارات  غيار  قطعة  كل 

مالبس  القفازات،  كالخوذات، 

املواقع  تحد د  نظام  الرياضة، 

باالضافة ا 2 منتوجات الصباغة.

املعدات  بنوع  مرتبطة  اشهارات 

املسوقة كالقبعات، حقائب الكولف، 

مظالت.

والغير  الحضري  التنقل  اجهزة 

كالدراجات   : حضري كهربائي أو غير 

البخارية..

تركيب وتجليع معدات كهربائية، 

الدراجات  خصوصا  الكترونية، 

مخصصة  الكهربائية  والدراجات 

للسوق املحلي والخارجي.

الرياضية  املبارات  تنظيم 

والتظاهرات.

كل نشاط تجاري،  عل2 العلوم، 

ما ي أو صناعي الذي  لكنه االرتباط 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة باحدى 

تعزيز  أو  الذكر  السابقة  العلليات 

تطوير الشركة.

املقر االجتلاعي : الدارالبيضاء 26 

محلد القري، الطابق االول رقم 5.

في  الشركة  مدة  حد ت   : املدة 

التاسيس  من  وم  ابتداء  سنة   99

حالة الحل املسبق  النهائي باستثناء 

التلد د املنصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.

حد    : االجتلاعي  الرأسلال 

 158.888 االجتلاعي  الرأسلال 

حصة   1588 ا 2  مقسلة   رهم، 

188  رهم للحصة الواحدة،  منفئة 

وتحرر باكللها وتقسيم عل2 الشكل 

التا لي :

السيدة باسكال جيانروي ... 588 

حصة.

 ..... حا يت  مارك  جون  السيد 

588 حصة.

 588  ..... كانكويت  هيرفي  السيد 

حصة.

املجلوع ....... 1588 حصة.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 

فاتح  نا ر وتنتهي في  يسلبر من كل 

سنة.

السيدة  الشركة  تد ر   : اال ارة 

ليونيل  والسيد  جيانروي  باسكال 

جروجي.

االرباح : املنتجات الصافية للسنة 

النفقات  جليع  اقتطاع  بعد  املالية 

ذلك  في  بلا  أخرى،  وأعباء  العامة 

تكون  كل االستهالكات واالحتياطات، 

الربح الصافي، من هذا الربح الصافي 

الخسائر  وعند االقتضاء  املنقوص، 

السابقة،  قتطع مبلغ لتأسيس أصل 

يسمى باالحتياط القانوني.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

19  يسلبر  بتاريخ  للدارالبيضاء. 

2819، تحت رقم 724814.

التجاري  السجل  تسجيل  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

19  يسلبر  بتاريخ  للدارالبيضاء، 

2819، تحت رقم 451145.
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LA GENERALE DES COMPTES

EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT

COMMISARIAT AUX COMPTES

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

 STE ALIF
COMMUNICATION

.S.A
حل املسبق للشركة

الجلاعي  القرار  ملحضر  تبعا 
16  يسلبر  بتاريخ  املنعقد  للشركاء 
كلنكسيون،  ألف  لشركة   ،2819
راسلالها  االسم  مجهولة  شركة 
1.888.888  رهم، مقرها  االجتلاعي 
رقم  شقة  الدارالبيضاء،  االجتلاعي 
11، املسجلة بالسجل  154، الطابق 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 

56861، قرر شركاء الشركة ما  لي :
الحل املسبق للشركة،

تعيين مصفين للشركة واعطائهم 
الصالحيات،

للشركة،  االجتلاعي  املقر  تحد د 
كلقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
التجاري  املحكلة  لدى  الضبط 
23  يسلبر  بتاريخ  للدارالبيضاء، 

2819، تحت رقم 724421.
161 P

LA GENERALE DES COMPTES

EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT

COMMISARIAT AUX COMPTES

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

 STE OUEST
 COORDINATION

 MAGHREB
SARL

الخارق  العام  للجلع  تبعا 
نوفلبر   11 املنعقد  وم  للعا ة 
شركة  مساهلوا  قرر   ،2819
شركة  كور  ناسيون«  »ويست 
راسلالها  املسؤولية،  محدو ة 
االجتلاعي  مقرها  758.888  رهم، 
محلد  شارع   47 بالدارالبيضاء 
مسجلة   ،4 الطابق  الخامس، 
بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 72665، ما  لي :

للشركة:  االجتلاعي  املقر  تحويل 
عبد  بن  عالل  زنقة   28 من 
شارع   24 ا 2  الدارالبيضاء  هللا 
رقم  السا س،  الطابق  الراشيدي، 

)1 الدارالبيضاء.
القوانين  من   4 البند  تعد ل 

االساسية للشركة.
االساسية  القوانين  تعد ل 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
23  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

2819، تحت رقم 724399.
162 P

STE FORTRESS SECURITY
SARL AU

تأسيس شركة
تلقته  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
امستاذة   نا بغدا ي، موثقة بالدار 
2819 تم  28 نوفلبر  بتاريخ  البيضاء 
لشركة  امسا�سي  القانون  تأسيس 
ذات  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الخاصيات اآلتية :
 STE FORTRESS  : التسلية 
ذات  شركة   SECURITY SARL AU

املسؤولية املحدو ة.
الهدف االجتلاعي : 

االنعاش العقاري.
املقر االجتلاعي : الدار البيضاء، 3 

زنقة آ ت أورير شارع موالي  وسف.
188.888  رهم   : الرأسلال 
فئة  من  حصة   188 عل2  مقسلة 
188  رهم للحصة الواحدة مكتتبة 
الوحيد  الشريك  اسم  في  ومحررة 
السيد نور الد ن الصبحي والحامل 

.B61342 للبطاقة الوطنية رقم
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيل 
عدا  ما  التجاري  بالسجل  الشركة 
أو حل مسبق  املدة  تلد د  في حالة 

للشركة.
التسيير  مهام  أسندت   : التسيير 
الحامل  الصبحي  الد ن  نور  للسيد 
ملدة   B61342 للبطاقة الوطنية رقم 

غير محد ة.
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السنة االجتلاعية :  من فاتح  نا ر 
إ 2 31  يسلبر.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
 2819 9  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 722646.
163 P

الشركة املدنية العقارية
ESSAOUIRA I/79

رأسلالها : 18.888  رهم
مقرها االجتلاعي : زاوية شارع 

باحلا  وزنقة بالنكيط
الدار البيضاء

العام  للجلع  املحاضر  بلقت�سى 
الغير العا ي املنعقد بتاريخ ) أكتوبر 
تم   2819 29  يسلبر  وبتاريخ   2819

اتخاذ القرارات التالية :
بيان وفاة الشريك املرحوم محلد 
البحراوي الذي كان  لتلك 8) حصة 

اجتلاعية في الشركة.
حي  من   : االجتلاعي  املقر  نقل 
677 املحلد ة إ 2 زاوية  S رقم  شهب 
الدار  بالنكيط  وزنقة  باحلا   شارع 

البيضاء.
البحراوي  الصلد  عبد   : تسيير 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

,B567885
الحاملة  البحراوي  وخد جة 
 EB رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

1)4284 كلتصرفين للشركة.
امسهم  وتوزيع  التقسيم  خروج 
البحراوي  محلد  املرحوم  ورثة  عل2 
بلا قدره 8) حصة اجتلاعية من فئة 

188  رهم للحصة الواحدة.
القانون  من   7 الفصل  تغيير 
والذي  حد   للشركة  امسا�سي 
18.888  رهم  حدو   في  رأسلال 
اجتلاعية  حصة   188 إ 2  مقسلة 
188  رهم للحصة الواحدة  من فئة 

مجزأة كالتا ي :
 24  : البحراوي  محلد  السيد 

حصة.
السيد عبد الصلد البحراوي : 24 

حصة.
 7  : البحراوي  فوزية  السيدة 

حصص.

 7 البحراوي  خد جة  السيدة 

حصص.

 7  : البحراوي  جليلة  السيدة 

حصص.

 14  : السيد عبد القا ر البحراوي 

حصة.

السيدة فطومة بر ي : 9 حصة.

اآلنسة   نا البحراوي : 4 حصص.

اآلنسة مروى : 4 حصص.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة  إ 2  العقارية  املدنية  الشركة 

محدو ة املسؤولية.
البحراوي  محلد  السيد  تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
البحراوي  وخد جة   B576968

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
كلسرين للشركة   EB 4284(1 رقم 

لفترة غير محدو ة.

تغيير االسم االجتلاعي من :

 LA SOCIETE CIVILE

.IMMOBILIERE ESSAOUIRA I/79

 SOCIETE IMMOBILIERE  : إ 2 

.BORJ ESSAOUIRA SARL

امسا�سي  القانون  صياغة  إعا ة 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

2822 بتاريخ 17  يسلبر 2819.

164 P

 STE DU LOITISSEMENT AIN

CHIFA
SARL AU

التصفية النهائية
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 31 بتاريخ  املنعقد  العا ي  الغير 

 STE DU لشركة   2819 أكتوبر 

 LOITISSEMENT AIN CHIFA
888.)15  رهم  SARL AU رأسلالها 

الكائن مقرها االجتلاعي ب : 42 شارع 

عبد الكريم الخطابي اتخذ الشريك 

الوحيد للشركة القرارات التالية :

 STE لشركة  النهائية  التصفية 

 DU LOITISSEMENT AIN CHIFA

.SARL AU

إخالء ذمة املصفي للشركة السيد 

حسن الكتاني.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

)72245 بتاريخ 5  يسلبر 2819.

165 P

STE CMDE
SARL AU

التصفية النهائية
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  العا ي  الغير 

 STE لشركة   2819 أكتوبر   15

 CONSORTUM MAROCAIN

 POUR LE DEVELOPPEMENT

 ECONOMIQUE SARL AU
الكائن  188.888  رهم  رأسلالها 

42 شارع عبد   : مقرها االجتلاعي ب 

الشريك  اتخذ  الخطابي  الكريم 

الوحيد للشركة القرارات التالية :

 CMDE التصفية النهائية لشركة 

.SARL AU

إخالء ذمة املصفي للشركة السيد 

حسن الكتاني.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

722464 بتاريخ 5  يسلبر 2819.

166 P

STE IMPERIAL DISTRIB
SARL

الحل املسبق
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير العا ي املنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 

 STE IMPERIAL لشركة   2819
 488.888 DISTRIB SARL رأسلالها 

 : ب  االجتلاعي  مقرها  الكائن   رهم 

281 شارع الزرقطوني الدار البيضاء 

تقرر ما  لي :

 STE للشركة  املسبق  الحل 

.IMPERIAL DISTRIB SARL

تعيين السيد محلد رضا بغدا ي 

لبطاقة  الحامل  للشركة  كلصفي 

.BE 760864 التعريف الوطنية

بالعنوان  التصفية  مقر  تعيين 

شارع الزرقطوني الدار  التا ي : 281 

البيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

722423 بتاريخ 5  يسلبر 2819.

167 P

STE ATLAS BERRY FARMS
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
املنعقد بتاريخ 12 نوفلبر 2819 تقرر 

ما  لي :

 MARK DAVID السيد ن  إقالة 

 EDUARDO LOPEZو  MULDER

من منصب تسيير الشركة.

 KYLE ROBERT السيد  تعيين 

الجنسية،  أمريكي   ،BUNSTEIN

رقم  السفر  لجواز  الحامل 

لفترة  للشركة  كلسير   587889775

غير محدو ة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

تحت  ملول  آ ت  بانزكان  االبتدائية 
رقم 4638 بتاريخ 28  يسلبر 2819.

168 P

STE RAHMANE INVEST
SARL AU

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالدار 

 2819 4  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة بشريك وحيد.

 STE RAHMANE  : التسلية 

.INVEST SARL AU

في  االهتلام  أخذ   : الهدف 

أو  العلليات  جليع  في  املساهلة 

إ ارة  هدفها  كان  كيفلا  الشركات 

والسندات  املالية  اموراق  محفظة 

الصا رة عن أي شخص معنوي.
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شارع آنفا   131  : املقر االجتلاعي 
الدار   B11 رقم  املكتب  أزور  إقامة 

البيضاء.
رأس املال : 188.888  رهم مقسم 
188  رهم  1888 حصة من فئة  إ 2 
للحصة الواحدة والتي هي في ملكية 
الشريك الوحيد محلد رضا بغدا ي 
للبطاقة  الحامل  الجنسية،  مغربي 

.BE768(64 الوطنية رقم
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  لفترة  اليعقوبي  سهام  السيدة 
محدو ة والحاملة لبطاقة التعريف 

.B77977 الوطنية رقم
السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
بالدار  التجارية  باملحكلة  القانوني 
بتاريخ   722(22 تحت رقم  البيضاء 

18  يسلبر 2819.
للنشر

169 P

STE RAHMANE EL JADIDA
SARL

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالدار 
 2819 6  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة.
 STE RAHMANE EL  : التسلية 

.JADIDA SARL
الهدف : االنعاش العقاري.

شارع آنفا   131  : املقر االجتلاعي 
الدار   B11 رقم  املكتب  أزور  إقامة 

البيضاء.
رأس املال : 188.888  رهم مقسم 
188  رهم  1888 حصة من فئة  إ 2 

للحصة الواحدة والتي هي في ملكية :
 RAHMANE INVEST شركة 
SARL AU مسجلة بالسجل التجاري 

تحت رقم 458323 : 999 حصة.
الحامل  بغدا ي  رضا  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

BE768(64 :  1 حصة واحدة.

: تسير الشركة من طرف   التسيير 
غير  لفترة  اليعقوبي  سهام  السيدة 
محدو ة والحاملة لبطاقة التعريف 

.B77977 الوطنية رقم
السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
بالدار  التجارية  باملحكلة  القانوني 
بتاريخ   722(51 تحت رقم  البيضاء 

18  يسلبر 2819.
للنشر

170 P

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

 CONSEIL - ETUDES SUPERVISION AUDIT

- CONSTITUTION DE SOCIETES

 STE MOGADOR DATA
SERVICES

SARL AU
املقر االجتلاعي : شقة بالطابق 
الثاني تجزئة حاموت رقم 13 

الصويرة
تأسيس شركة

بالصويرة  عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  تم   2819 12  ونيو  بتاريخ 
محدو ة  لشركة  امسا�سي  النظام 
ذات  وحيد  لشريك  املسؤولية 

املليزات التالية :
 STE MOGADOR  : التسلية 

.DATA SERVICES
بالطابق  شقة   : االجتلاعي  املقر 
 13 رقم  حاموت  تجزئة  الثاني 

الصويرة.
باملغرب  الشركة  غا ة   : الهدف 

والخارج عل2 السواء :
أو  العلليات  إ ارة  في  مقاول 

الخدمات التجارية.
املدة : 99 سنة.

: تبتدئ بفاتح  نا ر  السنة املالية 
وتنتهي في 31  يسلبر.

إن رأس مال الشركة   : رأس املال 
قد حد  في مبلغ 18.888  رهم.

 GLASSON للسيد  حصة   188
.THOMAS MARTIN

اإل ارة :
 GLASSON السيد  تعيين  تم 
غير  ملدة   THOMAS MARTIN

محدو ة مسيرة للشركة.
باملحكلة  اإل داع  تم  وقد 
فاتح  في  الصويرة  بلد نة  االبتدائية 
أكتوبر 2819 تحت رقم )26 السجل 

التجاري رقم 5897.
171 P

شركة بابير أندوستري
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك واحد
تأسيس

 17 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانون  وضع  تم   ،2819  يسلبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدو ة 

الخصائص التالية :
التسلية : شركة بابير أندوستري.

املوضوع االجتلاعي :
الورقية  املناشف  تصنيع 
وأكياس  التلفيف  وموا   واملنا  ل، 

الورق.
جلع النفا ات الورقية والكرتونية 

وإعا ة تدوير الورق.
تسويق  بيع،  شراء،  تصد ر، 
الصناعية،  لللنتجات  و و ي  وطني 
لجليع أنواع تغليف املوا  الغذائية 
والتجارة  عام،  بشكل  الصناعية 

الدولية بشكل عام.
نقل البضائع لحساب الغير.

نقل البضائع للحساب الخاص.
56 قسارية  : رقم  املقر االجتلاعي 
بير  شارع  الثاني  الطابق  السعا ة 

أنزران الدشيرة.
حد    : االجتلاعي  الرأسلال 
الرأسلال في 188.888  رهم مقسلة 
إ 2 1888 حصة اجتلاعية من قيلة 

188  رهم لكل حصة.
 1888 أحلد  ضبشيل  السيد 
حصة اجتلاعية من قيلة 188  رهم 

بلساهلة قدرها 188.888  رهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

مسيرها السيد ضبشيل أحلد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهي   نا ر 

سنة.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان 
تحت رقم   2819 24  يسلبر  بتاريخ 

.463(
172 P

 STE BLACKSHEEP
PHILOSOPHY

SARL
تأسيس شركة

وضع   2819 9  يسلبر  تم بتاريخ 
قانون منظم لشركة باملليزات التالية :

 STE BLACKSHEEP  : التسلية 
ذات  شركة   PHILOSOPHY SARL

املسؤولية املحدو ة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
الهدف :

الجلد ة  للسلع  مصنعة  شركة 
املشدات أو بنو  السفر الخ.

 باغة الجلو  (قوية أو لينة) مع أو 
بدون محرك.

االستيرا   في  وسيط  أو  تاجر 
والتصد ر.

املقر االجتلاعي : شارع عبد الكريم 
منارة  برج  امعلال  مركز  الخطابي 
 3 الشقة  الطابق امول  أ  املدخل   2

مراكش.
في  حد    : االجتلاعي  الرأسلال 
مبلغ 18.888  رهم مقسلة إ 2 188 
موزعة  188  رهم  فئة  من  حصة 

كاآلتي :
السيد LAIB HAFID : 58 حصة.

 :TOURIA ZAIDI  السيدة 
58 حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإل ارة 
 LAIB السيد  طرف  من  محدو ة 

.HAFID
من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 

فاتح  يسلبر إ 2 غا ة 38 نوفلبر.
99 سنة ابتداء  : حد ت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.
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تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 
التجارية بلراكش بتاريخ 28  يسلبر 
وسجلت   11858( تحت رقم   2819
الشركة في السجل التجاري بلراكش 

تحت رقم 181217.
173 P

شركة أ ج س ر تور
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 188.888  رهم
املقر االجتلاعي : زاوية زنقة أوسامي 

وزنقة أحلد جومري، املعاريف - 
الدار البيضاء

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
2819 تم  28 نوفلبر  بتاريخ  البيضاء 
إنجاز القانون امسا�سي لشركة ذات 
املليزات  ذات  محدو ة  مسؤولية 

التالية :
التسلية : شركة أ ج س ر تور.

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق.

زنقة  زاوية   : االجتلاعي  املقر 
جومري،  أحلد  وزنقة  أوسامي 

املعاريف - الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.
188.888  رهم   : رأسلالها 
شراكية  حصة   1888 عل2  مقسلة 
كلها  للواحدة  188  رهم  فئة  من 
السيد  طرف  من  ومكتتبة  محررة 

عا ل رزقي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهي   نا ر 

سنة.
وحيد  كلسير  عين   : التسيير 
للشركة السيد عا ل رزقي وذلك ملدة 

غير محدو ة.
القانوني  لالحتياط   %5  : الربح 
العام  الجلع  رهن  والباقي  و ع 

العا ي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 722392 رقم  تحت   2819  يسلبر 
التجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

بالدار البيضاء تحت رقم 458821.
للخالصة والبيان

التسيير

174 P

شركة ب. إيمو

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : 57، زنقة عبد 

اللطيف بن قدور - الدار البيضاء

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قرر   2819 18  وليو  في  البيضاء 

الجلع العام للشركة ما  لي :

عل2  العام  الجلع  صا ق 

الحسابات النهائية املتصفية.

النهائية  الحسابات  مصفي  برأ 

اإلغالق النهائي لعلليات التصفية.

التجاري  السجل  عن  التشطيب 

باملحكلة التجارية بالدار البيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 721518.
للخالصة والبيان

التسيير

175 P

شركة ألفا بيب

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : 5، زنقة تانسيفت

الدار البيضاء

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قرر   2819 18  وليو  في  البيضاء 

الجلع العام للشركة ما  لي :

عل2  العام  الجلع  صا ق 

الحسابات النهائية املتصفية.

اإلغالق النهائي لعلليات التصفية 

التجاري  السجل  عن  التشطيب 

باملحكلة التجارية بالدار البيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم )72158.
للخالصة والبيان

التسيير

176 P

شركة بروميان آمبريسيون
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 28.888  رهم

املقر االجتلاعي : 5، زنقة تانسيفت

الدار البيضاء

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قرر   2819 18  وليو  في  البيضاء 

الجلع العام للشركة ما  لي :

عل2  العام  الجلع  صا ق 

الحسابات النهائية املتصفية.

النهائية  الحسابات  مصفي  برأ 

اإلغالق النهائي لعلليات التصفية.
التشطيب عن السجل التجاري   

باملحكلة التجارية بالدار البيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 721589.
للخالصة والبيان

التسيير

177 P

شركة برفان إيسانس
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 18.888  رهم

املقر االجتلاعي : 28، زنقة غاسين - 

فارفلوري

الدار البيضاء

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

قرر   2819 نوفلبر   1( في  البيضاء 

الجلع العام ما  لي :

تاريخ  في  للشركة  املسبق   حل 

تعيين السيد عبد   2819 نوفلبر   1(

لحسابات  كلصفي  الشامي  املالك 

الشركة.

بالدار  للتصفية  املقر  تثبيت 

 - غاسين  زنقة   ،28 البيضاء 

فارفلوري.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

27 نوفلبر 2819 تحت رقم )72384.
للخالصة والبيان

التسيير

178 P

شركة يابسو كونسيلتينغ
رأسلالها : 18.888  رهم

املقر االجتلاعي :  السوالم -  وار 
سا رني  علالة برشيد

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم نقل   2819 15  وليو  في  البيضاء 
مد نة  إ 2  للشركة  االجتلاعي  املقر 
برشيد - السوالم  وار سا رني علالة 
برشيد، تم تعد ل الفصل الرابع من 

القانون التأسي�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 1( بتاريخ  برشيد  ملد نة  االبتدائية 
 4862 رقم  تحت   2819  يسلبر 
التجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 
برشيد  ملد نة  االبتدائية  باملحكلة 

تحت رقم 13277.
للخالصة والبيان

التسيير

179 P

  وان امستاذ حلزة بوقد

موثق

5)1 شارع عبد املومن، الطابق الخامس 

الدار البيضاء

الهاتف : 85.22.49.89.87/85.22.28.36.46

STE COGETRANS
ش.م.م.

رأسلالها : 288.888  رهم
مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء، 
16-)1 زنقة جرينوبل الصخور 

السو اء، الطابق الثالث
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ   -  1 
رأسلال  رفع  تم   2887 2  وليو 
388.888  رهم  الشركة بلبلغ قدره 
أي من 288.888  رهم إ 2 588.888 

 رهم.
مبلغ  في  الشركة  رأسلال  حد  
 5888 إ 2  مقسم  588.888  رهم 
حصة من قيلة 188  رهم للواحدة :

 3688  : مجذوبي  السيد  ريس 
حصة.

 1488  : علراني  نجاة  السيدة 
حصة.

تم تسجيل اإل داع القانوني    -  2
بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 
 2887 )1 سبتلبر  في  بالدار البيضاء 

تحت رقم 388667.
للنسخة واإلشارة

امستاذ حلزة بوقد

180 P



2(1 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

  وان امستاذ حلزة بوقد

موثق

5)1 شارع عبد املومن، الطابق الخامس 

الدار البيضاء

الهاتف : 85.22.49.89.87/85.22.28.36.46

STE COGETRANS
ش.م.م.

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء، 

16-)1 زنقة جرينوبل الصخور 

السو اء، الطابق الثالث

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ   -  1 

رأسلال  رفع  تم    2885 4  نا ر 

188.888  رهم  الشركة بلبلغ قدره 

أي من 188.888  رهم إ 2 288.888 

 رهم.

مبلغ  في  الشركة  رأسلال  حد  

 2888 إ 2  مقسم  288.888  رهم 

حصة من قيلة 188  رهم للواحدة :

 1688  : مجذوبي  السيد  ريس 

حصة.

السيدة نجاة علراني : 488 حصة.

تم تسجيل اإل داع القانوني    -  2

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

 2885 فبرا ر   ( في  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 59576.
للنسخة واإلشارة

امستاذ حلزة بوقد
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  وان امستاذ حلزة بوقد

موثق

5)1، شارع عبد املومن، الطابق الخامس

الدار البيضاء

الهاتف : 85.22.49.89.87/85.22.28.36.46

COGETRANS
ش.م.م

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء

68، زنقة عين توجطات، إقامة 

االرز، الطابق الرابع رقم 13

بتاريخ  عرفي،  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2883 ماي   27

تتليز  محدو ة،  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :

التسلية : COGETRANS ش.م.م.

الغرض االجتلاعي :

الوطني  النقل  البضائع،  نقل 

والدو ي، االستيرا  والتصد ر.

بصفة عامة القيام بكل العلليات 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط التجاري للشركة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجتلاعي 

68، زنقة عين توجطات، إقامة االرز، 

الطابق الرابع، رقم 13.

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

مقسم إ 2  188.888  رهم،  في مبلغ 

188  رهم  قيلة  من  حصة   1888

للواحدة.

 688 مجذوبي  السيد  ريس 

حصة.

السيدة نجاة علراني 488 حصة.

السيد  ريس مجذوبي   : التسيير 

مسير الشركة ملدة غير محدو ة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  التجاري 

البيضاء في 29 ماي 2883 تحت رقم 

.125445
للنسخة واإلشارة

امستاذ حلزة بوقد
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  وان امستاذ حلزة بوقد

موثق

5)1، شارع عبد املومن، الطابق الخامس

الدار البيضاء

الهاتف : 85.22.49.89.87/85.22.28.36.46

COGETRANS
ش.م.م

رأسلالها : 1.888.888  رهم

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء

)1-16، زنقة جرينوبل، الصخور 

السو اء، الطابق الثالث

بتاريخ عرفي،  عقد   بلقت�سى 

رأسلال  رفع  تم   2818 أكتوبر   25

 588.888 قدره  بلبلغ  الشركة 

إ 2  1.888.888  رهم   رهم أي من 

1.588.888  رهم.

مبلغ  في  الشركة  رأسلال  حد  

إ 2  مقسم  1.588.888  رهم، 

188  رهم  15.888 حصة من قيلة 

للواحدة :

 18.588 مجذوبي  السيد  ريس 

حصة.

 4588 علراني  نجاة  السيدة 

حصة.

القانوني  اإل داع  تسجيل  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

 2818 نوفلبر   29 في  بالدار البيضاء 

تحت رقم 3)3653.
للنسخة واإلشارة

امستاذ حلزة بوقد
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  وان امستاذ حلزة بوقد

موثق

5)1، شارع عبد املومن، الطابق الخامس

الدار البيضاء

الهاتف : 85.22.49.89.87/85.22.28.36.46

COGETRANS
ش.م.م

رأسلالها : 588.888  رهم

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء
)1-16، زنقة جرينوبل، الصخور 

السو اء، الطابق الثالث

بتاريخ عرفي،  عقد   بلقت�سى 

2  ونيو 2889 تم رفع رأسلال الشركة 

588.888  رهم أي من  بلبلغ قدره 

588.888  رهم إ 2 1.888.888  حد  
رأسلال الشركة في مبلغ 1.888.888 

حصة من   18.888  رهم مقسم إ 2 

قيلة 188  رهم للواحدة :

 7888 مجذوبي  السيد  ريس 

حصة.

 3888 علراني  نجاة  السيدة 

حصة.

القانوني  اإل داع  تسجيل  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

 2889 13  وليو  في  البيضاء  بالدار 

تحت رقم )33647.
للنسخة واإلشارة

امستاذ حلزة بوقد
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Fiduciaire BOUJAOUB

Immeuble 162, Appart N° 18

 Avenue Mohamed DIOURI

KENITRA

Tél. : 05.37.36.21.76

GSM : 06.66.06.29.53

E-mail : Sté fidmohbouj@gmail.com

SOCIETE YAZMI PRO
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

SIEGE SOCIAL : N° 315, RUE 32
 HAY IRCHAD - KENITRA 

تعد الت مالئلة للقانون امسا�سي 
للشركة

الجلع  محضر  بلقتضيات  تبعا 
العام االستثنائي الغير عا ي لشركة  
 SOCIETE YAZMI PRO SARL AU
املنعقد بتاريخ 25 نوفلبر 2819 لقد 
قرر الشريك الوحيد للشركة ما  لي :

توسيع نشاط الشركة : لقد تلت 
إضافة نشاط جد د مقاول النظافة 

إ 2 هدف الشركة ليصبح كالتا ي :
الهدف االجتلاعي : تهدف الشركة 
القيام بامعلال التالية  اخل املغرب 

وخارجه :
بائع موا  النظافة بالتقسيط.

مقاول النظافة.
مقاول نقل البضائع.

وبهذا التعد ل  كون قد تم تغيير 
2 من القانون امسا�سي   : البند اآلتي 

للشركة.
لدى  تم   : القانوني  اإل داع 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بتاريخ  73687  بالقنيطرة تحت رقم 

5  يسلبر 2819.
185 P

 ES-SAADA PLASTIC
 POUR COMMERCE ET

L’INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

برأسلال 2.588.888  رهم
املقر االجتلاعي : 14، زنقة 
التيرميدي، الدار البيضاء
السجل التجاري : 37219

للجلع  العرفي  العقد  بلقت�سى 
العام االستثنائي املؤرخ ب 22 أكتوبر 

2819 تقررما  لي :



عد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828)الجريدة الرسمية   2((

النظام  صياغة  وإعا ة  تحد ث 

امسا�سي للشركة.

تجد د وظائف املسير ن للشركة.

رقم  تحت  القانون  اإل داع  تم 

 2819 28  يسلبر  بتاريخ   724272

بالدار  التجارية  املحكلة  طرف  من 

البيضاء.
لإل داع والنشر

186 P

 GLOBAL BUSINESS AND

EVENTS
SARL

رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : 17، شارع أبطال

شقة 5، أكدال، الرباط

حل الشركة
بالرباط،  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر شركاء   2819 نوفلبر   21 بتاريخ 

افنت«  أند  بزنيس  »كلوبال  شركة 

ش.ذ.م.م ما  لي :

أن  بزنيس  »كلوبال  لشركة  حل 

افنت« ش.ذ.م.م وتعيين السيد عا ل 

وعنوان  للشركة  كلصفي  الشاوي 

أبطال،  شارع   ،17  : هو  التصفية 

شقة 5، أكدال، الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 183637 

بتاريخ 24  يسلبر 2819.

187 P

شركة ليدر ايليك
مقرها إقامة عبير الطابق 3

الشقة 22 سيدي مومن

الدار البيضاء

العام  للجلع  العرفي  للعقد  تبعا 

املتعلق   2819 12  يسلبر  املؤرخ في 

»ليدر  للشركة  اموان  قبل  بالحل 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  ا ليك« 

واملتضلن  الوحيد  الشريك  ذات 

لإلقرارات التالية :

حل الشركة قبل اموان.

عشاق  حسن  السيد  تعيين 

بصفته مصفى.

عبير  إقامة  التصفية  عنوان 
الطابق 3 الشقة 22 سيدي البرنو�سي 

الدار البيضاء.
وقد تم وضعه بالسجل التجاري 
 7247(5 رقم  تحت   374(85 رقم 
بتاريخ البيضاء  الدار   بتجارية 

25  يسلبر 2819.
188 P

نقل بويامونا
ش.م.م بشريك وحيد

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك وحيد

طنجة  في  عرفي  عقد  بلقت�سى 
وضع  تم   ،2819 ماي  فاتح  بتاريخ 
محدو ة  لشركة  امسا�سي  القانون 
ذات  وحيد  بشريك  املسؤولية 

املليزات التالية :
الشريك : السيد الخرازي محلد.

التسلية : »نقل بويامونا« ش.م.م 
بشريك وحيد.

الهدف االجتلاعي :  هدف الشركة 
نقل   : سواء  اخل املغرب أو خارجه 

العلال.
ريبيرا  شارع   : االجتلاعي  املقر 
قيسارية الفتح املحل رقم 31 طنجة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

محدو ة  الرأسلال   : الرأسلال 
 1888 188.888  رهم مقسم إ 2  في 
للحصة  188  رهم  فئة  من  حصة 
عند  ومسندة  محررة  كلها  الواحدة 
االكتتاب وتم وضع قيلتها النقد ة في 
حساب بنكي من طرف الشريك عل2 

الشكل اآلتي :
السيد الخرازي محلد : 188.888 

 رهم.
التسيير : تم تعيين السيد الخرازي 
محلد كلسير وحيد للشركة له كامل 
الصالحيات للتصرف باسم الشركة 
وإمضائه  كفي  محدو ة  غير  وملدة 

لتسيير الشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بطنجة بتاريخ 13 ماي 2819 
التحليلي  والرقم   3441 الرقم  تحت 

للسجل التجاري هو 97681.
بلثابة مقتطف وبيان

189 P

  وان امستاذ صالح الد ن الشنكيطي

موثق

47، محج الحسن الثاني، الطابق الثاني

الدار البيضاء

الهاتف : 822.47.83.31/822.47.83.32

822.47.83.78

الفاكس : 822.47.83.14

 SOCIETE HOTELIERE
REALITES

SA
رأسلالها : 888.888.)1  رهم

Casablanca : مقرها االجتلاعي
3, Rue Abou Zaid Edaboussi

Ex Necker
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
شنكيطي،  الد ن  صالح  امستاذ 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   موثق 
شركة  تأسست   2819 13  يسلبر 
 ،SOCIETE HOTELIERE REALITES
رأسلالها 888.888.)1  رهم، مقرها 
االجتلاعي في الدار البيضاء، 3، زنقة 

أبو زا د الدابو�سي.
الصناعية  العلليات  جليع 
والتجارية املتعلقة بالتنلية التطوير 
والبناء والتلويل والترويج والتسويق 
مشروع  وإ ارة  واإل جار  والتشغيل 
لينكولن«،  »فندق  يسمى  عقاري 
الدار  في  الخامس  محلد  شارع 

البيضاء.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في جليع العلليات املالية أو العقارية 
التجارية املؤسسات  أو  املنقولة   أو 

 أو الصناعية التي قد تتعلق بالنشاط 
املشار إليه أعاله.

بلقت�سى محضر املجلس اإل اري 
تلقاه امستاذ صالح الد ن شنكيطي، 
تعيين  تم  البيضاء،  بالدار  موثق 
السيد ريجيس غابرييل ماري ماجنين 

مد ر عام للشركة.
بلركز  الشركة  ملف  إ داع  تم 
االستثلار التابع لجهة الدار البيضاء 
 2819 24  يسلبر  في  السطات، 

السجل التجاري رقم 451581.
للنسخة واإلشارة

امستاذ صالح الد ن الشنكيطي

190 P

 STE HANOVER PIECE
AUTOS GROUP

SARL AU
س.ت. رقم : 38215

تأسيس شركة
نوفلبر   28 بتاريخ  بالعيون  تم 
مسؤولية  ذات  شركة  إنشاء   2819
محدو ة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :
 HANOVER شركة   : التسلية 

PIECE AUTOS GROUP
تصد ر،  تجارة عامة،   : النشاط 
أجزاء  وشراء  بيع  توزيع،  استيرا ، 
السيارات بالجللة وشبه الجللة بيع 
وموا   الوقو   أنواع  جليع  وشراء 
التشحيم واملنتجات الالزمة لصيانة 
والشاحنات  السيارات  وإصالح 
الخدمات  وجليع  والحافالت 

والنصائح لصناعة السيارات.
رأس  شارع   : االجتلاعي  املقر 
الخيلة رقم 48 حي الوحدة 2 العيون.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
188.888  رهم   : املال  رأس 
حصة مقسلة   1.888 مقسلة عل2 
 188 واحد  كل  حصة   1888 عل2 
 رهم جليعها في ملك السيدة امال 

عياني.
تم تعيين السيدة امال   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيدة  كلسيرة  عياني 

غير محدو ة. 
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت   2819 23  يسلبر 

.2819/38(4
191 P

STE BETOSAHA
S.A

RC : 30239
تأسيس شركة مساهلة

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
28  يسلبر 2819 تم تأسيس شركة 

باملليزات التالية :
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 STE  : االجتلاعية  التسلية 

BETOSAHA شركة مساهلة.

الهدف االجتلاعي : إنتاج وتسويق 

وتزويد الخرسانة الجاهزة لالستعلال 

أساسا لللركب الفوسفاطي بالعيون.

شهيد  شارع   : االجتلاعي  املقر 

بوشرا ة علارة الفتح الطابق الثالث 

العيون.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
18.888.888  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  سهم   188888 إ 2  مجزأة 

188  رهم للسهم موزعة كالتا ي :

 CIMENTS DU MAROC شركة 

ش.م 58999 سهم.

 28888 ش.م   BETOSUD شركة 

سهم.

 MYHER HOLDING شركة 

ش.م 14588 سهم.

شركة UNIVERS SAHARA ش.م 

14588 سهم.

 INDUSTRIE SAKIA شركة 

ش.م   ELHAMRA - INDUSAHA

سهم وحيد.
اإل ارة   : اإل ارة  مجلس  رئاسة 

العامة :

تم تعيين :

رئيسا  ا بدا  هللا  عبد  السيد 

ملجلس اإل ارة.

السيد موالي حلدي ولد الرشيد 

نائبا لرئيس مجلس اإل ارة.

مد را  الد وري  فيصل  السيد 

عاما.

بللجدوب  ا لان  السيدة  عينت 

كاتبة ملجلس اإل ارة.

تعيين أول متصرفين

السيد موالي حلدي ولد الرشيد .

السيد فيصل الد وري.

السيد ماتيو روزانيكو.

السيد لويس ليلوس تورنوس.

السيد عبد االله شاطر.

السيد عبد هللا ا بدا.

السيد سيدي حلدي ولد الرشيد.

مراقب حسابات :
عهد بلهام مراقب الحسابات إ 2 

.PWC شركة
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت   2819 24  يسلبر 

.3184/2819
192 P

STE SATEMA
SARL AU

رأسلالها : 1.888.888  رهم
مقرها : زنقة افران بدون رقم

العيون
تعد ل قانوني

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
18  يسلبر 2819 تلت املصا قة من 

طرف الشركاء عل2 ما  لي :
تفويت حصص اجتلاعية :

من  حصة   18888 تفويت  تم 
طرف السيد كال صالح لفائدة السيد 

بوجراف جلال الد ن.
استقالة السيد كال صالح وتعيين 
السيد بوجراف جلال الد ن كلسير 

للشركة ملدة غير محدو ة.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحكلة 
رقم  تحت   2819 23  يسلبر 

.2819/387(
193 P

BABA RIBT
SARL AU

RC : 139275
بتاريخ العام  الجلع   بلقت�سى 

 BABA RIBT 3  يسلبر 2819 لشركة
SARL AU تقرر ما  لي :
إضافة اسم تجاري :

بإضافة  بابا  محلد  السيد  قام 
اسم  تحت  للشركة  تجاري  اسم 

.FIGUIG APPART’HOTEL
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2819 تحت رقم 183652.
194 P

 YAMINI IMPORT شركة

EXPORT
ش.م.م

QT TAOUIMA RUE 30 N° 26

NADOR

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

تم   2819 12  يسلبر  العا ي ليوم 

ما  لي :

 YAMINI شركة  تصفية  انتهاء 

IMPORT EXPORT ش.م.م.

بتصفية  القائم  مهام  وإنهاء 

الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  يسلبر  االبتدائية بالناضور  وم 

2819 تحت رقم 3515.

195 P

 YAMINI IMPORT شركة

EXPORT
ش.م.م

QT TAOUIMA RUE 30 N° 26

NADOR

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

تم   2819 12  يسلبر  العا ي ليوم 

ما  لي :

 YAMINI شركة  وفسخ  حل 

IMPORT EXPORT ش.م.م.

وتعيين القائم بتصفية الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  يسلبر  االبتدائية بالناضور  وم 

2819 تحت رقم 3515.

196 P

CONSFID SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE CARLTON ESTATE 

INVESTMENT
SARLAU

بلقت�سى عقد عرفي املؤرخ بالدار 

 2819 17  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

ذات  شركة  إنشاء  الشركاء  قرر 

الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد، ذات الخصائص التالية :

 STE CARLTON   : التسلية 

ESTATE INVESTMENT

الغرض : منعش عقاري.

اللة  محج   61  : االجتلاعي  املقر 

الدار  امول  الطابق   39 رقم   قوت 

البيضاء.

رأسلالها : 188.888  رهم مجزأة 

188  رهم  بقيلة  حصة   1888 إ 2 

للحصة.

السيد الشركة  يسير   :  إ ارتها 

اجد د عبد الغاني.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

البيضاء  وم 23  يسلبر 2819 تحت 

بالسجل  واملقيدة   724358 رقم 

التجاري تحت رقم 451415.

197 P

SOHAIL INVEST PROMO 
SARLAU

بلقت�سى عقد عرفي املؤرخ بالدار 

 2819 12  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

ذات  شركة  إنشاء  الشركاء  قرر 

الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد، ذات الخصائص التالية :

 SOHAIL INVEST  : التسلية 

PROMO

الغرض : منعش عقاري.

اللة  محج   61  : االجتلاعي  املقر 

الطابق امول الدار   39  قوت الرقم 

البيضاء.

رأسلالها : 188.888  رهم مجزأة 

188  رهم  بقيلة  حصة   1888 إ 2 

للحصة.

السيد الشركة  يسير   :  إ ارتها 

بويباون محلد.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

البيضاء  وم 23  يسلبر 2819 تحت 

بالسجل  واملقيدة   724349 رقم 

التجاري تحت رقم 451413.

198 P
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PRODAUTO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : متجر رقم 1
وليلي 4-1 تجزئة رقم 6 االرشا 

التلد د القنيطرة
تأسيس شركة

وضع  العرفي  العقد  بلقت�سى 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
تحلل  املحدو ة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
تحلل الشركة تسلية   : التسلية 
PRODAUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة.
الهدف : تهدف الشركة إ 2 :

بيع قطع الغيار.
االستغالل  حيازة،  إنشاء، 
أصل  أي  وإ ارة  التأجير  املباشر، 
أن  محل  لكن  أو  فرع  أو  تجاري 
 خدم بأي شكل من امشكال الهدف 

املذكور أعاله.
املقر االجتلاعي : حد  مقر الشركة 
1 وليلي 4-1  في القنيطرة، متجر رقم 

تجزئة رقم 6 االرشا  التلد د.
املدة : حد ت مدة الشركة في 99 

سنة.
في  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 
31  يسلبر من  فاتح  نا ر وتنتهي في 

كل سنة.
حد    : االجتلاعي  الرأسلال 
 188.888 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 
حصة   1888 من  مكون  وهو   رهم 
188  رهم للواحدة مكتتبة  من فئة 
ومحررة بالكامل عل2 الشركاء كالتا ي :
السيد عي�سى الهالف 688 حصة.
السيدة مونية الهالف 288 حصة.
السيد محلد الهالف 288 حصة.

املجلوع : 1888 حصة.
عي�سى  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كلسير  الهالف 

محدو ة.
اإل داع  تم   : التجاري  السجل 
املحكلة  ضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بالقنيطرة،   االبتدائية 
38 أكتوبر )281 تحت رقم 58635.

للخالصة والتذكير

املسير

199 P

SOCIETE CLEAR TOURS
SARL

الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

الذي تم باملقر   2819 أغسطس   2(

 CLEAR TOURS االجتلاعي للشركة 

اتخاذ  تم  محدو ة  مسؤولية  ذات 

القرارات التالية :

وتعيين  للشركة  املسبق  الحل 

مصفي  أكبيري  الغني  عبد  السيد 

.CLEAR TOURS SARL لشركة

املقر  في  التصفية  مكان  تعيين 

االجتلاعي للشركة.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

تحت رقم   ،2819 أكتوبر   15 بتاريخ 

.33456

200 P

مكتب امستاذ كلدي عبد الكريم موثق
زنقة ا ريس االكبر، علارة رقم 1، شقة رقم 1، 

الطابق امول، القنيطرة

الهاتف : )6 )6 36 8537/ 69 69 36 8537

فاكس : 39 39 36 8537

شركة أحمدي كار
ش.م.م ش.و

تفويت حصص اجتلاعية مع 
استقالة

وتعيين مسير جد د
1 - بلقت�سى عقد محرر من طرف 

موثق  الكريم  عبد  كلدي  امستاذ 

بالقنيطرة بتاريخ 19  يسلبر 2819، 

أنس،  صالح  الغياتي  السيد  فوت 

حصة   1888 صدام  الناجي  للسيد 

رأسلال  في  التي  للكها  اجتلاعية 

الشركة املسلاة »أحلدي كار« شركة 

لشريك  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

واحد وتبعا لذلك تم تغيير الفصلين 

عل2  التأسيسية  القوانين  من  و7   6

الشكل التا ي :

:  قدم الشريك  جد د   6 الفصل 

املذكورة  للشركة  نقد ة  مساهلات 

أعاله بلا  لي :

 188.888 صدام  الناجي  السيد 

 رهم.

الفصل 7 جد د : رأسلال الشركة 

 188.888 في  محد   أعاله  املذكورة 

حصة   1888 إ 2  مقسلة   رهم 

اجتلاعية من فئة 188  رهم للحصة 

الواحدة أصبحت كلها في  د :

السيد الناجي صدام 1888 حصة ؛

املجلوع 1888 حصة.

طرف  من  محرر  عقد  بلقت�سى 

موثق  الكريم  عبد  كلدي  امستاذ 

بالقنيطرة بتاريخ 19  يسلبر 2819، 

محلد،  صالح  الغياتي  السيد  قدم 

استقالته من منصبه كلسير وحيد 

كار«  »أحلدي  املسلاة  للشركة 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

السيد  تعيين  وتم  وحيد  لشريك 

الناجي صدام، كلسير وحيد للشركة 

محدو ة  غير  وملدة  أعاله  املذكورة 

15 من  وتبعا لذلك تم تغيير الفصل 

القوانين التأسيسية حسب ما ذكر 

أعاله.

2 - تم إ داع التصريح بالتغييرات 
التجاري  بالسجل  الذكر  السالفة 

لدى  أعاله  املذكورة  للشركة 

 املحكلة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

23  يسلبر 2819 تحت رقم 3532.
ملخص من أجل النشر

امستاذ كلدي عبد الكريم

201 P

SARANG TEC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

للشريك الوحيد

بتاريخ  مبرم  عرفي  لعقد   تبعا 

2  يسلبر 2819، تم تأسيس الشركة 

ذات املليزات التالية :

 SARANG TEC SARL  : التسلية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة للشريك الوحيد.

نشاط الشركة امسا�سي :

االستشارات اإل ارية ؛

تصليم وتنفيذ نظم املعلومات ؛

إ ارة نظام املعلومات ؛

التكوين ؛

التعاقد من الباطن عل2 امنشطة 
السالف ذكرها ؛

لألنشطة  الخدمات،  تصد ر 
من  جزء  يشكلون  أعاله  املذكورة 

أنشطة الشركة ؛
ذات  عللية  أي  أعم،  وبصورة 
صلة مباشرة أو غير مباشرة بامنشطة 
أن  املحتلل  من  أو  أعاله،  املذكورة 

تعزز تنلية الشركة.
فرنسا،  ساحة   (  : الشركة  مقر 
 ،7 رقم   ،1 طابق  توليدانوا،  علارة 

طنجة.
املدة : 99 سنة.

الرأسلال : حد  في مبلغ 18.888 
حصة   188 إ 2  مقسلة   رهم 
اجتلاعية من فئة 188  رهم محررة 

لفائدة السيدة حسناء أمين.
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر.
غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإل ارة 
حسناء  السيدة  طرف  من  محدو ة 

أمين.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 
28  يسلبر  التجارية بطنجة بتاريخ 

2819 سجل تجاري رقم 182553.
للبيان واإلشارة

202 P

  وان امستاذة بنعزو زينب
موثقة بسال

4، زنقة اخالفة، الرمل، سال

MAYMARINA
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدو ة
الرأسلالية االجتلاعية : 2.888.888 

 رهم
املقر االجتلاعي : الدار البيضاء، زنقة 

سلية، إقامة شهرزا  3، الطابق 
Palmiers 22 الخامس، رقم

بلقت�سى عقد توثيقي بدوان   -  I
بسال  موثقة  زينب،  بنعزو  امستاذة 
بتاريخ فاتح نوفلبر و11  يسلبر 2819 
السيدة السليلاني اللة مريم أعطت 
 (888/1488 وهي  أسهلها  من  جزء 
لشركة  للواحد  188  رهم  سهم 
صاحبة  MAYMARINA SARL
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 2.888.888 االجتلاعي  الرأسلال   
 رهم ومقرها االجتلاعي الدار البيضاء 
زنقة سلية، إقامة شهرزا  3، الطابق 
للسيد   Palmiers  22 رقم  الخامس، 

السليلاني سيدي محلد.
بلقت�سى عقد توثيقي بد وان   -  II
امستاذة بنعزو زينب موثقة بسال بتاريخ 
فاتح نوفلبر و11  يسلبر 2819 السيدة 
السليلاني اللة مريم أعطت جزء من 
 188 سهم   2888/6888 أسهلها وهي 
 MAYMARINA  رهم للواحد لشركة 

SARL للسيد السليلاني سيدي علي.
بد وان  اإل داع  بلقت�سى   -  III
بسال،  موثقة  زينب،  بنعزو  امستاذة 
بتاريخ فاتح نوفلبر و11  يسلبر 2819، 
وقد تم بقرار جلاعي استثنائي للشركاء 
بتاريخ   MAY MARINA SARL لشركة
عل2   2819 فاتح نوفلبر و11  يسلبر 

القرارات التالية :
وصا قوا عل2  وافق الشركاء   -  1
السيدة السليلاني اللة مريم  إعطاء 
 (888/1488 من أسهلها وهي  جزء 
لنفس  للواحد  188  رهم  سهم 
سيدي  السليلاني  للسيد  الشركة 

محلد.
وصا قوا عل2  وافق الشركاء   -  2
السيدة السليلاني اللة مريم  إعطاء 
 2888/6888 من أسهلها وهي  جزء 
سهم 188  رهم للواحد لنفس الشركة 

للسيد السليلاني سيدي علي.
3 - وافق السيد السيد السليلاني 
السليلاني  والسيد  محلد  سيدي 
سيدي علي أن  كونوا شركاء جد  في 

هذه الشركة.
4 - إعطاء السيدة السليلاني اللة 
الكامل والنهائي معلال  مريم اإلبراء 
 MAYMARINA في إطار إ ارة شركة 

.SARL
السيدة  ترشيح  إعا ة   -  5
السليلاني اللة مريم مسيرة وحيدة 

للشركة ملدة غير محد ة.
تم اإل داع القانوني بلكتب   -  IV
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 ،2819 )1  يسلبر  بتاريخ   البيضاء 

تحت رقم 723932.
للخالصة والبيان

  وان امستاذة بنعزو زينب
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شركة البناء تغزاز - كوتير
ش.م.م

برأسلال : 35.888.888  رهم
32، شارع علر ابن الخطاب، الشقة 

رقم 15، أكدال، الرباط
ICE : 001.536.429.000.019

رفع رأسلال الشركة
االستثنائي  العام  الجلع  قرر   -  I
 2819 2  يسلبر  بتاريخ  املنعقد 
لشركة »البناء نغزاز- كوتير« ش.م.م 

ما  لي :
رفع رأسلال الشركة بإ ماج   -  1
تغزاز  للسيد  الجاري  الحساب 
18.888.888  رهم  محلد بلا قدره 
25.888.888  رهم إ 2  لتحويله من 
 188.888 35.888.888  رهم وخلق 
188  رهم  فئة  من  جد دة  حصة 
السيد  طرف  من  بأكللها  اكتتبت 
تغزاز محلد، بينلا تخل2 باقي الشركاء 

عن عللية زيا ة رأس املال.
الشركة  رأسلال  أصبح 
من  مكون  35.888.888  رهم 
358.888 حصة مقسم بين الشركاء 
بلعدل 758.)31 حصة للسيد تغزاز 
محلد و12.588 حصة للسيد فنيش 
صفية و6258 حصة لكل من السيد 
نهيلة  تغزاز  واآلنسة  علرو  تغزاز 

والسيد تغزاز اسلاعيل.
»الرأسلال«   6 البند  تغيير   -  2 
و7 »الحصص« من القانون امسا�سي 

للشركة تبعا لذلك.
II  - تم اإل داع القانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  املحكلة  ضبط 
رقم  تحت   2819 25  يسلبر   وم 

.183664
مقتطف وبيان لإلشهار
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FOUAD SHO
SARL AU

رأسلالها : 98.888  رهم                                            
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي حرر بسيدي 
أقيم   2819 17  يسلبر  قاسم  وم 
بتحد د  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية صفاتها كاآلتي : 

 STE FOUAD شركة    : االسم   
.SHOP SARL

الهدف :
بيع املالبس ؛

االستيرا  والتصد ر.
زيرارة،  الوا   الكرينات   : املقر 

سيدي قاسم.
القانون  حسب  املسير   : التسيير 
العقرة  فؤا   السيد  هو  امسا�سي 
بكل  التصرف  في  الحرية  له   الذي 
ما  تعلق بالشركة حسب الفصل 18 

من القانون امسا�سي.
رأسلال الشركة : 98.888  رهم.

مدة الشركة : 99 سنة.
اإل داع  إن   : القانوني  اإل داع 
الضبط  بكتابة  تم  قد  القانوني 
بسيدي  االبتدائية  املحكلة  لدى 
التجاري  السجل  رقم  تحت  قاسم 

.2819/2(389
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BENHAMMOU PROMO
SARL

تأسيس شركة
 2819 )1  يسلبر  بتاريخ  تم 
وضع قانون منظم لشركة محدو ة 

املسؤولية ذات املليزات التالية :
 BENHAMMOU  : التسلية 

.PROMO SARL
الهدف : منعش عقاري.

املقر االجتلاعي : 18 زنقة الشرار ة، 
الطابق السفلي،  رب لوبيال بوركون، 

الدار البيضاء.
مدة االستلرار : 99 سنة من تاريخ 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

الشركة  رأسلال   : املال  رأس 
محد  في 188.888  رهم مسد  نقدا 
حصة اجتلاعية   1888 إ 2  ومقسم 
188  رهم للحصة الواحدة  من فئة 

مقسلة عل2 الشكل التا ي :
 348 الرحيم  عبد  بنحلو  السيد 

حصة ؛
 338 الغني  عبد  بنحلو  السيد 

حصة ؛
 338 بوشعيب  بنحلو  السيد 

حصة.

:  قوم بتسيير الشركة  املتصرف 

والسيد  الرحيم  عبد  بنحلو  السيد 

بنحلو عبد الغني.

السنة املالية : تبدئ من فاتح  نا ر 

لتنتهي في 31  يسلبر من كل سنة.
السجل التجاري : تم باملركز الجهوي 

لالستثلار بلد نة الدار البيضاء تحت 
رقم 451443.
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OLEG
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأس املال : 18.888  رهم

السجل التجاري رقم : 242397

حل الشركة
بلقت�سى محضر اجتلاعي الجلع 

العام غير العا ي في 12 مارس 2812 

الذي  حلل املليزات التالية :

حل مبكر للشركة.

التصفية الطوعية للشركة.

السيد   : الشركة  مصفي  تعيين 
رشيد رحية شريك مساعد مسير.

صالحيات املصفي للشركة.
زنقة املقبرة   ،218  : مقر التصفية 

الطابق الثاني، الشقة رقم 3 بوركون، 

الدار البيضاء.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

بالدار  التجارية  باملحكلة  القانوني 

تحت   2812 ماي   9 بتاريخ  البيضاء 
رقم 532)49.
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AIR LIQUIDE MAROC
SA

 ،Tit Mellil طريق ،Myriam مبنى

الطريق السيار الدار البيضاء، 

الرباط

8522 76 28 88

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  والعا ي)  (االستثنائي  الثنائي 

 AIR شركة  أعدته   2885 38  ونيو 

التي  قع  LIQUIDE MAROC SA
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البيضاء،  الدار  في  الرئي�سي  مقرها   

 Tit Mellil طريق   Myriam مبنى 

الطريق السيار الدار البيضاء الرباط، 

118.168.688  رهم  برأسلال قدره 

رقم  التجارة  سجل  تحت  مسجلة 

25293 تقرر ما  لي :

بشكل استثنائي :
طريق  مج  عن  املال  رأس  زيا ة 

االحتياطيات من 73.448.488  رهم 

إ 2 118.168.688  رهم.

توكيل خاص.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

16 أغسطس 2885 تحت رقم 53)266.
للبيان واالطالع

السيد املد ر العام
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KANAKER
SARL AU

 شركة محدو ة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

RC : 140367

تأسيس
تبعا للعقد العرفي تم وضع قوانين 

ذات  املسؤولية  محدو ة  الشركة 

الشريك الوحيد ذات املليزات التالية :

 KANAKER SARL  : - التسلية   1

.AU

2 - الهدف :  تعلق نشاط الشركة :

امكالت الخفيفة واملطاعم ؛

مهنة املطاعم ؛

استغالل وتدبير املطاعم،  شراء، 

املقاهي وقاعات الشاي ؛

املطاعم،  قيلة  وزيا ة  تحسين 

املقاهي وقاعات الشاي ؛

حلويات،  مطعمي،  استغالل 

مثلجات وكل �سيء بعيد أو قريب من 

الهدف االجتلاعي ؛

املطعم الجلاعي ؛

النشاط  هذا  وصيانة  التسيير 

في  جزئي  أو  كلي  تصرف  وأ ضا 

التبا ل  املشتر ات عن طريق البيع، 

أو بحصص اجتلاعية ؛

التحصيل، الشراء، البيع، التبا ل، 
وحلل  اإلنجاز  اإل داع،  العرض، 
والتصرف  والرخصة  امللكية  حق 

واالمتيازات الخاصة بالشركة ؛
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
عل2  تركز  التي  املشاريع  جليع  في 

امنشطة املقررة.
3 - املقر االجتلاعي : رقم 79 شارع 

ابن سينا، الشقة 14، أكدال، الرباط.
4 - املدة : 99 سنة.

5 - الرأسلال : حد  في مبلغ 188.888 
 رهم مقسلة إ 2 1888 حصة اجتلاعية 

من فئة 188  رهم للواحدة.
6 - اإل ارة : الشركة يسيرها السيد 

فراس اوسطة ملدة غير محد ة.
: تبتدئ في  7 - السنة االجتلاعية 
31  يسلبر من  فاتح  نا ر وتنتهي في 

نفس السنة.
من   %5 تقتطع   : امرباح   -  (
الربح الصافي لال خار القانوني طبقا 
للقانون والباقي  وضع تحت تصرف 

الجلع العام العا ي.
باملركز  القانوني  اإل داع  تم 
الجهوي لالستثلار لجهة الرباط - سال 

- زمور - زعير.
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CASMOH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 13 زنقة احلد 
مجاطي، إقامة املب، الدار البيضاء

س.ت : 435559
تفويت حصص
تعيين مسير ثاني

تحد ث القانون امسا�سي للشركة
بلقت�سى الجلع العام الغير   -  1
تقرر   2819 نوفلبر   29 عا ي بتاريخ 

ما  لي :
املصا قة عل2 تفويت الحصص.

ذات  شركة  إ 2  الشركة  تحويل 
مسؤولية محدو ة بعدة شركاء.

ثاني السيد املرحوم  تعيين مسير 
أمين.

تحد ث القانون امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بالدار البيضاء  وم 19  يسلبر 

2819 تحت رقم 724177.
بيان مختصر
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يومني
IF : 15177209

I - بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

 2819 6  يسلبر  بتاريخ   املنعقد 

شركة  » ومني«  شركة  ملساهمي 
رأسلالها  املسؤولية،  محدو ة 

مقرها  588.888  رهم  االجتلاعي 
زنقة   ،13 البيضاء  الدار  االجتلاعي 

حي املعاريف،  ابو حيان التوحيدي، 

بالدار  التجاري  بالسجل  مسجلة 

تم   386683 رقم  تحت  البيضاء 

اتخاذ القرارات التالية :
رفع رأسلال الشركة من 588.888 

 رهم إ 2 1.888.888  رهم.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم   -  II

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

 2819 17  يسلبر  في تاريخ  البيضاء 

تحت رقم 723725.
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HEA TRADE & SERVICE
شركة عامة محدو ة

رأس املال : 3.888.888  رهم

املقر الرئي�سي : الرباط 34، شارع 16 

نوفلبر، أكدال

مسجلة في السجل التجاري بالرباط 

برقم 75)49

العام  الجلع  محضر  بلوجب 

بتاريخ  العا ي  والغير   العا ي 

االجتلاع  قرر   ،2819 سبتلبر   26

املوافقة عل2 التعد الت التي أ خلت 

عل2 النظام امسا�سي للشركة واعتلا  

النظام امسا�سي الجد د للشركة.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بالرباط في 5  يسلبر 2819 

تحت الرقم 183344.
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HBMS JURIFRI CONSEIL
املساهم الوحيد شركة محدو ة

رأس املال : 18.888  رهم
املقر الرئي�سي : 67، شارع عزيز بالل، 

الطابق الثاني، رقم 3، املعاريف، 
الدار البيضاء

مسجلة في السجل التجاري بالدار 
البيضاء تحت رقم 441465

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الشريك  قرر   ،2819 نوفلبر   19

الوحيد ما  لي :
تغيير اسم الشركة الحا ي للشركة 
 ASAFO & CO سيصبح  الذي 

.MOROCCO
الذي  الشركة  الغرض  تلد د 

 صبح :
املشورة  في  الخدمات  تقد م 

القانونية والضريبية ؛
املساعدة في التوظيف واملشورة ؛

خدمات مختلفة.
من النظام  و3   2 تعد ل املا تين 

امسا�سي للشركة.
سجل  في  القانوني  اإل داع  تم 
في   التجارية  البيضاء  الدار   محكلة 
12  يسلبر 2819، تحت الرقم 723198.
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 MENINX INVETSMENT
HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدو ة
برأسلال قدره : 18.888  رهم

املقر الرئي�سي : 67، شارع عزيز بالل، 
الطابق الثاني، رقم 3، الدار البيضاء

بلوجب محضر الجلع العام   -  1
 2819 نوفلبر   2( االستثنائي بتاريخ 

تقرر ما  لي :
بلبلغ  الشركة  رأسلال  في  زيا ة 
من  ليصبح  11.519.688  رهم 

18.888  رهم إ 2 11.529.688.
التعد ل املترابط للنظام امسا�سي.
2  - تم اإل داع القانوني في سجل 
في  التجارية  البيضاء  الدار   محكلة 
)1  يسلبر 2819 تحت الرقم 24)723.
214 P
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EQUITY INVEST
SOCIETE A ANONYME

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 12 Rue Sabri

Boujemaa, Casablanca

RC : 219277

وفقا لقرار الجلع العام االستثنائي 

للشركة املؤرخ في 21 أكتوبر 2819، 

فإن مساهمي الشركة لديهم :          

الشركة  رأسلال  زيا ة  في  تقرر 

لنقلها من 1.234.688  رهم.

الصالحيات  جليع  تفويض 

ملجلس اإل ارة لتأكيد اإلكلال النهائي 

لزيا ة رأس املال.

اعتلا  النظام امسا�سي الجد د.

اإل ارة  مجلس  محاضر  بلوجب 

بتاريخ 31 أكتوبر 2819، قام املجلس 

بلا  لي :

التأكيد النهائي للزيا ة في رأسلال 

الشركة بلبلغ 234.688  رهم ليصل 

إ 2  1.888.888  رهم  من  بذلك 

1.234.688  رهم.

تأكد من التوزيع الجد د لرأسلال 

بعد االنتهاء من الزيا ات في رأس املال 

املذكور أعاله.

تأكد من اعتلا  النظام امسا�سي 

من  وفد  بحكم  للشركة  الجد د 

االجتلاع العام غير العا ي.

بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  لللحكلة  التجاري 

البيضاء في 28  يسلبر 2819  تحت 

الرقم )72424.
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DOUCEUR PASTEL
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2819 3  يسلبر  في  البيضاء  بالدار 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

وحيد  شريك  ذات  املحدو ة 

الخصائص اآلتية :

 DOUCEUR PASTEL  : التسلية 

.SARL AU

الهدف : 
وبيع  واستيرا   وشراء  إنتاج 
والشوكوالتة  الكاكاو  وتسويق 

والحلويات ؛
املعدات  جليع  واستيرا   شراء 
غرض  لتحقيق  الالزمة  واملوا  

الشركة.
عزيز  شارع   67  : االجتلاعي  املقر 
بالل، الطابق الثاني، رقم 3، معاريف، 

الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
18.888  رهم مقسم   : الرأسلال 
18  راهم  فئة  من  حصة   188 إ 2 
الوحيد  الشريك  عل2  كلها  مقسلة 

.Mme Amal Guennoun
من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 
كل  سبتلبر من   38 إ 2  أكتوبر  فاتح 

سنة.
 Mme Amal تعيين  تم 
ملدة  للشركة  كلسيرة   Guennoun

غير محدو ة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 28 البيضاء  وم  بالدار  التجارية 
 يسلبر 2819 تحت رقم 4512817.
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Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78

STE GHANINOV TRANS
 SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك واحد

 ADRESSE : CITE SALAM
 GROUPE HANAE RUE 16 N°24

SOUK EL ARBAA
RC N° : 26459

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
واملسجل بسوق   2819 18  يسلبر 
 2819 11  يسلبر  بتاريخ  امربعاء 
وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
واحد  بشريك  محدو ة  مسؤولية 
تم  حيث   GHANINOV TRANS 

ما  لي :

تأسيس لشركة تحلل الخصائص 

التالية :

.GHANINOV TRANS : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة بشريك واحد.
رأس املال : حد  في 188.888  رهم 

قسلة اجتلاعية   1888 مقسلة إ 2 

من فئة 188  رهم لفائدة :

 1888 السيد عبد الغني بندريس 

حصة.

الهدف : نقل املستخدمين.

السالم،  حي   : االجتلاعي  املقر 
مجلوعة الهناء الزنقة 16، رقم 24.

املدة : 99 سنة.

عين السيد عبد الغني   : التسيير 

بندريس مسير للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
بسوق  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

9)19 تحت  بتاريخ فاتح  نا ر  أربعاء 
بالسجل الترتيبي و26459   545 رقم 

بالسجل التحليلي.

217 P

Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78

STE SOLITTA DISTOC
 SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك واحد

 ADRESSE : AVENUE MANSOUR

DAHBI N°34 SOUK EL ARBAA

RC N° : 26465

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
واملسجل بسوق   2819 28  يسلبر 

 2819 23  يسلبر  بتاريخ  امربعاء 

لشركة  امسا�سي  القانون  وضع 

بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

حيث تم   SOLITTA DISTOC  واحد 

ما  لي :

تأسيس لشركة تحلل الخصائص 

التالية :

.SOLITTA DISTOC : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدو ة بشريك واحد.

رأس املال : حد  في 188.888  رهم 
قسلة اجتلاعية   1888 مقسلة إ 2 

من فئة 188  رهم لفائدة :
 1888 الكليطة  امليلو ي  السيد 

حصة.
الهدف : نقل البضائع.

منصور  شارع   : االجتلاعي  املقر 
الذهبي، رقم 34، سوق امربعاء.

املدة : 99 سنة.
امليلو ي  السيد  عين   : التسيير 

الكليطة مسير للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
بسوق  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
أربعاء بتاريخ 24  يسلبر 2819 تحت 
بالسجل الترتيبي و26465   562 رقم 

بالسجل التحليلي.
218 P

Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78

STE MIRROR ATLAS
 SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك واحد

 ADRESSE : LALLA MIMOUNA
CENTRE SOUK EL ARBAA

RC N° : 26433
حصص  بيع  عقد  بلقت�سى 
اجتلاعية ومحضر جلع عام استثنائي 
 2819 12  يسلبر  بتاريخ  للشركة 
 واملسجلة بتاريخ 16  يسلبر 2819 قرر 

ما  لي :
بيع حصص اجتلاعية :

 588 بوجراوي  كريم  السيد  باع 
 MIRROR ATLAS شركة  في  حصة 
188  رهم للحصة  ش.ذ.م.م بقيلة 

لفائدة السيد انس كلو.
التالية  التغييرات  تلت  وعليه 

بالقانون امسا�سي للشركة :
املوار    : و7   6 رقم  جدول 

ورأسلال.
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ور  للشركة مبلغ وقدره 188.888 
قسلة   1888 إ 2  مقسلة   رهم 
188  رهم  بقيلة   1888 اجتلاعية 

للحصة موزعة كالتا ي :
188.888  رهم  السيد انس كلو 

تلثل 1888 حصة اجتلاعية ؛
 1888 188.888  رهم  املجلوع 

حصة اجتلاعية.
القانوني  الشكل  تغيير  تم  كلا 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  إ 2  محدو ة 

محدو ة بشريك واحد.
وتقرر تعيين وتسلية السيد انس 

كلو مسير للشركة.
اإل داع القانوني : تم بكتابة الضبط 
امربعاء  لسوق  االبتدائية  باملحكلة 
 2819 28  يسلبر  بتاريخ   الغرب 

تحت رقم 2819/346.
219 P

 CABINET YOUSESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

STE ONTONOMO TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك واحد

العنوان : حي السالم، مجلوعة 
الهناء، زنقة 16 رقم 24، سوق 

امربعاء الغرب
سجل تجاري : 26259

حصــص  بيــع  عقــد  بلقت�ســى 
عــام  جلــع  ومحضــر  اجتلاعيــة 
اســتثنائي للشــركة بتاريــخ 28  يســلبر 
23  يســلبر  واملســجلة بتاريــخ   2819

: مــا  لــي  قــرر   ،2819
بيع حصص اجتلاعية.

 588 باع السيد بوعائشة اكرنك 
 ONTONOMO« شركة  في  حصة 
TRANS« ش.ذ.م.م بقيلة 188  رهم 
الغني  عبد  السيد  لفائدة  للحصة 

بندريس.
التالية  التغييرات  تلت  وعليه 

بالقانون امسا�سي للشركة :

جدول رقم 6 و 7 : املوار  ورأسلال

ور  للشركة مبلغ وقدره 188.888 

قسلة   1888 إ 2  مقسلة   رهم 

188  رهم للحصة  اجتلاعية بقيلة 

موزعة كالتا ي :

 : بندريس  الغني  عبد  السيد 

حصة   1888 تلثل  188.888  رهم 

اجتلاعية.

املجلوع : 188.888  رهم : 1888 

حصة اجتلاعية.

القانوني  الشكل  تغيير  تم  كلا 

املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

إ 2 شركة ذات املسؤولية  املحدو ة 

املحدو ة بشريك واحد.

السيد  وتسلية  تعيين  وتقرر 

عبد الغني بندريس مسير للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإل داع 
لسوق  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

25  يسلبر  بتاريخ  الغرب  امربعاء 

2819 تحت رقم 2819/347.

220 P

امستاذ ر�سى ملين

موثق بتلارة

)2 ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع اممير 

موالي رشيد، الطابق االول رقم 2

تلارة املركز

QHRNATA شركة
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

شريك واحد
رأسلالها 188.888  رهم

املقر االجتلاعي بالرباط حي 

الرياض شقة رقم )1 زنقة برملية 

62418188

تأسيس شركة
محرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثق  ر�سى  ملين  امستاذ  بلكتب 

تم   2819 نوفلبر   14 بتاريخ  بتلارة 

إعدا  القانون امسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدو ة :

.»STE QHANATA« واملسلاة

هدفها : النشاط العقاري.

ذات  الشركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.

حي  بالرباط   : الرئي�سي  املقر 

برملية  زنقة   1( رقم  شقة  الرياض 

.62418188

الرأسلال : حد  في مبلغ 188.888 

 رهم مقسلة إ 2 188 حصة من فئة 

عبد  السيد  ملك  في  1.888  رهم 

العزيز محلد الخنيزان.

السيد  تسيير من طرف   : اإل ارة 

عبد العزيز محلد الخنيزان.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2819 24  يسلبر  بتاريخ 

سجل تجاري رقم 142867.
اإلمضاء : امستاذ ر�سى ملين

221 P

ERECTA

SARL AU

تأسيس الشركة
في مد نة  بلقت�سى عقد مسجل 

قد   2819 5  يسلبر  بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة بشريك وحيد :

ملول   : االجتلاعي  الهدف 

الحفالت وبيع املوا  الغذائية.

58.888  رهم   : رأسلال الشركة 

مقسلة إ 2 588 حصة من فئة 188 

 رهم للحصة الواحدة.

وعالل سلية : 588 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 5 تجزئة الحلد 5 6 شقة 3 

مرس الخير تلارة.

املسير : السيدة وعالل سلية.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.129213

222 P

MESSAOUDI LUXE
ش.م.م

الرأسلال االجتلاعي 188.888  رهم
املقر االجتلاعي : زنقة البهجة رقم 

56 قطاع النهضة العيا دة - سال
بلقت�سى الجلع العام غير العا ي 
 2819 23  يسلبر  بتاريخ  املنعقد 
 MESSAOUDI« شركة  شركاء  قرر 

LUXE« ما  لي :
1 - تصفية وإغالق الشركة :

العا ي  غير  العام  الجلع  قرر 
 MESSAOUDI« الشركة  تصفية 

LUXE« وإغالقها بصفة نهائية.
2 - إبراء املصفي :

عالء  السيد  املصفي  إبراء  تم 
الد ن مسعو ي.

للشركة  القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ  بسال  االبتدائية  باملحكلة 
23  يسلبر 2819 تحت رقم 74)33.
223 P

AL AKHDAR BANK
شركة مجهولة اإلسم

رأسلالها 388.888.888  رهم
املقر االجتلاعي : زاوية شارع الجزائر 

وزنقة وهران - حسان - الرباط
السجل التجاري رقم 125593 - 

الرقم الضريبي 461)2879
تعد الت في القانون امسا�سي

املنعقد  العام  الجلع  قرر   : أوال 
بتاريخ 38 سبتلبر 2819 ما  لي :

االجتلاعي  الرأسلال  في  الزيا ة 
بلبلغ 188.888.888  رهم عن طريق 
خلق 1.888.888 حصة جد دة وذلك 

لرفعه إ 2 488.888.888  رهم.
: قرر مجلس اإل ارة املنعقد  ثانيا 

بتاريخ 2  يسلبر 2819 ما  لي :
املصا قة عل2 الزيا ة في الرأسلال 

االجتلاعي إ 2 488.888.888  رهم.
القانون  من   6 الفصل  تغيير 

امسا�سي.
امسا�سي  القانون  عل2  املوافقة 

املعدل للشركة، تبعا لذلك.
نجلول  السيد  استقالة  قبول 

حسن من وظيفته كلسير.
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كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2819 23  يسلبر  بتاريخ 

.183625
ملخص من أجل النشر

الرئيس

224 P

GAIATECH
SARL AU

رأسلالها : 18.888  رهم
 DOMAINE : مقرها االجتلاعي
 AIT HARZALLAH RTE HAJ

KADDOUR EL HAJEB MEKNES
RC : 28503

بلقت�سى محضر اجتلاع الجلعية 
العامة غير العا  ة بتاريخ )2 نوفلبر 
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2819

»GAIATECH« بلا  لي :
عن  املصفي  تقرير  عل2  املوافقة 

علليات التصفية.
حسابات  واعتلا   فحص 

التصفية.
التصفية  بإغالق  االعتراف 

والتصريف إ 2 املصفي.
 1( بتاريخ  القانوني  اإل داع  تم 
التجاري  سجل  في   2819  يسلبر 

بلحكلة مكناس تحت الرقم 5578.
225 P

SOCIETE TAWAM PRIVE
SARL

رأسلالها 18.888  رهم
 Apimo services, : مقرها االجتلاعي

15 Avenue Al Abtal N°4 Agdal
Rabat

RC : 116105
حل الشركة

لشركة  العام  الجلع  بلقت�سى 
املؤرخ في   »TAWAM PRIVE SARL«
االجتلاعي  باملقر   2819 سبتلبر   18

للشركة قرر ما  لي :
الحل املبكر للشركة :

 TAWAM PRIVE« الحل املبكر لـ 
إ 2 تصفية طوعية  ويحولها   »SARL

اعتبارا من هذا اليوم.

وجو ها  في  الشركة  ستبقى 
نها ة  حتى  التصفية  مغراض 

التصفية.
املذكورة  الشركة  اسم  وسيتبع 
تثبيت  وتم  التصفية«،  في  »الشركة 
 Apimo مكتب التصفية املسجل في 
 services, 15 Avenue Al Abtal N°4

.Agdal - Rabat
تعيين املصفي :

السيد  تعيين  العام  الجلع  قرر 
أحلد رضا الشاوي مصفيا للشركة 

طيلة مدة التصفية.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)1  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2819 تحت رقم 183563.
مقتطف من أجل اإلشهار

226 P

STE EME DECO
حسب م.ج.ع.ط املنعقدة بتاريخ 
 STE EME« 2819 لشركة 6  يسلبر 
تم االتفاق عل2   DECO« SARL AU

ما  لي :
تصفية الشركة قبل أوانها وتعيين 
كلصفية  الزهيري  مريم  السيدة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل داع  أنجز 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2819 24  يسلبر  بتاريخ  بتزنيت 
في  واملسجل   .2819/743 تحت رقم 

السجل التجاري تحت رقم 2683.
227 P

 SOCIETE MINES
TREASURES

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة
الذي  العرفي  العقد  إثر  عل2 
تم  أسفله،  الشركة  شركاء  وقعه 
لشركة  امساسية  القوانين  وضع 
من  والتي  محدو ة،  مسؤولية  ذات 

خصائصها :
 SOCIETE  : التسلية االجتلاعية 

.MINES TREASURES SARL
املوضوع : استغالل املعا ن.

تجارة امحجار املعدنية.
مركز أكللوس،   : املقر االجتلاعي 

إقليم خنيفرة.
املدة : 99 سنة.

48.888  رهم مكون   : الرأسلال 
188  رهم  بقيلة  حصة   488 من 

للحصة موزعة عل2 الشكل التا ي :
السيدة  طو أسرام 388 حصة.

السيد محلد أرضون 188 حصة.
للسيدة  التسيير  أسند   : التسيير 

 طو أسرام ملدة غير محدو ة.
السنة املحاسبية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر.
اإل داع : تم اإل داع القانوني لدى 
باملحكلة  التجاري  السجل  مصلحة 
رقم  تحت  بخنيفرة  االبتدائية 
)2819/91 بتاريخ 19  يسلبر 2819 

السجل التجاري رقم 3171.
228 P

CASA ANGELA
تأسيس شركة

 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2819  يسلبر 
تحلل  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
.CASA ANGELA : التسلية

الهدف : منعش عقاري.
الحسن  شارع   : االجتلاعي  املقر 
 2 رقم  علارة  التوحيد  إقامة  الثاني 

شقة رقم 9 تلارة.
مبلغ  في  حد    : الشركة  رأسلال 
 1888 إ 2  مقسلة  188.888  رهم 
قسلة اجتلاعية من فئة 188  رهم 

للواحدة.
 588  : بوير ن  حفيظ  السيد 

حصة.
السيد جابر خيمي : 588 حصة.

حفيظ  السيد  عين   : التسيير 
بوير ن والسيد جابر خيمي كلسير ن 

للشركة ملدة غير محدو ة.
مدة الشركة : 99 سنة.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 
االبتدائية بتلارة تحت رقم 129235 

بتاريخ 23  يسلبر 2819.
229 P

 STE RIMA FATI TRANSPORT

ET TRAVAUX

SARL

»RFTT«

شركة ذات مسؤولية محدو ة

تعد ل بالشركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

مساهلو  قرر   2819 25  يسلبر 

 STE RIMA FATI TRANSPORT«

 »ET »TRAVAUX SARL »RFTT

رأسلالها 188.888  رهم ما  لي :

تغيير املقر االجتلاعي للشركة من : 

شقة 4 علارة رقم 18 منظر الجليل 3 

مكناس إ 2 : علارة 37 متجر 2 املنظر 

الجليل 3 سيدي بوزكري مكناس.

أو  ز ى  فريد  السيد   : التوقيع 

السيد عصام ز ى.

التسيير : السيد فريد ز ى املسير 

الوحيد للشركة.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 

التجارية بلكناس بتاريخ 25  يسلبر 

2819 تحت رقم 3)52 ورقم السجل 

التجاري 45289.

230 P

ALUSSAN

SARL AU

التصفية النهائية للشركة
العام  أ) بلقت�سى محضر الجلع  

غير العا ي املنعقد بتاريخ 6  يسلبر 

لشركة  االجتلاعي  باملقر   2819

»ALUSSAN SARL AU« تقرر ما  لي :

1 - التصفية النهائية للشركة.

الشركة  ملصفية  اإلبراء   -  2

السيدة نجاة الحقوني.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 

23  يسلبر  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2819 تحت رقم 75)33.

231 P
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أم موضا

ش.م.م ش.و

رأسلالها 188.888.888  رهم

مقرها : شارع أبو بكر عوا  بناء رقم 

2 شقة رقم )2 سال الجد دة - سال

تصفية الشركة
I - بلقت�سى محضر قرارات املسير 

9  يسلبر  بتاريخ  الوحيد  الشريك 

ش.م.م  موضا«  »أم  لشركة   2819

ش.و، مقرها، شارع أبو بكر عوا  بناء 

رقم 2 شقة رقم )2 سال الجد دة - 

سال، رأسلالها 188.888.888  رهم 

تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم 12487.

قد قرر إبراء ذمة مصفي الشركة 

السيدة أمل عاشور، واملوافقة عل2 

التصفية النهائية لشركة »أم موضا« 

ش.م.م ش.و.

II - وقد تم اإل داع القانوني لدى 

كتابة ضبط املحكلة التجارية بسال 

تحت رقم   2819 23  يسلبر  بتاريخ 

.33(72
بلثابة مقتطف وبيان

املسيرة
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 CABINET YOUSSEF

THERAPIE CYT

SARL AU

تأسيس شركة
تم إنجاز القانون امسا�سي بتاريخ 

لتأسيس  بلكناس   2819 26  ونيو 

شركة ذات املسؤولية املحد ة ذات 

شريك وحيد باملواصفات التالية :

 CABINET YOUSSEF  : التسلية 

.THERAPIE CYT SARL AU

النشاط : الترويض الطبي والعالج 

الفيز ائي.

 RDC  N°1 /7  : الرئيس  املقر 

 IMM B07 GROUP MY OMAR 2

.MARJANE 2 MEKNES

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

188.888  رهم  مبلغ  في  الشركة 

188  رهم  سهم   1888 ب  موزعة 

املساهلين  عل2  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل التا ي :

 وسف الحجامي : 1888 سهم.

املدة : حد ت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويد ر  يسير   : التسيير 

السيد  وسف الحجامي.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 

سبتلبر   3 بتاريخ  بلكناس  التجارية 

2819 تحت رقم 331)4.
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SOCIETE PH PLANTS
 LOT RIAD EL : مقرها االجتلاعي

 MENZEH RUE 18 N°18 AIT

OUALLAL - MEKNES

تأسيس شركة
تم إنجاز القانون امسا�سي بتاريخ 

لتأسيس  بلكناس   2819 26  ونيو 

املحد ة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية :

.PH PLANTS SARL : التسلية

النشاط : منبت وتاجر الغرس.

 LOT RIAD 7/N°1 : املقر الرئيس

 EL MENZEH RUE 18 N°18 AIT

.OUALLAL - MEKNES
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

188.888  رهم  مبلغ  في  الشركة 

188  رهم  سهم   1888 ب  موزعة 

املساهلين  عل2  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل التا ي :

هشام هرشاو : 588 سهم.

ابلنات باسكال جويل : 588 سهم.

املدة : حد ت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويد ر  يسير   : التسيير 

السيد هشام هرشاو و ابلنات باسكال 

جويل.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بلكناس بتاريخ 28  يسلبر 

2819 تحت رقم 999)4.
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DARNA FONCIER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
املقر االجتلاعي : فيال 2 طريق 

إ لوزار فاس
إعا ة توزيع امسهم بعد رفع رأس 

املال
الرفع من رأس املال :

االستثنائي  العام  للجلع  تبعا 
بتاريخ 18 أكتوبر 2819 في فاس قرر 
 DARNA FONCIER«« شركاء شركة
SARL تلت الزيا ة في رأس املال وفق 

الخصائص التالية :
 DARNA« شركة   اسم 

.FONCIER« SARL
 188.888.888 من  رأسلال  رفع 
3.788.888  رهم مقسلة   رهم إ 2 
188  رهم  أسهم بقيلة   37.888 في 

للواحدة.
وضع رأسلال قبل الرفع :

في  الشركة  رأسلال  تحد د  تم 
 1.888 في  مقسلة  188.888  رهم 

سهم بقيلة 188  رهم للواحدة :
السيدة كاملية مرابط : 18 أسهم.

السيد عثلان اللبار : 11 سهم.
السيد و يع اللبار : 11 سهم.

السيد محلد اللبار : )96 سهم.
املجلوع : 1888 سهم.

وضع رأسلال بعد الرفع :
الشركة  رأسلال  تحد د  تم 
في  مقسلة  3.788.888  رهم  في 
188  رهم  بقيلة  سهم   37.888

للواحدة :
 36.818  : السيدة كاملية مرابط 

أسهم.
السيد عثلان اللبار : 11 سهم.

السيد و يع اللبار : 11 سهم.
السيد محلد اللبار : )96 سهم.

املجلوع : 37888 سهم.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

رقم السجل التجاري 44749.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بفاس بتاريخ )1  يسلبر 2819 تحت 

رقم 2819/4187.
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LM PRO PACK
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

برأسلال قدره 188.888  رهم

تفويت حصص
استثنائي  عام  جلع  بلقت�سى 

 2819 نوفلبر   14 بتاريخ  املنعقد 

شركة   »LM PRO PACK« بشركة 

برأسلال  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

188.888  رهم الكائن مقرها  قدره 

محلد  شارع   ،625 بـ  االجتلاعي 

 ،2 الطابق   ،32 املكتب  الخامس، 

الدار البيضاء، تقرر ما  لي :

تفويت الحصص االجتلاعية : 

قرر الشريك تفويت 1888 حصة 

طرف  من  188.888  رهم  بقيلة 

السيدة رشيدة عطار لفائدة السيد 

محلد املقدم.

عل2  رأسلال  توزيع  بهذا  صبح 

الشكل التا ي :

 1888  : املقدم  محلد  السيد 

حصة.

استقالة املسير :

رشيدة  السيدة  استقالة  قبول 

عطار من مهامها كلسيرة للشركة بعد 

إعفائها من مهامها كلسيرة وإعطائها 

تسييرها  عن  والنهائي  الكامل  اإلبراء 

للشركة لسنة 2819 ابتداء من تاريخ 

14 نوفلبر 2819.

تعيين املسير :

املقدم  محلد  السيد  تعيين 

لفترة  وذلك  للشركة  وحيد  كلسير 
غير محدو ة تبعا ملقتضيات القانون 

امسا�سي للشركة.

وكل  واملعامالت  العقو   جليع 

ما  تعلق بالشركة  تم إمضائها من 

طرف املسير السيد محلد املقدم.

مكتب  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 

 2819 12  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 723368.
موجز قصد النشر
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FADIA CONSULTANTS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

برأسلال قدره 258.888  رهم

تفويت حصص
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

 2819 نوفلبر   19 بتاريخ  املنعقد 

 »FADIA CONSULTANTS« بشركة 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

258.888  رهم  قدره  برأسلال 

97، شارع  الكائن مقرها االجتلاعي بـ 

 ،B7 الحرية، الطابق السابع، الشقة

الدار البيضاء، تم تقرير ما  لي :

التصفية السابقة موانها للشركة.

عكور  فدوى  السيدة  تعيين 

من  إعفائها  بعد  للشركة  مصفية 

اإلبراء  وإعطائها  كلسيرة  مهامها 

الكامل والنهائي عن تسييرها للشركة 

للسنوات السابقة.

 ،97  : تعيين عنوان التصفية ب 

شارع الحرية، الطابق السابع، الشقة 

B7، الدار البيضاء.

مكتب  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 

 2819 )1  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 5)7239.
موجز قصد النشر
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STE PLEASING DRIVE
SARL

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

تغيير  تم   2819 أكتوبر   16 بتاريخ 

بعض قوانين الشركة وحد  ما  لي :

 28 رقم   : تغيير مقر الشركة من 

 2 شقة  علي  سيدي  اكوملان  شارع 

أكدال الرباط إ 2 املقر الجد د : املركز 

التجاري املامون رقم ب 9 شارع عبد 

املومن حسان الرباط.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2819 18  يسلبر  بتاريخ 

.183481
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ORIENTALE D’ASSISTANCE
ش.ذ.م.م

رأسلالها قدره 1.888.888  رهم
تغيير في القانون امسا�سي

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ 7 سبتلبر 2817 تم وضع بعض 
للقانون   14 الفصل  في  التغييرات 
 ORIENTALE« لشركة  امسا�سي 

D’ASSISTANCE« ش.ذ.م.م.
التسيير : تم تعيين السيد الحسني 
محلد كلسير ثاني مع السيد الحسني 
عبد السالم للشركة ملدة غير محدو ة 

وتلزم الشركة بتوقيعهلا.
انجازه  قد تم   : القانوني  اإل داع 
باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 
 1187 رقم  تحت  بوجدة  التجارية 

بتاريخ 19 سبتلبر 2817.
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BLACKBROOKCO
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2819 أكتوبر   16 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة بشريك وحيد :
استيرا    : االجتلاعي  الهدف 
واملعدات  ام وات  وبيع  وتصد ر 

واملوا  واملنتجات الفالحية.
18.888  رهم   : رأسلال الشركة 
مقسلة إ 2 188 حصة من فئة 188 

 رهم للحصة الواحدة.
اوحد  دو خالد 188 حصة.

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

السجل التجاري.
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : زنقة موالي احلد الوكيلي، 
العلارة 38، الشقة )، حسان، الرباط.

املسير : اوحد  دو خالد.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.141887
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شركة ديار اإلمعار
شركة ذات مسؤوليات محدو ة

رأسلالها : 18.888  رهم

املقر االجتلاعي : مكناس، امحلد ة، 

رقم 32، زهرة، طريق أكوراي

تفويت الحصص االجتلاعية
تحويل الشكل القانوني للشركة

استقالة مسير الشركة 
تعيين مسير جد د للشركة

تغيير النظام امسا�سي للشركة
بلقت�سى محضر الجلع العام الغير 

العا ي بتاريخ 26 نوفلبر 2819 لشركة 

»  ار اإلمعار« بلكناس تقرر ما  لي :

اجتلاعية  حصة   38 تفويت 

الحامل  اليز دي،  رشيد  للسيد 

لصالح   UC35361 رقم  ل.ب.ت.و 

الحامل  بنعال،  العزيز  عبد  السيد 

ذلك  كل   UC54583 رقم  ل.ب.ت.و 

188  رهم للحصة  من خالل قيلة 

3888  رهم  بقيلة  أي  االجتلاعية 

بيعت وسد ت نقدا.

الحصص  جليع  تفويت  نتيجة 

اليز دي  رشيد  للسيد  االجتلاعية 

تم  بنعال  العزيز  عبد  السيد  لصالح 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

إ 2 شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد.

استقالة السيد رشيد اليز دي من 

منصبه كلسير للشركة.

تعيين السيد عبد العزيز بنعال مسير 

وحيد للشركة وملدة غير محدو ة.

تغيير بنو  النظام امسا�سي للشركة 

(طبقا  التي لها عالقة بهذه التغييرات 

فبرا ر   13 لظهير   5.96 رقم  لقانون 

.(1997

2 - تم اإل داع القانوني باملحكلة 

التجارية بلكناس بتاريخ 18  يسلبر 

2819 تحت رقم 4993 ورقم السجل 

التجاري 35861.
للخالصة والنشر
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شركة نقل توالل
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 2.146.888  رهم

املقر االجتلاعي : مكناس 3 زنقة 19، 

شارع 2 توالل

توسيع النشاط االجتلاعي للشركة
حذف نشاط نقل البضائع

تغيير النظام امسا�سي للشركة
بلقت�سى محضر الجلع العام غير 

نوفلبر   21 بتاريخ  للشركاء  العا ي 

تقرر ما  »نقل توالل«  لشركة   2819

 لي :

االجتلاعي  النشاط  توسيع 

للشركة في : تنظيم امحداث.

من  البضائع  نقل  نشاط  حذف 

النشاط االجتلاعي للشركة.

امسا�سي  النظام  بنو   تغيير 

للشركةالتي لها عالقة بهذه التغييرات 

 13 لظهير   5.96 رقم  لقانون  (طبقا 

فبرا ر 1997).

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2819 28  يسلبر  بتاريخ  بلكناس 

السجل  ورقم   5194 رقم  تحت 

التجاري 37733.
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 INFORMATION BUSINESS

STRATEGIE
بلقت�سى جلع عام استثنائي بتاريخ 

العام  جلع  قرر   2819 )  يسلبر 

شركة معلومات استراتيجية  لشركاء 

 INFORMATION BUSINESS امعلال

STRATEGIE ما  لي :

الحل النهائي للشركة.

من  بللاحي  عثلان  السيد  إبراء 

مهلة املصفي للشركة.

املحكلة  في  القانوني  اإل داع  تم 

24  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ  

2819 تحت رقم 183644.

243 P
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STE RAMA ISKANE
SARL

شركة رما إسكان ش.م.م
مقرها : بطنجة شارع موالي 

اسلاعيل، إقامة موالي اسلاعيل، 
الطابق الثاني، رقم 6

رقم التقييد في السجل التجاري 
96921

تعد ل القانون امسا�سي
في  مؤرخ  موثق  عقد   بلقت�سى 
بد وان  محرر   2819 نوفلبر   26
بطنجة  موثق  اوزاكا  ا  ر  امستاذ 
العام  الجلع  محضر  في  املتلثل 
االستثنائي لشركة »رما إسكان« شركة 
ذات مسؤولية محدو ة والتي طالب 
من خاللها الشركاء من املوثق تصحيح 
مسطرة تأسيس الشركة بعد ما تم 
توقيع عقد تقد م حصة في شكل عقد 

عرفي عوض العقد الرسمي.
املوثق  بد وان  الشركاء  اجتلع 
حصة  تقد م  عقد  إبرام  فقرروا 
توثيقي  محضر  في  شركة  في  عقار 
من القانون  و13   (  ،7 وتغيير املوا  
الرأسلال  تخص  والتي  امسا�سي 
وتوزيع الحصص وسلطات املسير ن 

كلا  لي :
مبلغ رأسلال الشركة :1.888.888 

 رهم.
الحصص العينية : 988.888  رهم 

للسيد رمضان بصري.
الحصص النقد ة : 188.888  رهم 

للسيد عبد الواحد بن مسعو .
أسلاء الشركاء الشخصية والعائلية 
الواحد  عبد  السيد   :  وعناوينهم 
بن مسعو  بطنجة حي السعا ة 2 ش 

سوريا رقم 26.
بطنجة  بصري  رمضان  السيد 
 45 علارة  كوماريسبا  املجاهد ن 

الطابق 2 رقم 357.
أسلاء مسيري الشركة : 9888 حصة 
السيد رمضان بصري و1888 حصة 
للسيد عبد الواحد بن مسعو  عل2 
توزيع امنصبة السيد عبد  الشركاء 
الواحد بن مسعو  والسيد رمضان 

بصري وتلزم الشركة بتوقيعهلا.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
13  يسلبر  التجارية بطنجة بتاريخ 

2819 تحت رقم 598)22.
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STE BRIDGES CONCEPT
تصفية الشركة

العام  الجلع  عقد  بلوجب 
بتاريخ  بالرباط  املسجل  االستثنائي 
الشريك  قرر   2819 17  يسلبر 

الوحيد ما  لي :
 STE BRIDGES الشركة  تصفية 

.CONCEPT SARL AU
تعيين السيد خالد الزرهوني املكلف 
 STE BRIDGES الشركة  بتصفية 

.CONCEPT SARL AU
وتم تحد د مكان التصفية بلقر 

الشركة.
تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط 
بالرباط  التجارية  املحكلة  لدى 
تحت رقم    2819 25  يسلبر  بتاريخ 

.183672
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كوطا بيبي
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بلوجب   -  1
تم تأسيس   2819 3  يسلبر  بتاريخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

مليزاتها كلا  لي :
التسلية : »كوطا بيبي«.

الشركة  غرض  :  كلن  الغرض 
فيلا  لي :

املشورة  وتقد م  التوظيف، 
امعلال  إ ارة  حلول  في  واملساعدة 
املتكاملة، ال سيلا في مجاالت املوار  
البشرية والجو ة والنظم التنظيلية 
وصنع القرار، وبناء الفريق واالتصال 

الداخلي أو الخارجي ؛
املوار   إ ارة  في  استشارات 
وتصليم  املعلومات  ونظام  البشرية 

وتطوير وتسويق أي تطبيق ويب ؛
املشورة وإ ارة االستعانة بلصا ر 

خارجية لعلليات املكتب الخلفي ؛

املغاربة  املستثلرين  مساعدة 
تأسيسهم  إجراءات  في  وامجانب 
وخاصة من خالل  علهم في إجراء 
واالتصاالت،  امولية،  الدراسات 

وتكوين الهياكل التشغيلية والتدريب ؛
الشركات  لجليع  تدريب 

والتقييلات والتدريب.
ساحة   ،2 رقم   : االجتلاعي   املقر 
 ،4 رقم  علارة  الصد ق،  بكر  أبو 

أكدال، الرباط.
28.888  رهم   : رأسلال الشركة 
مقسلة إ 2 288 حصة من فئة 188 
اكتتابها  تم  الواحدة  للحصة   رهم 

من طرف شريكين الذ ن هلا :
السيدة زينب قوبي 188 حصة ؛

 188 سعو   تازي  طارق  والسيد 
حصة وتم  فع مجلوع قيلتها.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

تسير الشركة من طرف   : اإل ارة 
طارق  والسيد  قوبي  زينب  السيدة 

تازي سعو  وذلم ملدة غير محدو ة.
الصافية  لكنها  امرباح   : امرباح 
وبعد قرار  بعد كل اقتطاع قانوني، 
السنوية،  العا  ة  العامة  الجلعية 
االحتياطي  أموال  تكون  أو  توزع  أن 

املنصوص عليه قانونا.
تم تسجيل الشركة بالسجل   -  2
التجاري بالرباط تحت رقم 142859.

لإلشارة والنص
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 NATURAL CARE &
COSMETICS

 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك واحد
رأسلالها : 58.888  رهم

مقرها الرئي�سي : إقامة أقبيل، بلوك 
II، رقم 7، قصر املجاز، وا  اغاللة

RC : 100085 TANGER
IDF : 37683513

تلد د الهدف
الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 
لشركة  الوحيد  للشريك  العا ي 
 NATURAL CARE & COSMETICS
قرر   ،2819 سبتلبر   38 في  املؤرخ 
الشريك الوحيد تلد د الهدف وهو :

الشركة لها أهداف سواء لحسابها 

أو لحساب الغير في املغرب أو خارجه :

والتصد ر،  االستيرا   الصناعة، 

بالتجزئة،  أو  بالجللة  والشراء  البيع 

لحسابها أو لحساب الغير، من أجهزة 

مختبر ة،  تشخصية  كواشف  طبية، 

منتجات  التجليل،  مستحضرات 

املكلالت  الشخصية،  النظافة 

الغذائية، الزيوت النباتية واملوا  امولية 

الخام املستخدمة في صناعة املنتجات 

التي تدخل في إطار أنشطة الشركة ؛

براءات  جليع  واستحواذ  اقتناء 

العلليات  التراخيص،  االختراع، 

واستغاللها  التجارية  والعالمات 

ونقلها أو املساهلة بها ؛

التشغيل  تراخيص  جليع  منح 

االمتيازات  جليع  عل2  والحصول 

استر ا ها  أو  تأجيرها  واستغاللها، 

التي  التنويع  علليات  جلع  وبالتا ي 

جليع  وفي  الشركة  ملصلحة  تتم 

املجاالت بشكل مباشر أو غير مباشر ؛

علليات  جليع  في  املشاركة 

عن  إليها  اإلشارة  تم  كلا  الطبيعة 

املساهلة  أو  شركات  إنشاء  طريق 

أو  بالفعل  القائلة  الشركات  في 

االندماج أو التحالف معها أو التأجير 

إ 2 الشركات أو إ 2 أي شخص آخر 

منها والحقوق  لكل امصول أو لجزء 

املشتركة املنقولة أو غير املنقولة ؛

اكتساب، بيع وشراء اموراق املالية 

الكفاالت،  أو  االجتلاعية  والحقوق 

أو غير ذلك وفقا  القروض  السلف، 

لألحكام القانونية املعلول بها وتخضع 

لتراخيص السلطة املختصة ؛

القانوني  اإل داع  علليات  وتلت 

في كتابة الضبط باملحكلة التجارية 

بطنجة بتاريخ 18 أكتوبر 2819 تحت 

رقم 6662.
املسير

247 P
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STE PRO WINGS
 SARL

تغيير مقر الشركة
لشركاء  العام  الجلع  بلقت�سى 
املؤرخ   PRO WINGS SARL شركة 
تلت املصا قة   2819 أكتوبر   14 في 

عل2 ما  لي :
تغيير املقر االجتلاعي للشركة.

الفصل 4 : املقر االجتلاعي :
املقر االجتلاعي للشركة الذي كان 
البخاري  سيدي   3 بطنجة،   وجد 
163 شارع اإلمام مسلم،   : تحول إ 2 

علارة H، عين الحياني، بطنجة.
الفصل 4 من القانون امسا�سي تم 

تعد له.
القانوني  اإل داع  علليات  وتلت 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بطنجة بتاريخ 26 نوفلبر 2819 تحت 

رقم 73)7.
املسير
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STE NORD GUESTHOUSE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي حرر بطنحة 
وضع  تم   2819 نوفلبر   22 بتاريخ 
ذات  للشركة  امسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدو ة ذات الخصائص 

التالية :
 STE NORD  : التسلية 

.GUESTHOUSE SARL
الهدف : بصفة خاصة :

الشركة لها أهداف  اخل املغرب 
أو  الخاص  لحسابها  سواء  وخارجه 

بلشاركة مع الغير وهي كالتا ي :
وطاوالت  غرف  سكن،  استغالل 

للضيوف.
فندقي  شبه  طابع  ذات  خدمات 
تتكون من إبرام استضافة مصحوبة 
واإلقامة  العقارات  تأجير  بخدمات 

والوجبات الخفيفة.
واملرآب  التخييم  مالعب  تأجير 

وأماكن وقوف السياارت.

حفالت  أنواع  جليع  تنظيم 

الحفالت  املؤتلرات وجليع  الترفيه، 

كحفالت  الرسلية،  وغير  الرسلية 

الزفاف وأعيا  امليال  وغيرها.

بجليع  القيام   : عامة  وبصفة 

والصناعية  التجارية  العلليات 

واملالية والعقارية التي ترتبط بطريقة 

بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املسطر أعاله أو تلك التي من شأنها 

أن تساعد عل2 تنلية الشركة.

مقرها  الشركة   : االجتلاعي  املقر 

شارع عالل بن عبد هللا   ،6 بطنجة 

بلكتب بومهرو.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

188.888  رهم  مبلغ  في  الشركة 

مقسلة إ 2 1888 حصة من فئة 188 

 1  رهم للحصة الواحدة مرقلة من 

إ 2 1888 كلها محررة ومخصصة إ 2 :

 588  : محلد  عطوف  السيد 

حصة.

 488  : الهيناتي  السيد  اسين 

حصة.

 188  : الهيناتي  شيلاء  اآلنسة 

حصة.

 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 

سنة ابتداء من  وم تأسيسها النهائي 

اموان قبل  التصفية  حالة  في   إال 

 أو التلد د.

السنة االجتلاعية : تبدأ من فاتح 

 نا ر وتنتهي في 31  يسلبر.

السيد  الشركة  يسير   : اإل ارة 

والسيد  اسين  محلد  عطوف 

الهيناتي.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

باملحكلة  الضبط  بلكتب  القانوني 
الجهوي  املركز  طريق  عن  التجارية 

الشركة  وقيدت  بطنجة  لالستثلار 

 2( بالسجل التجاري بطنجة بتاريخ 

 22(149 رقم  تحت   2819 نوفلبر 

من   181999 رقم  التجاري  السجل 

السجل التحليلي.
املسير
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 STE GER CAPITAL TRADING

INVESTIMENTS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بطنحة 

وضع  تم   2819 نوفلبر   2( بتاريخ 

ذات  للشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدو ة ذات الخصائص 

التالية :

 STE GER CAPITAL  : التسلية 

 TRADING INVESTIMENTS

.SARL

هدف  اخل  للشركة   : الهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

باملشاركة :

واالستغالل  التلويل  امللكية، 

عن  وكيل  أو  املباشر  والغير  املباشر 

من  والحانات  واملطاعم  الفنا ق 

وبصفة  والفئات،  امنواع  جليع 

عامة من جليع املؤسسات املتعلقة 

واملطاعم  الفنا ق  بصناعة 

والسياحة والترفيه وجليع الخدمات.

املالية  االقتصا  ة،  الدراسة 

الخدمات  وجليع  لللشاريع  والفنية 

والتنظيم  بالتنفيذ  املرتبطة 

املرتبطة  لللؤسسات  والتشغيل 

بالهدف أعاله وعل2 وجه الخصوص 

بناء  في  تساهم  التي  امعلال  جليع 

هذه املؤسسات.

الخدمات  جليع  وتوفير   راسة 

التي تهدف إ 2 تسهيل تنظيم وجبات 

الطعام ملوظفي الشركات والعلوم.

املالية  اموراق  في  االستثلار 

والبورصة.

بجليع  القيام   : عامة  وبصفة 

والصناعية  التجارية  العلليات 

واملالية والعقارية التي ترتبط بطريقة 

بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املسطر أعاله أو تلك التي من شأنها 

أن تساعد عل2 تنلية الشركة.

شارع عالل   ،6  : املقر االجتلاعي 

بن عبد هللا رقم 4 طنجة.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

38.888  رهم  مبلغ  في  الشركة 

مقسلة إ 2 388 حصة من فئة 188 

 1  رهم للحصة الواحدة مرقلة من 

إ 2 388 كلها محررة ومخصصة :

 CASTILLLA FRANCO السيد 

: GERARDO

 158 حصة.

 CONZALEZ NIEVES السيد 

 : MANUEL

158 حصة.

 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 

سنة ابتداء من  وم تأسيسها النهائي 

إال في حالة التصفية قبل اموان أو 

التلد د.

السنة االجتلاعية : تبدأ من فاتح 

 نا ر وتنتهي في 31  يسلبر.

السيد  الشركة  يسير   : اإل ارة 

.CASTILLA FRANCO GERARDO

اإل داع القانوني : تم اإل داع لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
الجهوي  املركز  طريق  عن  بطنجة 

الشركة  وسجلت  بطنجة  لالستثلار 

بطنجة  ملد نة  التجاري  بالسجل 

رقم  تحت   2819 6  يسلبر  بتاريخ 
التجاري  السجل   22(419 اإل داع 

رقم 182233 من السجل التحليلي.
املسير

250 P

STE HAFYOUSS MENAGE
SARL AU

تعد الت قانونية
1 -  بتاريخ 19  يسلبر 2819 قرر 

الشريك الوحيد للشركة ما  لي :

بيع حصص :

 : احظيا  أندور  السيد  املتنازل 

1888 حصة.

 : املتنازل له السيد النفي محلد 

1888 حصة.

السيد  استقالة   : التسيير 

وتعيين  النوري  اال ري�سي  بوشعيب 

السيد النفي محلد كلسير للشركة 

كلا تم اعتلا  اإلمضاء الوحيد له.
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تم بكتابة   : اإل داع القانوني    -  2
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
تحت رقم   2819 23  يسلبر  بتاريخ 

.3181/19
251 P

SMART WIN SARL RABAT

 STE EQUIPEMENTS BELHAJ
INTERNATIONAL

SARL
شركة محدو ة املسؤولية

الرأسلال االجتلاعي : 188.888 
 رهم

 DOUAR GRAINE : املقر التجاري
 ROUTE BENSLIMANE

BOUZNIKA
التصفية املسبقة

بتاريخ الشركاء  من   بقرار 
 16 سبتلبر 2819 تقرر ما  لي :

للشركة  املسبقة  التصفية 
املذكورة أعاله.

اموراوي  الحاج  السيد  تعيين 
بلقرها  املذكورة  للشركة  كلصفي 

أعاله.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم  
بن  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2819 أكتوبر   14 بتاريخ  سليلان 

تحت رقم 576 إ داع 19/)188.
252 P

STE 4 SAISON MARBRE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : طريق زغنغان 
الناضور أوال  ميلون رقم 177 - 

الناضور
حل شركة

 14 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2819 و19  يسلبر   2819  يسلبر 
للشركة 4 فصول ماغبغ ش.م.م ش.و 

تقرر ما  لي :
الفسخ املسبق للشركة.

تعيين السيد بالكاسم عبد الها ي 
املصفي للشركة.

في طريق زغنغان   : مقر التصفية 

 -  177 رقم  ميلون  أوال   الناضور 

الناضور.

الحساب  عل2  واملوافقة  املعا نة 

النهائي لللصفية.

التصفية  تلام  عل2  املصا قة 

النهائية للشركة.

الضبط  كتابة  لدى  اإل داع  تم 

باملحكلة االبتدائية بالناضور بتاريخ 

 3357 تحت رقم   2819 24  يسلبر 

و)335.
مجل النشر والتبليغ
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 STE ENERGY

PROCUREMENT ADVISORY
شركة انرجي بروكيور منة لضفازري

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

ذات الشريك الوحيد

تأسيس
بتاريخ 16  يسلبر 2819 تم وضع 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد وذات 

املليزات التالية :

 STE ENERGY  : التسلية 

 PROCUREMENT ADVISORY

شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد.

في  والتطوير  االستشارة   : الهدف 

مجاالت الطاقة، املاء والبيئة.

الرأسلال : حد  في مبلغ 18.888 

 رهم.

املقر االجتلاعي : 15 محج امبطال 

رقم 4، حي أكدال - الرباط.

السيد  طرف  من  تسير   : اإل ارة 

نبيل السحيمي ملدة غير محد ة كلا 

تعتلد الشركة اإلمضاء الوحيد له.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

تحت رقم 7614) بتاريخ 25  يسلبر 

.2819

السجل التجاري رقم 5)1428.
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STE POLOCK
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
تأسيس

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
 2819 نوفلبر   21 بتاريخ  سال  في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدو ة تحلل الخصائص التالية :
.STE POLOCK SARL : التسلية

أشغال البناء   : الهدف االجتلاعي 
والتهيئة والتز ين.

رأسلال الشركة : 188.888  رهم 
مقسم إ 2 1888 حصة من فئة 188 

 رهم للحصة  الواحدة.
بدر البشري : 488 حصة.

خالد البشري : 388 حصة.

سلير البشري : 388 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رقم   ( قطاع  السالم  حي   : املقر 

6)) سال.
تسير الشركة من طرف   : املسير 

سلير البشري ملدة غير محدو ة.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  القانوني 
بتاريخ 16  يسلبر 2819 رقم التقييد 

بالسجل التجاري 38955.
255 P

STE YAZALI PHARMA
SARL

 REZ DE CHAUSSE N°E 57
 HAY EL MENZEH SIDI ALLAL

BAHRAOUI
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
)1  يسلبر  بتاريخ  العا ي  الغير 

2819 لشركة  زا ي فارما :
لشركة  زا ي  املسبق  الحل  تم 
فارما وتعيين السيد عبد العزيز اليزا ي 
بلقرها االجتلاعي  للشركة  كلصفي 
املنزه  حي   57 رقم  السفلي  الطابق 

سيدي عالل البحراوي.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 

 24 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

 يسلبر 2819 تحت رقم 1237.

256 P

 STE OUFRID

DISTRIBUTION
SARL AU

 N° 11 HAY SAADA  SIDI ALLAL

BAHRAOUI

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغير العا ي بتاريخ 17 سبتلبر 2819 :

لشركة  النهائية  التصفية  تم 

ذات  شركة  اوفريد  يستر بيسيون 

مسؤولية محدو ة بشريك واحد.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 

 5 بتاريخ  بالخليسات  االبتدائية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 1173.

257 P

STE DYORNA
SARL

 N° 44 HAY RIAD SIDI ALLAL

BAHRAOUI

بلقت�سى محضر الجلع العام غير 

تم   2819 سبتلبر   11 العا ي بتاريخ 

ما  لي :

تم التصفية النهائية لشركة   ورنا 

شركة ذات مسؤولية محدو ة.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 

بتاريخ بالخليسات   االبتدائية 

5 نوفلبر 2819 تحت رقم 1174.

258 P

MAROCAIN D’AILLEURS
SARL

تعد ل
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2819 نوفلبر   25 بتاريخ  بالرباط 

قرر الجلع العام غير العا ي لشركة 

 MAROCAIN D’AILLEURS SARL

ما  لي :
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تفويت الحصص :
 188 فئة  من  حصة   388 بيع 
للحصة املللوكة من طرف السيد ابو 
عيشة عالء   ن طاهر مختار الليبي 
الجنسية والحامل لبطاقة التسجيل 
لفائدة  في الشركة   A86(273E رقم 
التركي  البوعي�سي  عدي  السيد 
رقم  السفر  لجواز  الحامل  الجنسية 
التقسيم  ليصبح   U114(6548

الجد د لرأسلال الشركة :
السيد عدي البوعي�سي 168.888 

حصة من فئة 188  رهم للحصة.
 168888 الحصص  مجلوع 

حصة من فئة 188 للحصة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  إ 2 

بشريك وحيد.
القد م  املسير  السيد  استقالة 
ابوعيشة عالء   ن طاهر مختار الليبي 
الجنسية والحامل لبطاقة التسجيل 
وتعيين السيد علي   A86(273E رقم 
سالم علي البوعي�سي الليبي الجنسية 
 A رقم  التسجيل  لبطاقة  والحامل 

857712R كلسير ثاني.
تحد ث النظام امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2819 تحت رقم 183596.
259 P

امستاذ محلد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء

67/69 شارع موالي ا ريس امول

الطابق امول الشقة رقم 3

 85.22.(2.1(.99 / 85.22.(2.25.25.((

الفاكس : 2.15.42).85.22

FACILIS IMMO 
S.A.R.L 

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلال اجتلاعي : 188.888 رهم

 )2، زنقة الغضفة، الطابق امر�سي
مكتب رقم 1، املعاريف

الدار البيضاء
تأسيس شركة

تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
امستاذ محلد رشيد التدالوي موثق 
12  يسلبر  بتاريخ  البيضاء  بالدار 
امسا�سي  النظام  وضع  تم   2819
املحدو ة  املسؤولية  ذات  للشركة 

بالخصائص اآلتية :

 FACILIS IMMO   : التسليـــــة 

مسؤولية  ذات  شركة   S.A.R.L

محدو ة.

الهدف االجتلاعي : تهدف الشركة 

إ 2 القيام  اخل أو خارج املغرب ب :

اإلنعاش العقاري.

التصد ر واالستيرا .

جليع أنواع الوساطة.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

التقنية و التجارية الصناعية املالية 

لها  التي  املنقولة  الغير  أو  املنقولة 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

االجتلاعي الها فة إ 2 تطويره.
زنقة   ،2(   : االجتلاعـي  املقر 

مكتب  امر�سي،  الطابق  الغضفة، 
رقم 1، املعاريف، الدار البيضاء.

من  ابتداء  سنة   99  : املـــــــدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

:  حد   االجتلاعي  الرأسلال 
 188.888 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 

الشكل  عل2  جليعها  محررة   رهم 

التا ي :

السيدة خد جة التجاري 17.888 

 رهم.
التجاري  إلياس  وهيب  السيد 

33.888  رهم.
التجاري  ليندا  شهيناس  السيدة 

17.888  رهم.
رمزي  الرحا ي  عا ل  السيد 

33.888  رهم.

املجلوع : 188.888  رهم.

في  الحصص  تحد    : الحصص 

كل  قيلة  اجتلاعية  حصة   1888

حصة 188  رهم محررة جليعها عل2 

الشكل التا ي :

 178 التجاري  خد جة  السيدة 

حصة.

السيد وهيب إلياس التجاري 338 

حصة.
التجاري  ليندا  شهيناس  السيدة 

178 حصة.

 338 السيدة السعد ة السلامي 

حصة.

املجلوع : 1888 حصة.

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر.

: تسير الشركة ملدة غير  التسييـــــر 

محد ة من طرف السيدة شهيناس 

خد جة  والسيدة  التجاري  ليندا 

جليع  في  الشركة  وتلتزم  التجاري 

ملسيريها  املنفر   بالتوقيع  عقو ها 

أو  التجاري  ليندا  شهيناس  السيدة 

السيدة خد جة التجاري.
تم اإل داع القانوني باملركز الجهوي 

بتاريخ البيضاء  بالدار   لالستثلار 

رقم  تحت   2819 23  يسلبر 

.451477
للخالصة والبيـان
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امستاذ محلد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء
67/69 شارع موالي ا ريس امول

الطابق امول الشقة رقم 3

 85.22.(2.1(.99 / 85.22.(2.25.25.((

الفاكس : 2.15.42).85.22

STAR PANNEAUX 
S.A.R.L 

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلال اجتلاعي : 188.888 رهم

 )2، زنقة الغضفة، الطابق امر�سي

مكتب رقم 1، املعاريف

الدار البيضاء

تأسيس شركة
تلقاه  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

امستاذ محلد رشيد التدالوي موثق 

أبريل   16 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

امسا�سي  النظام  وضع  تم   2819

املحدو ة  املسؤولية  ذات  للشركة 

بالخصائص اآلتية :

 STAR PANNEAUX  : التسليـــــة 

مسؤولية  ذات  شركة   S.A.R.L

محدو ة.

الهدف االجتلاعي : تهدف الشركة 

إ 2 القيام  اخل أو خارج املغرب ب :

املواح  تصنيع  أو  إنتاج  بيع 

وامليالمين ومشتقاته.

التصد ر واالستيرا .

جليع أنواع الوساطة.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

التقنية و التجارية الصناعية املالية 

لها  التي  املنقولة  الغير  أو  املنقولة 

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

االجتلاعي الها فة إ 2 تطويره.

زنقة   ،2(   : االجتلاعـي  املقر 

مكتب  امر�سي،  الطابق  الغضفة، 

رقم 1، املعاريف، الدار البيضاء.

من  ابتداء  سنة   99  : املـــــــدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

:  حد   االجتلاعي  الرأسلال 

 188.888 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 

الشكل  عل2  جليعها  محررة   رهم 

التا ي :

 58.888 السيد عبد القا ر طاوي 

 رهم.

 58.888 طاوي  ا ريس  السيد 

 رهم.

املجلوع : 188.888  رهم.

في  الحصص  تحد    : الحصص 

كل  قيلة  اجتلاعية  حصة   1888

حصة 188  رهم محررة جليعها عل2 

الشكل التا ي :

 588 طاوي  القا ر  عبد  السيد 

حصة.

السيد ا ريس طاوي 588 حصة.

املجلوع : 1888 حصة.

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر.

: تسير الشركة ملدة غير  التسييـــــر 

ا ريس  السيد  طرف  من  محد ة 

طاوي  القا ر  عبد  والسيد  طاوي 

عقو ها  جليع  في  الشركة  وتلتزم 

السيد  ملسيريها  املنفر   بالتوقيع 

القا ر  عبد  والسيد  طاوي  ا ريس 

طاوي.

تم اإل داع القانوني باملركز الجهوي 

بتاريخ البيضاء  بالدار   لالستثلار 

رقم  تحت   2819 23  يسلبر 

.451453
للخالصة والبيـان

261 P
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EAGLE SKY
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE.

AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

تم تأسيس شركة بلقت�سى عقد 
امستاذة  طرف  من  محرر  توثيقي 
بتاريخ بالرباط  العوفي،   صونية 

23  يسلبر 2819.
 EAGLE SKY -  : التسلية 
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE.

AU
املوقع :

مكتب HB3، بين الطابقين، زاوية 
شارع محلد الخامس والطريق رقم 
286، حي عرصة القا�سي، القنيطرة.

الشركة  من  الغرض   : الهدف 
في  أو غير مباشر،  هو بشكل مباشر 

املغرب كلا في جليع البلدان :
وصيانة  تأجير  الجوي،  النقل 
الطائرات وجليع العلليات املنقولة 
والزراعية  والصناعية  والعقارية 
بشكل  املتعلقة  واملالية  والتجارية 
كليا أو جزئيا،  مباشر أو غير مباشر، 
أو التي قد تفضل بطريقة مرتبطة أو 
الهدف  لتحقيق  صفة  بأي  مكللة، 

أعاله.
املدة : 99 سنة.

رأس املال : حد  رأسلال الشركة 
في 188.888  رهم مقسلة إ 2 1888 
188  رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 

للواحدة كالتا ي :
للسيد  اجتلاعية  حصة   1888
بوشعيب املرساوي، والحامل لبطاقة 

.G238227 التعريف الوطنية رقم
التسيير : عين كلسير ن للشركة :

والحامل  رزقي،  جلال  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.WA7265(
اليا اري،  أسلاء  والسيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 

.G249263 رقم
السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر.
262 P

TADOUTE MINE
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس  تم   2819 23  يسلبر 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك وحيد والتي تتليز بلا  لي :
 TADOUTE : التسلية االجتلاعية

.MINE
الهدف االجتلاعي :

املعا ن  تاجر   : التجاري  التسيير 
الخام.

املقر االجتلاعي : 28، زنقة اكللان 
أكدال   2 رقم  شقة  علي  سيدي 

الرباط.
رأسلال الشركة : 188.888 مكون 

من 1888 حصة.
 1888 بنصالح  الحسن  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

: السيد الحسن بنصالح  التسيير 
مسير للشركة ملدة غير محدو ة.

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 
إ 2 31  يسلبر.

رقم السجل التجاري 142855.
باملكتب  القانوني  اإل داع  تم 
23  يسلبر  الجهوي لالستثلار بتا خ 

.2819
263 P

BATI TERRE ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدو ة

فسخ الشركة مسبقا
إن الجلع العام االستثنائي املنعقد 
لشركة   2819 أغسطس   22 بتاريخ 
 BATI TERRE ENGINEERING
محدو ة،  مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها  188.888  رهم،  رأسلالها 
زنقة أكللان سيدي   28  : االجتلاعي 
2 أكدال الرباط، قرر  علي شقة رقم 

ما  لي :
فسخ الشركة مسبقا.

السيد  للشركة  كلصفي  تعيين 
هشام كحيز.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 183123 

بتاريخ 17  يسلبر 2819.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

264 P

SYPROMARKET
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
فسخ الشركة مسبقا

االستثنائي  العام  الجلع  إن 
 2819 نوفلبر   5 بتاريخ  املنعقد 
شركة   SYPROMARKET لشركة 
رأسلالها  محدو ة،  مسؤولية  ذات 
مقرها االجتلاعي :  188.888  رهم، 
شقة علي  سيدي  أكللان  زنقة   28 

رقم 2 أكدال الرباط، قرر ما  لي :
فسخ الشركة مسبقا.

السيد  للشركة  كلصفي  تعيين 
محلد عبد الباسط عدوس.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 183592 

بتاريخ 19  يسلبر 2819.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

265 P

BREAK’IN SCHOOL PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

فسخ الشركة مسبقا
إن الجلع العام االستثنائي املنعقد 
لشركة   2819 أكتوبر   38 بتاريخ 
BREAK’IN SCHOOL PRIVE شركة 
رأسلالها  محدو ة،  مسؤولية  ذات 
االجتلاعي :  مقرها  48.888  رهم، 
شقة علي  سيدي  أكللان  زنقة   28 

رقم 2 أكدال الرباط، قرر ما  لي :
فسخ الشركة مسبقا.

السيد  للشركة  كلصفي  تعيين 
لطفي وهبي.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 183552 

بتاريخ )1  يسلبر 2819.
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

266 P

 ESPACE ARTISANALE BORJ
LAMENARA

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها االجتلاعي : 988.888 

 رهم
املقر االجتلاعي : رقم 1889، مجلع 

الفخارة الولجة - سال
في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2816 38  يسلبر  سال بتاريخ 
في للشركاء  االستثنائي  العام  الجلع 

 ESPACE ARTISANALE« شركة   
: »BORJ LAMENARA

1 - تصفية وإغالق الشركة :

العا ي  غير  العام  الجلع  قرر 

 ESPACE« الشركة  تصفية 

 »ARTISANALE BORJ LAMENARA

وإغالقها بصفة نهائية.

2 - إبراء املصفي :

إ ريس  السيد  املصفي  إبراء  تم 

السنتي�سي.

اإل داع القانوني تم بكتابة ضبط 

بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكلة 

 19  يسلبر 2819 تحت رقم 62)33.
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

267 P

 ESPACE ARTISANALE BAB

LAMRISSA
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها االجتلاعي : 258.888 

 رهم

املقر االجتلاعي : رقم 1881، مجلع 

الفخارة الولجة - سال

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر   ،2816 38  يسلبر  سال بتاريخ 

في  للشركاء  االستثنائي  العام  الجلع 

 ESPACE ARTISANALE« شركة 

: »BORJ LAMRISSSA

1 - تصفية وإغالق الشركة :

العا ي  غير  العام  الجلع  قرر 

 ESPACE« الشركة  تصفية 

 »ARTISANALE BAB LAMRISSA

وإغالقها بصفة نهائية.

2 - إبراء املصفي :

إ ريس  السيد  املصفي  إبراء  تم 

السنتي�سي.

اإل داع القانوني تم بكتابة ضبط 

بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكلة 

 19  يسلبر 2819 تحت رقم 68)33.
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

268 P
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 ESPACE ARTISANALE DAR
DIAF

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها االجتلاعي : 988.888 

 رهم
املقر االجتلاعي : رقم 1811، مجلع 

الفخارة الولجة - سال
في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2816 29  يسلبر  سال بتاريخ 
في  للشركاء  االستثنائي  العام  الجلع 
 ESPACE ARTISANALE« شركة 

: »DAR DIAF
1 - تصفية وإغالق الشركة :

العا ي  غير  العام  الجلع  قرر 
 ESPACE« الشركة  تصفية 
 »ARTISANALE DAR DIAF

وإغالقها بصفة نهائية.
2 - إبراء املصفي :

إ ريس  السيد  املصفي  إبراء  تم 
السنتي�سي.

اإل داع القانوني تم بكتابة ضبط 
بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكلة 
 19  يسلبر 2819 تحت رقم 63)33.

من أجل التلخيص والنشر

التسيير

269 P

 ESPACE ARTISANALE
IMILCHIL

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها االجتلاعي : 558.888 

 رهم
املقر االجتلاعي : رقم 1812، مجلع 

الفخارة الولجة - سال
في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2816 29  يسلبر  سال بتاريخ 
في  للشركاء  االستثنائي  العام  الجلع 
 ESPACE ARTISANALE« شركة 

: »IMILCHIL
1 - تصفية وإغالق الشركة :

العا ي  غير  العام  الجلع  قرر 
 ESPACE« الشركة  تصفية 
ARTISANALE IMILCHIL« وإغالقها 

بصفة نهائية.
2 - إبراء املصفي :

إ ريس  السيد  املصفي  إبراء  تم 
السنتي�سي.

اإل داع القانوني تم بكتابة ضبط 
بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكلة 
 19  يسلبر 2819 تحت رقم 64)33.

من أجل التلخيص والنشر
التسيير
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 ESPACE ARTISANALE LA
SCALA

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها االجتلاعي : 8.888)3 

 رهم
املقر االجتلاعي : رقم 1812، مجلع 

الفخارة الولجة - سال
في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
قرر   ،2816 38  يسلبر  سال بتاريخ 
في  للشركاء  االستثنائي  العام  الجلع 
 ESPACE ARTISANALE LA« شركة 

: »SCALA
1 - تصفية وإغالق الشركة :

العا ي  غير  العام  الجلع  قرر 
 ESPACE« الشركة  تصفية 
ARTISANALE LA SCALA« وإغالقها 

بصفة نهائية.
2 - إبراء املصفي :

إ ريس  السيد  املصفي  إبراء  تم 
السنتي�سي.

اإل داع القانوني تم بكتابة ضبط 
بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكلة 
 19  يسلبر 2819 تحت رقم 61)33.

من أجل التلخيص والنشر
التسيير
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AKLIM METALLURGIE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك وحيد

رأسلالها 388.888  رهم
رقم 5 شارع افريقيا حي الصفاء 

القرية سال
سجل تجاري رقم 27429 سال

تلد د الهدف االجتلاعي
نقل املقر االجتلاعي

الرفع من رأسلال الشركة
ليوم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
4 نوفلبر 2819 قرر الشريك الوحيد 

ما  لي :
1 - تلد د الهدف االجتلاعي.

2 - نقل املقر االجتلاعي من »رقم 
القرية  الكفاح  حي  املضيق  زنقة   1
حي  افريقا  شارع   5 »رقم  إ 2  سال« 

الصفاء القرية سال«.

3 - الرفع من رأسلال الشركة من 

388.888  رهم  إ 2  58.888  رهم 

بدمج امرباح.

 3 املوا   تبعا لذلك،  تعد ل،   -  4

من القانون امسا�سي   7 و   6 و   4 و 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

2819 تحت  17  يسلبر  بسال بتاريخ 

رقم 41)33.
بلقت�سى مقتطف وبيان

املسير

272 P

MANAL ALANDALOUS
منال امندلس

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد

رأسلالها 188.888  رهم

سجل تجاري رقم 61327 فاس

تأسيس
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون   2819 25 نوفلبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

باملليزات  وحيد  بشريك  املحدو ة 

التالية :

منال   : للشركة  القانوني  اإلسم 

.MANAL ALANDALOUS امندلس

الهدف االجتلاعي : وكالة أسفار.

 188.888  : الشركة  رأسلال 

حصة من   1888 إ 2   رهم مقسلة 

188  رهم كلها في ملكية السيد  فئة 

متوكل عبد الرحيم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  قطعة   : االجتلاعي  املقر 

الخامس  الطابق   42 رقم  شقة   12

امللكي تجزئة مطاحن  الجيش  شارع 

إ ريسية فاس.

املسير : متوكل عبد الرحيم.

تم اإل داع القانوني لدى املكتب 

كتابة  ولدى  لالستثلار  الجهوي 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بفاس بتاريخ )1  يسلبر 2819 تحت 

رقم 61327.
بلقت�سى مقتطف وبيان

املسير

273 P

 STE MIROITERIE VITRERIE

EL ANDALUSSE

SARL

رأسلالها : 8.888)1  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 2 تجزئة 

لعراي�سي الزيتون مكناس

تصفية
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 6 واملسجل   2819 أكتوبر   2

الجلع  عقد  تم   2819  يسلبر 

 STE لشركة  االستثنائي  العام 

 MIROITERIE VITRERIE EL

ذات  شركة   ANDALUSSE SARL

رأسلالها   املحدو ة،  املسؤولية 

االجتلاعي  مقرها  8.888)1  رهم، 

الزيتون  لعراي�سي  تجزئة   2 رقم   :

بين  املصا قة  تلت  حيث  مكناس، 

الشركاء وتقرر ما  لي :

للتصفية  النهائي  اإلغالق 

 STE« شركة  أنشطة  جليع  وإنهاء 

 MIROITERIE VITRERIE EL

.»ANDALUSSE SARL

السيد  لللصفي  اإلبراء  إعطاء 

الخنو�سي احلد.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

16  يسلبر  بتاريخ   5564 تحت رقم 

.2819

274 P
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 STE GLOBAL LANGUAGE
CENTRE AZUR

SARL
رأسلالها : 18.888  رهم

املقر االجتلاعي : رقم 6)2 زنقة 37 
اممان III مكناس

تصفية
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
واملسجل   2819 26 نوفلبر 
الجلع  عقد  تم   2819 6  يسلبر 
 STE لشركة  االستثنائي  العام 
 GLOBAL LANGUAGE CENTRE
AZUR SARL شركة ذات املسؤولية 
18.888  رهم،  املحدو ة، رأسلالها  
زنقة   2(6 رقم   : االجتلاعي  مقرها 
تلت  حيث  مكناس،   III اممان   37

املصا قة بين الشركاء وتقرر ما  لي :
وإنهاء  للتصفية  النهائي  اإلغالق 
 STE GLOBAL« جليع أنشطة شركة
 LANGUAGE CENTRE AZUR

.»SARL
السيد  لللصفي  اإلبراء  إعطاء 

املدغري محلد.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 
16  يسلبر  بتاريخ   5565 تحت رقم 

.2819
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 STE CABINET ADVICE SARL
AU

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدو ة  
 STE CABINET  : التجاري  اسم 

  ADVICE SARL AU
العنوان : زنقة 185 رقم 9 الطابق 

1  رب جد د الدشيرة الجها  ة
 املهام : استشارات اإل ارية.

التسيير : السيد  امليلس املهدي  : 
مسير للشركة

تم اإل داع القانون امسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
تحت   24/12/2819 بتاريخ  انزكان 
تحت  التجاري  والسجل   465 رقم  

رقم 19683. 
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 EXTRA FLOW sarl a.u 
رأس مالها 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : حي الخلايس 
القبالني القليعة ا ت ملول.  
إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة بالشريك 

الوحيد
 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
11  جنبر 2819، تم إحداث القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
طرف  من  وحيد  بشريك  املحدو ة 

املوقع للعقد، خصائصها كالتا ي :
EXTRA FLOW  :التسلية

الخلايس  حي   : اإلجتلاعي  املقر 
القبالني القليعة ا ت ملول.

الهدف اإلجتلاعي : 
- ناقل البضائع لحساب الغير.

املختلفة  امعالف  وبيع  شراء   -
لتربية املوا�سي والدواجن.

 : في  حد   الشركة  مال  رأس 
ألف  إ 2  مقسم  188.888  رهم 
للحصة  188  رهم  فئة  من  حصة 
ناوي  السيد  كاملة  الواحدة  للكها 

رشيد.
: عين السيد ناوي رشيد  التسيير 
غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدو ة.
إ 2  فاتح  نا ر  من  املالية:  السنة 

31  جنبر .
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإل داع  تم  لقد 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكلة 
 -  4633 رقم  تحت   23/12/2819

السجل التجاري : 3)195.
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BRUNCHME شركة 
رأسلالها  188.888  رهم

مكتب رقم 7، الطابق الثالث علارة 
كد رة الكائنة بطريق بيوكرى لحرش 

أ ت ملول
تـــأسـيــس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكا  ر 
2819، تم تأسيس  29  وليوز  بتاريخ 
صفاتها    املسؤولية   محدو ة  شركة 

كلا  لي : 

          BRUNCHME : التسلية

أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إ 2:

- ملول الحفالت.

- تسليم الوجبات إ 2 املنزل.

 ،7 رقم  مكتب  االجتلاعي:  املقر 

الطابق الثالث علارة كد رة الكائنة 

بطريق بيوكرى لحرش أ ت ملول

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة : 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التلد د أو الفسخ املسبق.

الرأسلال :  حد  رأسلال الشركة 

في 188.888  رهم  مقسم  إ 2 1888 

حصة 

السيدة حبيبة كا دي 988 حصة

السيد مهدي امو 188 حصة

كا دي  حبيبة  السيدة  التسيير : 

غير  ملدة  ذلك  و  للشركة  مسيرة 

محدو ة. 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

  28/12/2819 االبتدائية إنزكان  وم 

تحت رقم 4624.
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  ASOOGLE شركة
إعالن بالتأسيــــــــــــــــــس

  » ASOOGLE« : شركة

العنوان : رقم 11 علارة 67 اقامة 

السعا ة 2 حي املحلدي اكا  ر.

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم وضع القانون   ،2819 19  جنبر 

الخصائص  ذات  لشركة  االسا�سي 

التالية :

 ASOOGLE :التسلية القانونية

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

علارة   11 رقم   : االجتلاعي  املقر 

املحلدي  حي   2 السعا ة  اقامة   67

اكا  ر.        

تطوير    : االجتلاعي  الغرض 

والتصليم  املعلوميات  تكنولوجيا 

والبرمجة املعلوماتية.

تركيب  و  الكلبيوتر  هندسة 

والتكنولوجيا  اإللكترونية  امنظلة 

اجهزة  وشراء  بيع  املعلوماتية. 

االستيرا   واملعلوميات.  الكومبيوتر 

والتصد ر. 

الخدمات،  جليع  عامة  وبصفة 

التي  التجارية  املبا الت  و  املعامالت 

من شأنها أن تنمي و توسع من نشاط 

الشركة.   

في  حد    : االجتلاعي  الرأسلال   

بالكامل  محررة  ألف  رهم  مائة 

اجتلاعية  حصة  ألف  إ 2  ومقسلة 

الواحدة  للحصة  مائة  رهم  بقيلة 

وكلها للشريك الوحيد السيد طارق 

بربو.

تم تعيين السيد طارق   : التسيير 

بربو مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدو ة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري 

باملحكلة التجارية باكا  ر. 

تبتدئ من   : السنة االجتلاعية   -

وثالثين  واحد  في  وتنتهي  فاتح  نا ر 

 جنبر من كل سنة.

امرباح : تخصم خلسة باملائة من 

القانوني  االحتياط  لتأسيس  امرباح 

والباقي  وضع تحت تصرف الجلعية 

العلومية للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

باكا  ر بتاريخ 24  جنبر 2819، تحت 

بالسجل  واملسجلة   (9837 الرقم 

التجاري التحليلي رقم 42881 .

للنشر و البيان

املسير

279 P
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 OBG CONSULTING SARL
تأسيس شركة 

عرفي  عقد  ملقتضيات  طبقا 

بأكا  ر،   2819 84  جنبر  مؤرخ في  

حي املحلدي  بالشارع الدار البيضاء 

علارة رقم3267  الطابق   81 إقامة 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،82 رقم 

املسؤولية املحدو ة ذات املواصفات 

التالية:

 OBG CONSULTING  : التسلية

ش.م.م

الدار  بالشارع   : االجتلاعي  املقر 

رقم  علارة  املحلدي  حي  البيضاء 

 ،82 رقم  إقامة   81 الطابق   3267

أكا  ر 

مدة الصالحية: 99 سنة

في  حد   االجتلاعي:  املال  رأس 

 1888 عل2  موزع  188.888  رهم 

للحصة  188  رهم  فئة  من  حصة 

لفائدة:

 588 كوميز  صونيا  لينا  السيدة 

حصة 58.888  رهم

انريكيس  وس  كونكلو  السيد 

سانتوس 588 حصة 58.888  رهم

املوضوع : تدريب وتكوين متخصص 

التجليل، صالون التجليل.

فاتح  من  تبتدئ   : السنةاملالية 

 نا را 2 31  جنبر من كل سنة

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بأكا  ر، 

الرقم  تحت  23  جنبر2819  بتاريخ 

.(9823
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 EL MAHDI ELMZALI TRANS

  SARL ASSOCIE UNIQUE
إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  ثم   28/11/2819

امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

املليزات  ذات  وحيد   شريك  ذات 

التالية :

 EL MAHDI ELMZALI االسم: 
TRANS ش.م.م .ش.و

زنقة   29 االجتلاعي :رقم  املقر 
ازيالل انزكان

البضائع  نقل  االجتلاعي:  الهدف 
مجل الغير

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 
ف2 188.888  رهم مقسلة إ 2 1888 
السيد املزا ي    : حصة موزعة كالتا ي 

املهدي  1888 حصة.  
املسير: السيد املزا ي املهدي  

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 
إ 2 31  جنبر.

اإل داع  ثم   : القانوني  اإل داع   
القانوني باملحكلة االبتدائية بانزكان 
 وم 85/12/2819  تحث رقم 4531.
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 SOCIETE ANOUMINES
SARL

إعالن عن إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   84/89/2819
املليزات  ذات  و  املسؤولية  محدو ة 

التالية:
 ANOUMINES  التسلية : شركة
اقامة الصحراء   : املقر االجتلاعي 

رقم 34 كلليم.
588.888  رهم   : الرأسلال 
فئة  من  حصة   5888 عل2  مقسلة 

188  رهم.
الهدف :  امشغال املختلفة.

الشركاء : 
محبوب  الرحلان  عبد  السيد  
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

A14932 رقم
والحامل  حلدان   علي  السيد  
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JZ2838
السيد  الحسين حلدان والحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JA112615

والحامل  محبوب  السيد  اسر 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

J486(74

والحامل  رضــــــا  كلال  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JB24(61

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

 نا ر و تنتهي في 31  جنبر من كل سنة

التسيير : تسيير الشركة حاليا من 

طرف السيد : عبد الرحلان محبوب.

تم  اإل داع   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بكلليم  االبتدائية  باملحكلة 

12/2819/)1 تحت رقم 538/2819.

282 P

TAHA IRRIGATION SARL
تـأسـيـس شــركة 

RC : 6479

بتأريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى   

القانون  وضع  تم   8(/11/2819

املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي 

املحدو ة تحلل الخصائص التالية:

الـتـسـليـــــــــــــــة :

 TAHA IRRIGATION SARL AU 

الشركة ذات املسؤولية   : الشكل 

املحدو ة.

الـلـوضـــــوع : تركيب واصالح جليع 

  / الفالحي  الري  أ وات  و  معدات 

مقاول في امشغال العامة و البناء   /   

بيع جليع تجهيزات الفالحية.

سوق السالم    : الـلـقر االجـتـلاعــي 

رقم 47 السوق الداخلي، أوال  تا لة 

تارو انت. 

مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

رأسلـــال الشركـــة : مئة الف  رهم 

الـتسـيـيــــــــــــــــــر :   فؤا  أوحسين.

لدى  القانوني  اإل داع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بتاريخ:   1553 رقم  تحت  تارو انت 
التجاري  سجلها  رقم   24/12/2819

هو 6479.
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 STE ORION

ARCHITECTURE SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   26/89/2819

بالخصائص  املسؤولية  محدو ة 

التالية :  

االسم :

ORION ARCHITECTURE 

الهدف: مهندس معلاري

رأسلال املجلوعة : 18.888  رهم

التسيير: السيد  أ وب لوا ي

املقر االجتلاعي: املساكنة بعنوان 

حي   7 زنقة   11 18مكرربلوك  رقم 

بئرأنران تكوين

املدة : 99 سنة

لللجلوعة  القانوني  اإل داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بتاريخ   (((94 رقم  تحت  بأكا  ر 

.2819/12/11
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 SOCIETE PHARMACIE

 SARAYA  SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs 

التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  .تم   31/18/2819

بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملليزات التالية:

 STE PHARMACIE  : التسلية 

 SARAYA SARL A U

: حي القدس رقم  املقر االجتلاعي 

146  كلليم.  

188.888  رهم   : الرأسلــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1888 عل2  مقسلة 

188  رهم.

الهـــــــــــــــدف : صيدلية 
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أبو  السيدة  الوحيد:  الشريك 

لبطاقة  الحامل  خولة،  اليتيم 

   I6996(9 رقم  الوطنية  التعريف 

1888 حصة

التسيير : السيدة أبو اليتيم خولة  

اعتلا   سيتم  و  للشركة،  كلسيرة 

بالنسبة  لللسيرة  الوحيد  اإلمضاء 

للوثائق املتعلقة باإل ارات العلومية 

وشبه العلومية واإل ارات املالية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

26/11/2819 تحت رقم 495/2819.
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 R.M DELICES Sarl

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

املحدو ة :
رأسلالها : 888 18  رهم

موقع  عرفي  عقد  بلقت�سى 

نوفلبر2819   27 بتاريخ  بتارو انت 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

محدو ة تحلل املواصفات التالية : 

 R.M DELICES Sarl . التسلية

املوضوع: موضوع الشركة هو:

استغالل محل لللخبزة والفطائر.

استغالل مقهى

في  محد    : االجتلاعي  رأسلال 

18.888  رهم موزع إ 2 188 نصيب 

للواحد  188  رهم  بفئة  اجتلاعي 

مكتتبة ومسد ة كلها. 

غشت   28 شارع  املقر االجتلاعي: 

رقم 98  بتارو انت.  

املدة : مدة الشركة محد ة في 99 

في  تاريخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السجل التجاري.

مسيرة  الشركة  ستكون  التسيير: 

وملدة غير محد ة من طرف:السيدة 

بنون رقية.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 2819 نوفلبر   13 بتاريخ  بتارو انت 

تحت رقم 1538/2819 (رقم السجل 

التجاري 6457 بتارو انت)  
مختصر لغا ة النشر
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 SOUFUCHROS 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة بشريك وحيد تسليتها 
س.ت : 6465 تارو انت

بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

29/11/2819 بأوال  تا لة، تأسست 

محدو ة   مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مليزاتها كلا  لي : 

 SOUFUCHROS  :التسلية

البناء  أعلال  جليع  الهدف: 

والكهرباء،  الصهر،  الرصف، 

والزجاج،  والصباغة،  والسباكة، 

املياه،  تسرب  ومعالجة  والنجارة، 

تطوير  الهواء؛  وتكييف  والعزل، 

املدنية.  والهندسة  املباني،  وإصالح 

التداول.  مختلفة.  وخدمات  أشغال 

أعلال  جليع  وتصد ر.  استيرا  

الصيانة  خدمات  وامسفلت.  الحفر 

واممن  والبستنة  والتنظيف 

املطاعم  املر�سى.  نقل  والحلا ة. 

توريد  حفالت.  تلوين  الجلاعية. 

وأجهزة  املكتبي  وامثاث  املعدات 

وشراء  وتأجير  استيرا   الكلبيوتر. 

بيع  واملعدات.  املوا   جليع  وبيع 

وام وات  املعدات  ونقل  وشراء 

وجليع املوا . نقل البضائع. 

شارع   198 رقم   : املقر االجتلاعي 

التقدم حي النصر أوال  تا لة.

 188.888  : الشركة  رأسلال 

 رهــم.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل التجاري.

الشريك  يسيير الشركة،  التسيير: 

الوحيد، السيد أخراز عبد اإلله، ملدة 

غير محدو ة. 

رأسلال  وزع  الحصص:  توزيع 

فئة  من  حصة   1888 عل2  الشركة 

لفائدة  بكاملها  محررة  188  رهم، 

السيد أخراز عبد اإلله.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 19/12/2819 بتاريخ  بتارو انت 

تحت رقم 1548.
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    LHAJ SALAH ET FILS شركة
العنوان : رقم 5)5 شقة رقم 1  حي 

املحلدي اكا  ر.

إعالن بالتأسيس 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم وضع القانون   ،2819 نوفلبر   28

الخصائص  ذات  لشركة  االسا�سي 

التالية :

التسلية القانونية :

    LHAJ SALAH ET FILS 

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة .

شقة   5(5 رقم   : املقر االجتلاعي 

رقم 1 حي املحلدي اكا  ر.

االستيرا     : االجتلاعي  الغرض 

السلع  اآلليات،  لجليع  والتصد ر 

التجارية  املعامالت  واملنتجات.  

تجاري  وملثل  وسيط  العامة. 

لللنتجات العاملية .

الخدمات،  جليع  عامة  وبصفة 

التي  التجارية  واملبا الت  املعامالت 

من شأنها أن تنمي وتوسع من نشاط 

الشركة.   

الرأسلال االجتلاعي : حد  في مائة 

ألف  رهم محررة بالكامل ومقسلة 

إ 2 ألف حصة اجتلاعية بقيلة مائة 

 رهم للحصة الواحدة ومقسلة بين 

الشركاء حسب املساهلة كلا  لي:

- السيد بريش صالح : خلسلائة 

قدرها  بلساهلة  اجتلاعية،  حصة 

خلسون ألف  رهم. 

مائتين   : خليل  بريش  السيد   -
اجتلاعية،  حصة  وخلسون 
وعشرون  خلسة  قدرها  بلساهلة 

ألف  رهم. 
مائتين   : حلزة  بريش  السيد   -
اجتلاعية،  حصة  وخلسون 
وعشرون  خلسة  قدرها  بلساهلة 

ألف  رهم. 
- التسيير: تم تعيين السيد بريش 
صالح مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدو ة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

باملحكلة التجارية باكا  ر. 
من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 
وثالثين  واحد  في  وتنتهي  فاتح  نا ر 

 جنبر من كل سنة.
امرباح : تخصم خلسة باملائة من 
القانوني  االحتياط  لتأسيس  امرباح 
والباقي  وضع تحت تصرف الجلعية 

العلومية للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
باكا  ر بتاريخ )1  جنبر 2819، تحت 
بالسجل  واملسجلة   .((976 الرقم 

التجاري التحليلي رقم 41959.  
  للنشر و البيان

املسير
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شــركة ن.أ ترونس اتالنتيك 
انترنسيونال ش.م.م

 SOCIETE N.A TRANS ATLANTIC 
INTERNATIONAL SARL
رأس مالها 188.888  رهم

املقر االجتلاعي: شقة رقم 14  
الطابق الثالث علارة إتري 55  جيت 

سكن بنسركاوأكا  ر.
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إحداث  تم   ،26/11/2819
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
للعقد،  املوقع  طرف  من  املحدو ة 

خصائصها كالتا ي:
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ترونس  ن.أ  شركة  التسلية: 

اتالنتيك انترنسيونال ش.م.م  

 STE N.A TRANS ATLANTIC

INTERNATIONAL

 14 رقم  شقة   : االجتلاعي  املقر 

الطابق الثالث علارة إتري55  جيت 

سكن بنسركاو أكا  ر

 الهدف االجتلاعي :

النقل الوطني والدو ي.

 TRANSPORT NATIONAL ET

INTERNATIONAL

نقل البضائع.

 TRANSPORT DE 

 MARCHANDISES EMBALEES

OU CONTENEURS

اإلرساليات. 

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISES DE

 MESSAGERIE EN ZONE

URBAINE ET INTERURBAINES

في:  حد   الشركة  مال  رأس 

ألف  إ 2  مقسم  188.888  رهم 

للحصة  188  رهم  فئة  من  حصة 

الواحدة  للكها كل من:

السيد رشيد البر ك  588 حصة

السيد كلال بوحبة  588 حصة

إ 2  فاتح  نا ر  من  املالية:  السنة 

31  جنبر.

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  التاسي�سي 

26/11/2819، تقرر ما  لي : 

فاظلة  السيدة  عينت   : التسيير 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  بوعقيل؛ 

وحيدة  مسيرة   JE2462(4 رقم 

للشركة ملدة غير محدو ة. 

للسيد  املشترك  البنكي  اإلمضاء 

رشيد البر ك والسيد كلال بوحبة.

لدى  القانوني  اإل داع  تم  لقد 

بتاريخ  أكا  ر  التجارية   املحكلة 

12/2819/)1م تحت رقم: 8)9)) - 

السجل التجاري: 41961.
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C.A CONSEIL

 STE NATURA POISSON 

SARL
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   

والدي   86/12/2819 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بلوجبه  ثم 

مسؤولية محدو ة مليزاتها كالتا ي:                

اال سم :

STE NATURA POISSON SARL

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدو ة

الرأسلال : 188.888   رهم 

املنتجات  تصد ر   -  : الهدف 

البحرية

بلوك ا اقامة   52 :الرقم  العنوان 

 اسلين اكا  ر.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

والسيد  ابراهيم  اضياضو  السيد 

سواكي سلير. 

القانوني باملحكلة   اال  ذاع   ثم  

 1(/12/2819 في  باكا  ر  التجارية 

تحث رقم 975)). 
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NOZA NEGOCES
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلالها  188.888  رهم 

املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   8(/87/2819

ذات مسؤولية محدو ة باملواصفات 

التالية : 

 NOZA NEGOCES التسلية 

ش.م.م 

الهدف : شركة توزيع وانتاج املوا  

الغذائية.

االسترا  والتصد ر

املقر االجتلاعي : رقم 173 تجزىة 

الليلون اوال    حو ا ت ملول 

املدة: مدة الشركة 99 سنة 

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

الشركة االجتلاعي في 188.888  رهم 

مقسم إ 2 1888 حصة بلقدار 188 

 رهم للحصة : 

مسير  الغني  عبد  زهور  السيد 

الشركة ب 1888 حصة 

عين السيد زهور عبد   : التسيير 

الغني كلسير للشركة

:  تم التوقيع  التوقيع االجتلاعي 

في جليع العقو  و الوثائق اإل ارية و 

البنكية من طرف السيد زهور عبد 

الغني

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 

الضبط باملحكلة اال بتداىية لنزكان 

رقم  تحت   81/8(/2819 بتاريخ 

.37(6
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SOCIETE L’BRAHM’S S.N.C
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  14/12/2819تم 

التضامن  باملليزات التالية:

التسلية :

 SOCIETE L’BRAHM’S S.N.C 
شارع   86 زنقة   : االجتلاعي  املقر 

بين الويدان مجسد املوحد ن كلليم.

الرأسلال : 18.888  رهم مقسلة 

عل2 188 حصة من فئة 188  راهم.

الهدف : محلبة 

الشركاء :

السيد إبراهيم بوتغناش،مغربي   

لبطاقة  والحامل  الجنسية، 

JA138228 رقم  الوطنية   التعريف 

 58 حصة.

مغربي  هللا،  عبد  حلو  السيد 

لبطاقة  والحامل  الجنسية 

SH14948( رقم  الوطنية   التعريف 

 58 حصة

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

 نا ر وتنتهي في 31  جنبر من كل سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

بوتغناشغير  إبراهيم  السيد:  طرف 

محد ة.

باملحكلة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

13/12/2819 تحت رقم 2723.
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LA PERLE DE SEJOUR
تأسيس شركة

بناء عل2 عقد عرفي حرر بتيزنيت  
وضع  تم   ،2819 12  جنبر  بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدو ة 

املسؤولية وذات الخصائص التالية:
 LA PERLE DE  : التسلية 

SEJOUR ش.م.م
: مستغل  ار الضيافة أو  الهدف 

رياض- مطعم بثلن ثابت.
ا ت  قرية   : االجتلاعي  املقر 

اومكاس جاعة املن تفراوت تيزنيت.
في  حد    : االجتلاعي  الرأسلال 
إ 2  مقسم  18.888  رهم،  مبلغ 
عل2  موزعة  اجتلاعية  188حصة 

الشكل التا ي :َ
السيد بكري  اسين  58 حصة. 

اآلنسة بكري مريم 58 حصة .
من  الشركة  ستسير   : التسيير   -
ملدة غير  طرف السيد بكري  اسين  

محدو ة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتيزنيت  وم  االبتدائية 

2819 تحت عد  2819/748. 
مسجلة  الذكر  السالفة  الشركة 
بالسجل التجاري بتيزنيت تحت عد  

.4191
293 P

STE GROUPE T.PS
مجموعة ت ب س

ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد : رشيد ا ت القا د، 

رأسلالها 188.888  رهم.
 مقرها االجتلاعي : رسم عقاري 

عد  89/131544 رقم 619 الحي 
املحلدي اكا  ر.

تبعا للعقد الخاص املحرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،13/11/2819
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عل2  تحتوي  املسؤولية،  محدو ة 

املليزات التالية : 

التسلية : 

GROUPE T.PS ش.م.م
رسم   619 رقم  العنوان التجاري: 

الحي   131544/89 عد   عقاري 

املحلدي اكا  ر 

الرأسلال : 188.888  رهم.

في  مقاولة   : الشركة  نشاط 

مختلف امشغال أو البناء. 
التسيير : تم تعيين السيد : رشيد 

ا ت القا د  مسير الشركة.

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 غا ة 31  جنبر.

سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري. 

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم   

باكا  ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت  13  جنبر2819   وم 

.((938
بلثابة مقتطف و بيان
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GUIDMA NEGOCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
الجلع  محضر  عل2  بناء 

بتاريخ   املنعقد  التأسي�سي  العام 

ذات  شركة  تأسست   19/11/2819

مسؤولية محدو ة

باالعتبارات التالية: 

 GUIDMA شركة    : االسم 

مسؤولية  ذات  شركة     NEGOCE

محدو ة شريك واحد.
العنوان : رقم 12 قسارية مرجان 

شارع سيدي عبد الرحلن تزنيت

: مقاول في اشغال البناء،  الهدف 

التفاوض. 

العلليات  كل  عامة  بصفة  و 

املالية  التجارية،  السياحية، 

واالقتصا  ة التي من شأنها أن تنمي و 

تطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

 99) : تسعة و تسعون سنة  املدة 

سنة).

هو  الشركة  رأسلال  املــال:  رأس 

 ( (188.888  رهم  مائة ألف  رهم 

 مقسلة إ 2 ألف (1888) حصة بقيلة

مائة (188)  رهم لكل حصة.

جانطي  السيد  تعيين  التسيير:   -

جوا  مسيرا للشركة.

اإل داع  تم  القانوني :  اإل داع   -

القانوني باملحكلة االبتدائية بتيزنيت 

بتاريخ 18/12/2819 تحت رقم : 738.

295 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

GUZEL FRUIT
تأسيس شركة مسؤولية محدو ة

GUZEL FRUIT

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   19/12/2819

بالخصائص  املسؤولية  محدو ة 

التالية

   GUZEL FRUIT : االسم 

:  وكيل استيرا  و تصد ر  الهدف 

الفواكه والخضروات.

 188.888  : املجلوعة  رأسلال 

 رهم 
التسيير : سناء حرشاوي

 1 رقم  شقة  االجتلاعي:   املقر 

طابق رقم 1 منزل رقم 2 شارع إفران 

بلوك   حي الهدى اكا  ر.

املدة : 99 عام

لللجلوعة  القانوني  اإل داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

بتاريخ   (9833 رقم  تحت  باكا  ر 

.24/12/2819

296 P

 STE  INTER VNESHTORG

S.A.R.L
تأسيس الشركة

بلوجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

الشركة  تأسيس  تم   84/12/2819

ذات املليزات التالية :

 STE  : االجتلاعية  التسلية 

 INTER VNESHTORG  sarl

تصد ر   : االجتلاعي  الهدف 

واستيرا  الخضر و الفواكه.
)11، شارع  املقر االجتلاعي : رقم 

عبدة، حي خط الرملة 1، العيون

 188.888  : االجتلاعي  الرأسلال 

 رهم مجزأة إ 2 1888 حصة من فئة 

188  رهم للحصة الواحدة

التسيير : تم تعين السيد بونجداع 

كلسير ن  حليد  طريقي  و  حسن 

للشركة ملدة غير محدو ة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي

تم اإل داع القانوني لدى مصلحة 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بالعيون بــتاريخ : 23/12/2819 تحت 
رقم 5)38.

297 P

 SOCIETE ISYDA SARL-AU
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   83/12/2819

ذات  املحدو ة،  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد،  باملليزات التالية:

 SOCIETE ISYDA  : التسلية 

” “SARL-AU
زنقة   ،11 رقم   : االجتلاعي  املقر 

ابن تومرت،  طانطان.

188.888  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1888 عل2  مقسلة 

188  راهم.

امشغال  و  البناء   : الهدف 

بيع املستلزمات املكتبية و  املختلفة، 

املعدات املعلوماتية. 

الشريك الوحيد:

مغربي  -السيد إسلاعيل بوينين، 

الجنسية، و الحامل لبطاقة التعريف 

.   J 2414(4  الوطنية رقم

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

 نا ر و تنتهي في 31  جنبر من كل سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

إسلاعيل   : السيد  مؤسسها  طرف 

بوينين ملدة غير محد ة.

باملحكلة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

19/12/2819 تحت رقم 5219.
298 P

 GAMA LOCATION شــركة 
  SARL

 شركة ذات مسؤولية محدو ة 
 رأسلـــالها 188.888   رهم 

مقرها االجتلاعي : بلوك 11، حي بئر 
أنزران، تيكوين، أكا  ر

تـأسـيـس شــركة
 18 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   2819  جنبر 
التاسي�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

تحلل الخصائص التالية :  
 GAMA شركة   : الـتـسـليـــــــــــــــة 

LOCATION SARL
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدو ة.
استئجار  و  تأجير   -  : الـلـوضـــــوع 

املعدات واآلالت.
-  تنظيم املناسبات و الحفالت.

-  القيام بجليع االشغال املختلفة 
أو أعلال البناء.

-  و بصفة عامة جليع العلليات 
غير  أو  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة
- الـلـقر االجـتـلاعــي : بلوك 11، حي 

بئر أنزران، تيكوين، أكا  ر.
99 سنة ابتداء   : مــــــدة الشركــــــة   -

من  وم تأسيسها. 
 188.888  : الشركـــة  رأسلـــال   -
حصة من   1888  رهم مقسم عل2 

فئة 188  رهم.
السيد   -  : و مساهلتهم  الشركاء   -
مقابل  98.888  رهم  احلد  الويس 

988 حصة.
- السيد الويس املصطفى 18.888 

 رهم مقابل 188 حصة.
 5 :  تم اقتطاع نسبة %  امربـــــــــاح 
من امرباح لإلحتياط القانوني والباقي 
سواء  وزع او  حسب تقرير الشركاء 

 نقل.
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من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

طرف السيد الويس احلد.

حق اإلمضاء : أعطي حق اإلمضاء 

لللسير الوحيد السيد الويس احلد.

السنـــة االجتلـاعيـة : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  جنبر.

لدى  القانوني  اإل داع  تم  لقد 

بتاريخ  مكا  ر  التجارية  املحكلة 

23/12/2819 تحت رقم : 9825).
للخالصة البيان

املسيــــــــر الوحيد

299 P

 COMPGANIE GENERALE

 DE COMMERCE S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

تأسيــس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،24/89/2819

ذات املسؤولية املحدو ة خصائصها 

كالتالـي :

 STE COMAPGNIE   : التسلية 

 GENERALE DE COMMERCE

 S.A.R.L

الهدف االجتلاعي : 

-اشغال البناء وخدمات متنوعة. 

-مفاوض.

زنقة   81 رقم   : االجتلاعي  املقر 

الكويت طانطان.

املدة : 99 سنة. 

188.888  رهم   : الرأسلال 

حصة إجتلاعية   1888 مقسلة إ 2 

من فئة 188   رهم للحصة الواحدة،  

منتسبة للشركاء :

- السيد  اموشا مبارك 258حصة 

إجتلاعية.

 258 براهيم  اكوجدام  السيد   -

حصة إجتلاعية.

 588 محلد  اسامري  السيد    -

حصة إجتلاعية.

الشركة  بتسيير  يعهد   : التسيير 

غير  ملدة  محلد  اسامري  السيد  إ 2 

محد ة، أما التوقيع فينسب إ 2.

والسيد   محلد  اسامري  السيد 

اموشا مبارك

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم  وقد 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت  بطانطان بتاريخ12/2819/)1 

رقم 1823.
للخالصة و البيان

عن املسير

300 P

STE SAMIFISC

 STE CONSTRUCTION

ESCAT

بلقت�سى القانون امسا�سي بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،12/11/2819

محدو ة املسؤولية . 

 :
ُ
باملواصفات التالية

 التسلية : شركة كونستر كسيون 

 STE CONSTRUCTION ايسكات 

ESCAT

الهدف : أشغال البناء.

بحي  محل   : االجتلاعي  املقر 

اوال   بلد ة  الوئام  شارع  الشرار ة 

تا لة تارو انت.

املدة :  99 سنة ا ابتدءا من تاريخ 

التأسيس

رأسلالها :  188.888  رهم

محلد  السيد  تعيين   : التسيير 

االشكر مسير الشركة و السيد رشيد 

لوزا ي كلسير تاني للشركة.   

السيد  بين  مشترك   : اإلمضاء 

محلد االشكر و السيد رشيد لوزا ي .   

باملحكلة  تم  القانوني  اإل داع 

بتاريخ  تارو انت  االبتدائية 

19/12/2819 تحت رقم 1541.  

301 P

STE ESCOMPTE SARL

 STE ELEVAGE شركة

 AGRICOLE MASSA SARL

ش. م. م  

تأسيس شركة م م 

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم   16/12/2819 في 

تحلل  املسؤولية   محدو ة  شركة 

الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحلل   : التسلية 

شركة : 

 STE ELEVAGE AGRICOLE

 MASSA SARL

تحد  رأسلال   : رأسلال الشركة 

الشركة في 188.888  رهم مقسم ا 2 

188  رهم لكل  حصة بقيلة   1888

حصة مللوكة ل 

:  JB75372صبير  الحسن 

 348 حصة

:  JB196( صبير  جامع   و 

 338 حصة

:  JB1515((شريك أحلد   و 

 338 حصة

املقر  تحد    : االجتلاعي  املقر 

االجتلاعي للشركة في  العنوان :  وار 

الجوابر ماسة اشتوكة ا ت باها

تعلل الشركة  الهدف االجتلاعي: 

في مجال تربية امبقار و إنتاج الحليب

الشركة  تسيير  تحد    : التسيير 

صبير الحسن  السيد:  طرف  من 

JB75372

تم ا داع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكلة االبتدائية النزكان تحت 

رقم4647  بتاريخ 24/12/2819.

302 P

STE EXPERTISE SARL AU
إعالن عن تأسيس شركة محدو ة 

املسؤولية
STE EXPERTISE SARL AU

ICE: 002331436000057

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

تم تأسيس شركة    2819 85  جنبر 

محدو ة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE EXPERTISE  : التسلية    

 Sarl AU 

العهد  و ي  حي   : االجتلاعي  املقر 
زنقة الكويت   28 سيدي محلد رقم 

انزكان .

الهدف : مركز التكوين و االستشارة 

و الدعم املدر�سي. 

 188.888  : االجتلاعي  الرأسلال 

 رهم.

التسيير : عثلان خبيري .

املدة : 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح  نا ر حتى31 

 جنبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  45(5 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
2819.رقم السجل  16  جنبر  بتاريخ 

التجاري19555.

303 P

STE ESCOMPTE SARL

 STE BBM SERVICES شركة
SARL ش. م. م  
تأسيس شركة م م

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم   1(/12/2819 في 

تحلل  املسؤولية   محدو ة  شركة 

الخصائص التالية 

اسم  الشركة  تحلل   : التسلية 

  STE BBM SERVICES SARL شركة
تحد    : الشركة  رأسلال   
188.888  رهم  رأسلال الشركة في 

بقيلة  حصة   1888 ا 2  مقسم 

مللوكة  حصة  لكل   188  رهم 

 JB(3122 سيهلو  بن  ابراهيم   ل 

 588 حصة
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     JH14(19 و مصطفى بن سيهلو 

588 حصة

املقر  تحد    : االجتلاعي  املقر 

االجتلاعي للشركة في العنوان : بلركز 

أ ت اعليرة اشتوكة أ ت باها.

الهدف االجتلاعي : تعلل الشركة 

في مجال الوساطة في ميدان التشغيل 

و امعلال املختلفة

الشركة  تسيير  تحد    : التسيير 

من طرف السيد: ابراهيم بن سيهلو

JB(3122

تم ا داع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكلة االبتدائية النزكان تحت 
رقم)464  بتاريخ 24/12/2819.

304 P

 STE BIZDAD TRANS

  SARL ASSOCIE UNIQUE
إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  ثم   82/18/2819

امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

املليزات  ذات  وحيد   شريك  ذات 

التالية :

االسم: BIZDAD TRANS ش.م.م 

.ش.و
حي   916 االجتلاعي :رقم  املقر 

اوشاح تراست انزكان ا ت ملول

نقل البضائع   : الهدف االجتلاعي 

مجل الغير

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

188.888  رهم مقسلة إ 18882  ف2 

السيد زهيد   : حصة موزعة كالتا ي 

مبارك  1888 حصة.  

املسير: السيد زهيد مبارك

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  جنبر.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

القانوني باملحكلة االبتدائية انزكان 

 وم 28/12/2819  تحث رقم 4623.

305 P

3call3 SARL

شركة محدو ة املسؤولية  

رأسلالها 188.888  رهم

تأسيس شركة

عرفي  عقد  ملقتضيات  طبقا 

 265 ب   27-11-2019 في  املؤرخ 

 92 رقم   9 شارع الزرقطوني الطابق 

الدار البيضاء تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات املواصفات 

التالية: 

التسلية : 3call3  ش.م.م 

شارع   265  : االجتلاعي  املقر 

الدار   92 رقم   9 الزرقطوني الطابق 

البيضاء

مدة صالحية الشركة : 99 سنة

في  حد   االجتلاعي:  املال  رأس 

 1888 عل2  موزع  188.888  رهم 

للحصة  188  رهم  فئة  من  حصة 

لفائدة:

 588 باتريك  وسف  أمير  السيد 

حصة 58.888  رهم

موريس  غاي  برونو  السيد 

صامويل 588 حصة 58.888  رهم  

من  الشركة  تسيير  التسيير: تم 

طرف:

موريس  غاي  برونو  السيد 

صامويل والسيد أمير باتريك  وسف

املوضوع : - مركز االتصال الهاتفي

- وكالة للوثائق والتنظيم التجاري 

والتقني 

فاتح  من  تبتدئ  املالية:  السنة 

 نا ر ا 2 31  جنبر من كل سنة

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2819 11  جنبر  بتاريخ  البيضاء، 

الرقم  تحت  التجاري  بالسجل 

التحليلي 458515.

306 P

AFRIMAREX
SARL AU

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   

والذي   2019-12-04 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بلوجبه  ثم 

مسؤولية محدو ة مليزاتها كالتا ي:

 STE AFRIMAREX SARL : االسم

.AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدو ة.

الرأسلال : 188.888  رهم. 

للدراسات  مكتب   : الهدف 

واالستشارات املالية.

العنوان : شارع علا  2 حي تدارت 

انزا اكا  ر.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ابو الزبير محلد. 

باملحكلة   القانوني  اال  داع  ثم 

 2819/12/23 في  باكا  ر  التجارية 

تحث رقم 9827). 
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 AIRE DE JEUX SIDI BIBI
 Sarl

Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social : DOUAR DRAID

SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

ICE: 002374333000018

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2819/12/83

باملليزات  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

التالية :

 AIRE DE JEUX SIDI  : التسلية 

BIBI

املقر االجتلاعي :  وار  را د سيدي 

بيبي إقليم شتوكة ا ت بها.

188.888  رهم   : الرأسلـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   1888 عل2  مقسلة 

188  رهم.

الشــــــــــــــركاء : السا ة : 

الهروش سعيد : 588 حصة. 

الهروش احلد : 588  حصة.

ساحة املعاب وفضاء   : الهــدف 

امطفال.

املسير القانوني : عا ل الهروش.

القانوني  اإل داع  تم 

انزكان  االبتدائية  باملحكلة 

رقم   تحت   2819/12/19 بتاريخ 

.2819/4622

308 P

املركز الجهــوي للخدمـــات

تيزنيت

الهاتف : 68.24.18.)85.2

 AL MARKAZ AL MAGHRIBI

LI SOKARI

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

الجلع  محضر  عل2  بناء 

بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي  العام 

ذات  شركة  تأسست   2819/12/89

باالعتبارات  املحدو ة  املسؤولية 

التالية : 

 AL MARKAZ شركة   : االسم 

ذات   AL MAGHRIBI LI SOKARI

املسؤولية املحدو ة.

جلاعة  املقا م  :  وار  العنوان 

اربعاء الساحل تيزنيت.

 Marchand de-  : الهدف 

.matériels pour le diabète

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية  التجارية،  السياحية، 

واالقتصا  ة التي من شأنها أن تنمي 

وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

املدة: 99 سنة.

رأسلال الشركة هو   : رأس املــال 

 1888 إ 2  مقسلة  188.888  رهم 

حصة بقيلة 188  رهم لكل حصة.

سالمي  السيد  تعيين   : التسيير 

مجيد مسيرا للشركة.
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اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

القانوني باملحكلة االبتدائية بتيزنيت 

 : رقم  تحت   2819/12/24 بتاريخ 

 .744

309 P

STE. KAMBELG-PRO

S.A.R.L

تأسيس شركة

مسجل  بناءا عل2 عقد عرفي،   -I

 ،2819 12  يسلبر  بتاريخ  بكلليم 

تم وضع القوانين امساسية لشركة 

KAMBELG- املسؤولية  محدو ة 

PRO ذات الخصائص التالية :

في  الشركة  هدف   : الهدف   1-

املغرب كلا في الخارج هو :

املختلفة  امشغال  في  مقاول   -

والبناء.

- مفاوض.

زنقة مدريد   : املقر اإلجتلاعي   2-

حي تكنا رقم 5) كلليم.

-3 املدة : 99 سنة.

في  حد    : الرأسلال   4-

عل2  مقسم  188.888.88  رهم 

 188 حصة إجتلاعية بقيلة   1888

 رهم للواحدة وهي في نصيب :

حصة   588 اسللو  بلكاليع   (1

إجتلاعية.

حصة   588 ا وب  كلوم   (2

إجتلاعية.

تسير الشركة وملدة   : التسيير   5-

غير محدو ة من طرف السيد بلكاليع 

اسللو أو نائبه السيد كلوم ا وب.

تم اإل داع القانوني باملحكلة   -II

16  يسلبر  اإلبتدائية بكلليم بتاريخ 

2819 تحت رقم )2819/52.

310 P

STE. ANIFI TRANS

ش.م.م

للشريك الوحيد

تأسيس
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إحداث  تم   2819 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة للشريك الوحيد.

STE. ANIFI TRANS  : التسلية 

ش.م.م للشريك الوحيد.

الهدف :

نقل البضائع لحساب الغير وجليع 

والصناعية  التجارية  العلليات 

العقارية  والغير  والعقارية  واملالية 

وغير  مباشرة  عالقة  لها  ومنقولة 

مباشرة مع الهدف اإلجتلاعي.

املقر اإلجتلاعي : حي عليوة تلسية 

ا ت ملول.

الشركة  رأسلال   : الرأسلال 

محد  في 188.888  رهم موزعة عل2 

188  رهم لكل  حصة بلبلغ   1888

واحدة.

أنيفي حسن 1888 حصة.

التسيير : املسير انيفي حسن ملدة 

غير محدو ة.

املدة : 99 سنة.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 13 باملحكلة اإلبتدائية بإنزكان  وم 

نوفلبر 2819 تحت رقم 4338.
للخالصة والنشر

311 P

كلينين شمكال

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

2  يسلبر  طبقا للعقد املؤرخ في 

محدو ة  شركة  تأسيس  تم   2819

املسؤولية بالخصائص التالية :

اإلسم : كلينين شلكال.

الهدف :

التنظيف والصيانة.

 188888  : املجلوعة  رأسلال 

 رهم.

السيير : 

كورين كيران.

 ومصطفى الحا ي.

 29 شارع   14  : اإلجتلاعي  املقر 

فبرا ر تالبرجت أكا  ر.

املدة : 99 سنة.

لللجلوعة  القانوني  اإل داع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

 13 بتاريخ   3364 رقم  تحت  بأكا  ر 

 يسلبر 2819.

312 P

فكري فيش
ش.م.م. ش و.

تأسيس شركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2819/12/14

فكري فيش .ش.م.م. ش و.

هدفها :

بائع السلك.

جليع  وحفظ  وتجهيز  تعبئة 

املأكوالت البحرية املبر ة والنقل.

216 زنقة  املرس  حي   :  العنوان 

رقم 6 الدشيرة.

58.888  رهم موزعة   : رأسلالها 

 188 588 حصة قيلة كل حصة  إ 2 

 رهم.

تم تعيين السيد فكري الصالحي 

واملوقعة للشركة ملدة غير محدو ة. 

99 سنة  : مدة علر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم   اإل ضاحي  التجاري  السجل 

.19591

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  إلنزكان  اإلبتدائية 

2819/12/24 تحت رقم 4648.

313 P

EVOLUTION COMPTA

شركة ضاصط 

إنشاء شركة

بأوال    2819 84  يسلبر  بتاريخ 

امسا�سي  القانون  وضع  ثم  الداحو 

لشركة محدو ة املسؤولية :

التسلية : شركة ضاصط.

هدف الشركة :

مقاول أعلال مختلفة.

الدفيئات  وتجليع  تركيب 

الزراعية.

مقر الشركة : كراج رقم 2 الطريق 

سلان  أوال   18  وار  رقم  الوطنية 

أوال  الداحو تلسية أ ت ملول. 

املدة : محدو ة في 99 سنة.

الرأسلال : محد  في مبلغ 58.888 

588 حصة من فئة    رهم مقسم إ 2 

ثم  الواحدة  للحصة  188  رهم 

اكتتابها للسا ة :

حصة   258 هشام  الدهبي 

اجتلاعية أي 25.888  رهم.

حصة   258 خالد  أمجيد 

اجتلاعية أي 25.888  رهم.

السيد  تعيين  ثم  قد   : التسيير 

الدهبي هشام والسيد أمجيد خالد 

التوقيع  مع  للشركة  كلسير ن 

االجتلاعي  للشريكين  املشترك 

والبنكي.

5 % لتكوين  امرباح :  تم اقتطاع 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإل داع  تم    : القانوني  اإل داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بإنزكان تحت رقم 

4595 بتاريخ 17  يسلبر 2819.

314 P
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شناد نيكوص
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2819/12/82

ذات املسؤولية املحدو ة التالية :

التسلية : شنا  نيكوص ش.م.م.

الهدف : البيع والشراء.

بورحيلة  حي   : االجتلاعي  املقر 

اوال  تا لة تارو انت.

تاريخ  من  ابتدء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

الشركاء : 

 588 السيد عبد املجيد الشناح 

حصة.

 588 اوعدي  هللا  عبد  السيد 

حصة.

188.888  رهم   : الرأسلال 

مقسم إ 2 1888 حصة من فئة 188 

 رهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

عبد املجيد الشناح والسيد  السيد  

عبد هللا اوعدي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  31  يسلبر  في  وتنتهي   نا ر 

سنة.

من اإلرباح   %  5 تخصم   : امرباح 

لتكوين االحتياط القانوني.

اال داع  تم   : القانوني  اإل داع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

 2819/12/16 بتاريخ  بتارو انت 

تحت رقم 1375.

315 P

شركة براهيموس
تأسيس شركة

في املؤرخ  للعقد   طبقا 

القانون  وضع  تم   2819 85  وليو 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

ومليزاتها  وحيد  وشريك  محدو ة 

كالتا ي :

االسم : شركة براهيلوس.

الهدف : مكتبة، نيكوس.

توكريح  :  وار  جتلاعي  اال  املقر 

ا يس، طا طا.

املدة : 99 سنة.

188.888  رهم   : الرأسلال 

مقسلة إ 2 1888 حصة بقيلة 188 

 رهم للحصة.

والباقي  للدخيرة   %  5   : االرباح 

حسب قرارات الشركاء.

وسعدان  السيد   : التسيير 

ابراهيم.

تبتدئ من   : السنة اال جتلاعية 

فاتح  نا ر ا ئ 31  يسلبر من كل سنة.

التسجيل   تم   : التجاري  السجل 

باملحكلة االبتدائية بطا طا تحت رقم 

539 بتاريخ 86  يسلبر 2819.

316 P

شركة أنترناسيونال ال يزيد
ش.م.م

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  بلوجب 

تم   ،2819 82  يسلبر  أكا  ر بتاريخ 

إنشاء القانون امسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدو ة والبيانات هي عل2 

النحو التا ي :

االسم : انترناسيونال ال  زيد.
الحي   4(64 : رقم  املقر االجتلاعي 

املحلدي اكا  ر.

نشاط الشركة : التنظيف الجاف 

والغسيل.

تم تحد د مدة الشركة في   : املدة 

99 عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها.

  188.888  : االجتلاعي  الرأسلال 

حصة   (1888) عل2  قسلت   رهم 

للحصة  188  رهم  ب  اجتلاعية 

تنسب إ 2 كل شريك بلا  تناسب مع 

اشتراكاته وهي كلا  لي :

حصة   1888 اكنيو  امينة 

اجتلاعية.

ملدة  مسير  ا ر ار  :  زيد  التسيير 

غير محد ة بتوقيع منفصل مع كامل 

الصالحيات.

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 
إ 2 31  يسلبر.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
16  يسلبر  بتاريخ  باكا  ر  التجارية 
رقم   .((949 رقم  تحت   2819
 : هو  التجاري  بالسجل  التسجيل 

.41933
317 P

شركة انجنيوري دو ميدي
ش.م.م 

رقم 31 بلوك 15 زنقة 1812
الحي املحلدي أكا  ر

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إحداث  تم   2819/12/16
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة خصائصها كالتا ي :
االسم : شركة انجنيوري  و ميدي 

ش.م.م.
الدراسات  مكتب   : املوضوع 

واالبحاث.
 15 بلوك   31 رقم   : مقر الشركة 

زنقة 1812الحي املحلدي أكا  ر.
 مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

 وم تأسيسها.
 188.888 في  حد    : رأسلالها 
 رهم مقسلة إ 2 1888 حصة٬ قيلة 
188  رهم وموزعة  منها  كل واحدة 

عل2 الطريقة التالية :
 488  : البو ي  البشير  السيد 

حصة.
 :  288 البو ي  ا ريس  السيد 

حصة.
 :  288 البو ي  اشرف  السيد 

حصة.
   288  : البو ي  علية  السيدة 

حصة.
عين    : الشركة  وإ ارة  تسيير  
البو ي مسيرا وحيدا  البشير  السيد 

للشركة ملدة غير محدو ة.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
باكا  ر  التجارية  باملحكلة  القانوني 
السجل   2819/(9826 رقم  تحت 

التجاري 7)419.
318 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°81 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STEGADIRIBOUGE

S.A.R.L

بتاريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 

2813/89/11، تم إقرار ما  لي :

التصفية املسبقة للشركة.

تعيين السيد عبد الجليل تاجبر ت 

كلصفي للشركة.

للشركة  االجتلاعي  املقر  اختيار 

كلقر للتصفية.

باملحكلة  تم  القانوني  اإل داع 

التجارية باكا  ر بتاريخ 2819/12/25 

تحت رقم 79827.

319 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°81 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE PIZZATINO

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

82/12/2819، تم إقرار ما  لي :

التصفية املسبقة للشركة.

هللا  عبد  اشنكلي  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

للشركة  االجتلاعي  املقر  اختيار 

كلقر للتصفية.

باملحكلة  تم  القانوني  اإل داع 

التجارية باكا  ر بتاريخ 2819/12/24 

تحت رقم 9838).

320 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°81 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25

FIX : 05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STEUNITED RENT

SERVICES

بتاريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 

25/11/2819، تم إقرار ما  لي :

التصفية املسبقة للشركة.

امكا�سي  علي  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

للشركة  االجتلاعي  املقر  اختيار 

كلقر للتصفية.

باملحكلة  تم  القانوني  اإل داع 

التجارية باكا  ر بتاريخ 24/12/2819 

تحت رقم 9831).

321 P

FIDUCIAIRE ZIAD

BP 168 BENSERGAO AGADIR

STE OLEIC

SARL 

 RUE 2405 N° 1 IGROUMAI

DCHEIRA INZEGANE

إعالن عن تصفية 
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

عل2 االتفاق  تم   2819/11/1(   وم 

 ما  لي :           

 STE التصفية القانونية للشركة 

.OLEIC SARL

كلصفية  ملياء  ماربو  تعيين 

للشركة.             

مقر التصفية : هو زنقة 2485 رقم 

1 اكروماعي  شيرة انزكان. 

باملحكلة  القانوني  اإل داع 

االبتدائية بانزكان  وم 2819/12/16  

تحت رقم ))45.

322 P

STE OMAGAR
التــعـد ــــل

تغيير تسلية الشركة
الرفع من رأسلال الشركة

تعيين املسير
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تلت    85/11/2819 في  املؤرخ 

املقررات  عل2  باإلجلاع  املصا قة 

التالية :

من  الشركة  تسلية  تغيير 

شركة    IKRAGAR إ 2   OMAGAR

بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

الرفع من رأسلال الشركة بلقدار 

 688.888 ليصبح  388.888  رهم 

مستحقات  بإ ماج  وذلك   رهم 

حساب الشريك الوحيد في رأسلال 

الشركة.

تعيين السيد لشكر علر  إعا ة  

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كلسير 

محدو ة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة 

طبقا ملقتضيات القانون.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  لطانطان  االبتدائية 

24/12/2819 تحت رقم 329.

323 P

  STE EXPERTS TD TEAM
SARL

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 26/8(/2819 بتاريخ   العا ي  غير 
رأسلالها  ش.م.م   الشركة  مساهلو 

188.888  رهم املوافقة عل2 :

حصة من السيد زكريا   188 بيع 

فعراس للسيد عبد هللا فعراس.

حصة من السيد زكريا   488 بيع 

فعراس للسيدة هند ابراقة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   87/18/2819 بتاريخ   

.29(2/2819

324 P

STE MEDPRO NEGOCE
تعد ل

بلوجب محضر الجلع العام الغير 

13/11/2819،تقرر  استثنائي بتاريخ 

ما  لي :

 178  : كشتير  خالد  السيد  باع 

حصة من أسهله.

مرزاق  للسيد  حصة   138

عبد  للسيد  حصة  و48  مصطفى 

وبذلك  صبح  بوسلحة  الها ي 

التوزيع الجد د لحصص امسهم كلا 

 لي :

السيد خالد كشتير : 338 حصة.

 338  : مرزاق  مصطفى  السيد 

حصة.

السيد عبد الها ي بوسلحة : 348 

حصة.

استقالة السيد خالد كشتير من 

التسير لشركة. 

مرزاق  مصطفى  السيد  تعيين 

مسير لشركة.
سيكون  الوثائق  عل2  التوقيع 

بين السيد مصطفى  بشكل مشترك 

مرزاق والسيد خالد كشتير والسيد 

عبد الها ي بوسلحة.

للشركة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  باملحكلة 

86/12/2819 تحت رقم 4534.

325 P

STE CITY MINE
تفويت حصص 

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تلت   23/12/2819 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 : 

تفويت 488  حصة السيد العلمي 

الحسن للسيد احلد الدار.

استقالة املسير.

مواءمة القانون امسا�سي للشركة.  

بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 

التجاري باملحكلة االبتدائية بزاكورة 

تحت رقم 367 بتاريخ 23/12/2819.

326 P

 STE NEW GOUT

SARL

8822687228888(4

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 85/11/2819 بتاريخ    العا ي  غير 

رأسلالها  ش.م.م   الشركة  مساهلو 

188.888  رهم املوافقة عل2 :

588 حصة من لطيفة زروال  بيع 

للسيد  ونس الضيم.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة م.م  ات شريك واحد ا 2 

ش.م.م.

لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ    بالعيون  التجارية  املحكلة 

12/2819/)1تحت رقم 3857/19.

327 P

STE H.O.Z.O

SARL

تعد ل

بلوجب محضر الجلع العام الغير 

 ،2819 9  يسلبر  بتاريخ  استثنائي 

تقرر ما  لي :

بيع  بلفقير  مو�سى  قررالسيد   

مصطفى  السيد  إ 2  حصة   1888

التوزيع  أصبح  وبذلك  بوزاليم 

الجد د للحصص عل2 النحو التا ي :

 1888  : السيد مصطفى بوزاليم 

حصة. 

استقالة السيد مو�سى بلفقير من 

التسير لشركة.

بوزاليم  مصطفى  السيد  تعيين 

مسير لشركة.

للشركة  القانوني  اإل داع  تم 

باملحكلة االبتدائية بتارو انت بتاريخ 

20  يسلبر  2019 تحت رقم 1543.

328 P
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شركة نور سوس ترنس 
حــــــل مسبق للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي لشركة نور سوس ترنس 

املنعقد  وم 19  يسلبر 2819  تقرر 

ما  لي :

الحل املسبق لشركة نور سوس 

ترنس و تم  تحد د   مقر التصفية هو 

املقر االجتلاعي : رقم 10 علارة الفار 

وعين  انزكان  السو�سي  املختار  شارع 

السيد لخبير هشام مصف للشركة.     

كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 

الضبط باملحكلة   االبتدائية النزكان 

24  يسلبر  4649  وم  تحت رقم 

.2819
.

329 P

 STE MAGIE CLEAN
 ش.م.م 

رأسلالها : 18.888  رهم

املقر االجتلاعي : محج مو�سى ابن 

الحسين رقم 1، زنقة )251، إكي 

واكي الدشيرة إنزكان

فسخ مسبق
العام  الجلع  محضر  بلوجب 

 89/12/2819 االستثنائي املوقع  وم 

 22/12/2819 واملسجل باكا  ر  وم 

 MAGIE CLEAN شركة  شركاء  قرر 

ش.م.م ما  لي :

 MAGIE لشركة  مسبق  فسخ 

 39 للفصل  طبقا  ش.م.م.   CLEAN

من القانون امسا�سي للشركة. 

السيدة  املسير ن  ذمة  إبراء 

بومدكار زهرة والسيد عامر حليد. 

بومدكار  السيدة  تعيين 

زهرةمصفية للشركة.

أن  كون  تقرر  العامة  الجلعية 

:محج  العنوان  هو  التصفية  مقر 

زنقة   ،1 رقم  الحسين  ابن  مو�سى 

)251، إكي واكي الدشيرة إنزكان.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بأكا  ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   24/12/2819  وم 

.4645
بلثابة مقتطف وبيان

330 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE  SNACK BAALI
شركة محدو ة املِسؤولية

رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : تجزئة النخيل 
طريق بيوكرى أ ت ملول

تـصفـيـة الشـركـة
بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام 

  281( العا ي  وم   12ابريل  غير 

  SNACK BAALI   قرر شركاء شركة

ما  لي :

التصفيـة النهائية للشركـة بلقرها 

طريق  النخيل  بتجزئة  الرئي�سي 

السيد  وتعيين  ملول،  أ ت  بيوكرى 

املختار باعلي للقيام بجليع إجراءات 

التصفية.   

باملحكلة  الـقـانوني  اإل ـداع  تـم 

 4631 االبتدائية بانزكان تحـت رقم 

بتاريخ 23/12/2819.   
االقتطاف والبيان

احلد زهور

331 P

 STE IKHWA AUTO SERVICE
   SNC

 وار الكاو�سي، جلاعة املها ي، 

أوال  تا لة، إقليم تارو انت

الفسخ املبكرا للشركة
تعيين مصفي للشركة

 2819 نوفلبر   12 انعقد  وم 

لشركاء  االستثنائي  العام  الجلع 

 IKHWA AUTO SERVICE شركـة 

وباإلجلاع  فيه   قرر الشركاء   ،SNC

ما  لي  :

الفسخ املبكر للشركة.                                 

محلد  الحليد  السيد  تعيين 

وفق  و لك  للشركة  كلصفي  

مقتضيات القانون امسا�سي للشركة.

كتابـة  لدى  القـانـوني  اإل ـداع  تم 

االبـتـدائيـة  باملحكلـة  الضبـط 

 2819 24  يسلر  بتـارو انـت  وم 

تحت  رقـم 1554.

332 P

 STE BROTHERS ALLIANCE
SARL

à Associé Unique 

AU CAPITAL DE  90 000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL: N°106 AV

 EL MEHDI BEN TOUMART

GUELMIM

    IF : 26128275       RC : 2015

ICE : 002138892000030

تعد الت قانونية
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

بتاريخ.  الشركة  بلقر  املنعقد 

23/11/2819، بكلليم. قرر الشريك 

الوحيد  ما  لي :

الحل النهائي للشركة.

بكـتابة  تـم   : الـقانـونـي  اإل ـداع 

الضـبط باملحكلة االبتدائية بكلليم 

بتاريخ 17/12/2819 تحـت رقـم 529.

333 P

STE AGRIOUAK
 رأسلالها : 188.888  رهم

املكتب رقم 1 مجال »ورا« جلاعة 

سيدي وعزيز أوال  برحيل سيدي 

وعزيز

تشطيب
وفقا للجلع العام املنعقد بتاريخ  

شركة   شركاء  قرر   1(/12/2819

AGRIOUAK  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة، ما  لي :

العناصر املضافة أو املحذوفة :

تصفيةالشركة.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 

الضبط املحكلة االبتدائية بتارو انت 

رقم    تحت   23/12/2819 بتاريخ 

.1546

334 P

AZYAR AMMEUBLEMENT
SARL AU 

رأسلالها 48.888  رهم

املقر الرئي�سي: رقم 7  ب 14 الحلراء 

بوركان 2 أكا  ر

تصفية الشركة
املؤرخ  االستثنائي  للقرار  وفقا 

انعقدت   ،281( 27  يسلبر  في 

 AZYAR« لشركة  العامة  الجلعية 

 AMMEUBLEMENT« SARL AU

املقر  48.888  رهم،  رأسلالها 

الحلرا   B14-1  7 رقم   : الرئي�سي 

بوركان 2 أكا  ر  قرر ما  لي :

 AZYAR« تصفية املسبقة لشركة

.»AMMEUBLEMENT

بوخانفر  السيد  تعيين 

 AZYAR لشركة   
ً
مصفيا إبراهيم 

.AMMEUBLEMENT

 B14-1  7 رقم  التصفية:  مكان 

الحلرا بوركان الثاني أكا  ر.

سجل  في  القانوني  اإل داع  تم 

في  بأكا  ر  التجارية   محكلة 

)1 أكتوبر 2819 تحت رقم 336)).

335 P

 SOLUTIONS SUD شركة
ش.م.م

الرأسلال اإلجتلاعي :

38.888.88  رهم

املقر اإلجتلاعي : رقم 29 شارع 

توبقال حي املسيرة أكا  ر 

حل الشركة 
بتاريخ  الشركاء  محضر  بلوجب 

38 سبتلبر 2819، تقرر ما  لي :

تاريخ  من  اعتبارا  الشركة  -1حل 

38 سبتلبر 2819.
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 SUDLOW السيد  تعيين   2-
DAVID COLIN كلصف للشركة.

من  الخامس  البند  تغيير   3-
واملتعلق  للشركة  امسا�سي  القانون 

بلدة الشركة.
-4 تحد د مقر تصفية الشركة في 
املقر اإلجتلاعي للشركة رقم 29 شارع 

توبقال حي املسيرة  أكا  ر.
تم اإل داع القانوني : لدى مصلحة 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
 2819 16  يسلبر  بتاريخ  بأكا  ر 

تحت رقم 933)).
336 P 

STE TOUFELLA METAL
SARL

IF: 76144177
مقرها االجتلاعي : حي شرر ا أوال  

تا لة
رقم السجل التجاري 69)1: تارو انت 
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
قرر  بتارو انت   2819 13  يسلبر 

مساهلو الشركة ما  لي :
1 - بيع الحصص :

سهم مللوكة للسيد   1(58 بيع  
أحضون محلد لصالح السيد محلد 

لو ي.
للسيد  مللوكة  سهم   788 بيع 
أحضون  اسين لصالح السيد محلد 

لو ي.
للسيد  مللوكة  سهم   788 بيع 
أحضون حلزة لصالح السيد محلد 

لو ي.
للسيدة  مللوكة  سهم   688 بيع 
احضون فاطلة لصالح السيد محلد 

لو ي.
االسا�سي  القانون  تعد ل   -  2

للشركة.
بلقت�سى عقد عرفي بين الشركاء، 
بإتلام  رهنا  السابق،  للقرار  نتيجة 
استبدال  لألسهم،  املقترح  النقل 
امسا�سي  النظام  من  و)   7 املا تين 
اعتباًرا من  تلقائًيا بامحكام التالية، 
هذا النقل  اليوم الذي سيتم إجراء 

قابل للتنفيذ عل2 الشركة.

السيد   : املسير ن  استقالة   -  3

أحضون  والسيد  محلد  أحضون 

 اسين و أحضون حلزة استقالة من 

مهامهم كلسير ن من هذا اليوم.

السيد  تعيين  ثم    : التسيير   -  4

غير  ملدة  لشركة  لو  لسير  محلد 

محدو ة مع اعطائه حق االمضاء.

:  قرر  تغيير الشكل القانون   -  5

القانوني  الشكل  تغيير  االجتلاع 

مسؤولية  ذات  شركة  إ 2  للشركة 

محدو ة مع شريك وحيد.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2819 28  يسلبر  بتاريخ  باكا  ر 

تحت رقم 1542.

337 P

ZEN-CO

SARL

RC :17157

تعد ل

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

7  جنبر  2819  قرر ما لي :

بيع 1888 حصة من طرف السيد 

واحيدي  ومصطفى  ملفضلي   اسين 

ا 2 السيد علر الكران والسيد  ونس 

صواب.

تغيير مسير الشركة وتعيين السيد 

علر الكران ويونس صواب مسير ن 

للشركة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان 

17  يسلبر  بتاريخ    4594 تحت رقم 

.2819

338 P

L’ETOILE ATLANTIC

بيع حصص اجتلاعية

تحويل املقر االجتلاعي

حرر  عرفي  محضر  عل2  بناء   -  I

قرر  نوفلبر2819،   19 في  بتزنيت 

 L’ETOILE« الشريك الوحيد لشركة 

 188.888 رأسلالها   ،»ATLANTIC

بليناء  االجتلاعي  ومقرها   رهم، 

سيدي إفني، ما  لي : 

القوانين  تحيين  عل2  املصا قة 

حصة   588 بيع  إثر  عل2  امساسية، 

ا عبدال  السيد  بين  اجتلاعية 

تيكري  والسيد  (البائع)  اسلاعيل 

نورالد ن (املشتري).

ذات  شركة  اصبحت  الشركة 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

ميناء   : االجتلاعي  املقر  تحويل 

سيدي إفني علالة سيدي إفني. 

- تم اإل داع القانوني باملحكلة   II

نوفلبر   21 بتيزنيت  وم  االبتدائية 

2819 تحت رقم 2819/715.

339 P

 شركة بوا�سي                                             

الجلع العام الغير العا ي املؤرخ  

في 11 شتنبر 2819 لشركة »بوا�سي«     

188.888  رهم  رأسلال  م  م  ش 

مقرها االجتلاعي مركز تلنارت طاطا 

قرر ما  لي :

تفويت أسهم الشركة.

تعيين السيد اوبركا محلد مسيرا 

للشركة.        

اإل داع باملحكلة االبتدائية بطاطا 

في 25 شتنبر 2819 تحت رقم 91.

340 P

STE GRO FRUIT
SARL

 Société à responsabilité limitée

RC N° 34093

تعد الت
بلقت�سى محضر االجتلاع العام 

11 نوفلبر  غير العا ي الذي أنجز في 

التغييرات  في أكا  ر تم إجراء   2819

التالية :           

1 - نقل امسهم االجتلاعية وقبولها :
وحول  باع  او�سي  ابراهيم  السيد 

ثالثلائة وأربعون حصة (348 حصة) 

188  رهم لكل حصة للسيد  بقيلة 

سعيد ا فار.
وحول  باع  او�سي  ابراهيم  السيد 

حصة)   168) حصة  وستون  مائة 

188  رهم لكل حصة للسيد  بقيلة 

سعيد ا فار.
وحول  باع  حليدي  علر  السيد 

حصة)   178) مائة و سبعون حصة 

188  رهم لكل حصة للسيد  بقيلة 

مصطفى بوعشرة.

مقسم  الشركة  رأسلال   صبح 

كامتي:

حصة    588 ا فار  سعيد  السيد 

58.888  رهم ؛

 588 بوعشرة  مصطفى  السيد 

حصة  58.888  رهم.    

املشترك  املسير  استقالة    -  2

السيد ابراهيم او�سي.

السيد سعيد ا فار  تعيين    -  3  

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدو ة.                    

والبنكي  االجتلاعي  التوقيع   -  4

ملنوح فقط للسيد سعيد ا فار.   

امسا�سي  القانون  تحد ث   -  6

للشركة.

ألتعد لي  التصريح  إ داع  تم 

التجارية  باملحكلة   الضبط  بكتابة 

 2819 19  يسلبر  بتاريخ  باكا  ر 

تحت رقم 991)). 
من أجل النشر والبيان

FIDUCIAIRE GONDWANA

341 P
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 AL FARAH MONEY

SHIPPING

SARL

مركز سيدي بيبي طريق تيزنيت 

شتوكة ا ت بها

رأسلالها 18888  رهم

بيع الحصص

العام  الجلع   محضر  بلقت�سى   

االستثنائي مؤرخ في 22 نوفلبر 2819 

الشركة  شركاء  قرر  الشركة،  بلقر 

املسلاة  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

ذات   SARL شيبين«  موني  »الفرح 

املقر  18888  رهم،  رأسلال يعا ل 

مركز سيدي بيبي طريق   : االجتلاعي 

تيزنيت شتوكة ا ت بها.  

ما  لي :  

االجتلاعية  الحصص  بيع   -  1

التالية :

طرف  من  اجتلاعية  حصة   58  

السيد جلال غرشان لفائدة السيدة 

ما ن فاتحة ؛

طرف  من  اجتلاعية  حصة   58

السيد جلال غرشان لفائدة السيد 

مصطفى الحلا ني ؛

استقالة املسير السيد جلال   -  2

مصطفى  السيد  وتعيين  غرشان، 

الحلا ني املسير الوحيد للشركة ملدة 

غير محدو ة.

بالتا ي املوافقة عل2 تحد ث   -  3

القانون امسا�سي.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 

2  جنبر  بتاريخ  إلنزكان،  االبتدائية 

2819 تحت رقم 4494.

342 P

 AGADIR DEVELOPPMENT

IMMOBILIER

MODIFICATION

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

ثم   2819 نوفلبر   13 في  املنعقد 

بشركة  تغييرات  احدات  بلوجبه 

 AGADIR DEVELOPPMENT«

شركة    »IMMOBILIER SARL

رأسلالها  محدو ة  مسؤولية  ذات 

1.688.888   رهم حيت قرر ما لي :

بيع 16.888 حصة مللوكة للسيد 

هشام  والسيد  الكيحل  إبراهيم 

بزيدي لصالح السيد عسبي هشام.

الكيحل  إبراهيم  استقالةالسيد 

منصبهم   من  بزيدي  هشام  والسيد 

كلسير ن.

تعيين السيد عسبي هشام املسير 

الوحيد للشركة.

 39 رقم  إ 2  الشركة  مكتب  نقل 

مكرر حي السالم الدراركة، أكا  ر.

تحيين القانون امسا�سي للشركة .

القانوني باملحكلة  اال  داع   تم  

التجارية باكا  ر في )1  يسلبر 2819  

تحت رقم  973)).   

343 P

STE ABANKIC

 SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات شريك وحيد

املوافقة عل2 تفويت الحصص 
االجتلاعية

تعييـن مسيـر الشركـة واإلمضاء 
االجتلاعي

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  I 

25 نوفلبر 2819 قرر شركاء الشركة

املسؤولية  ذات  شركة   ABANKIC

 25 مقرها االجتلاعي رقم  املحدو ة  

الدشيرة  السعا ة  حي   1621 زنقة 

الجها  ة انزكان. 

الحصص  تفويت  عل2  املوافقة 

االجتلاعية  من طرف السيدة حنان 

1888 حصة اجتلاعية التي  ابنكيك 

السيد   لفائدة  الشركة  في  تلتلكها 

ابنكيك كريم.

حنان  السيدة  استقالة  قبول 

ابنكيك من منصبها كلسيرة للشركة.

املوافقة عل2 اقرار السيد ابنكيك 

كريم شريك جد ـد بالشركــة.

تعيين السيد السيد ابنكيك كريم 

مسيروحيد للشركة ملدة غير محد ة 

أما التوقيع فينسب إليه.

تغيير القانون امسا�سي.

II - تم اإل داع القانوني لدى كتابة 

الضبط باملحكلة االبتدائية بانزكان 

تحت رقم   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

.4619
من أجل اإل داع و النشر

املسير

344 P

STE  SOFOBIN
 SARL

عام  جلع  محضر  بلقت�سى 

تم   2819 12  يسلبر  استثنائي  وم 

بلقر الشركة املصا قة عل2 ما  لي :

تفويت السيد اليز دي رشيد 588 

حصة للسيد شيب حسن.

شركة    الشركة  اسم  تغير 

 VITAE SOFOBIN بدال من شركة    

.  PRESSING

تعير هدف الشركة بالهدف التا ي: 

الطاقات املتجد ة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إ 2 الشركة ذات املسوولية املحد ة 

ذات الشريك الوحيد.

للشركة  امسا�سي  القانون  تحين 

ملالءمة التغيرات املحدث.

باملحكلة   وضع  القانوني  اإل داع 

التجارية باكا  ر في 28  يسلبر 2819 

تحت رقم 9887).

345 P

مكتب ميروش للحسابات
كلليم

الهاتف : 11.19.)85.2

 SOURCE EQUIPEMENT ET
TELECOMMUNACATION

إعالن عن تغيير في شركة 
املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركاء  قرر   2819 9  يسلبر   وم 
 SOURCE EQUIPEMENT شركة 
 ET TELECOMMUNACATION
رأسلالها  املحدو   املسؤولية  ذات 
مقرها  والكائن  158.888  رهم 
شارع املهدي   183 اإلجتلاعي في رقم 

بن تومرت كلليم.
الزيا ة في رأسلال الشركة من   -
458888  رهم  إ 2  158.888  رهم 

من الحساب الجاري للشركاء.
- توسيع أنشطة الشركة بإضافة 

وسيط تجاري.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
اإلبتدائية بكلليم تحت رقم 531  وم 

)1  يسلبر 2819.
346 P

شركة نفط سوس
ش.م .م

SOCIETE NAFT SOUSS SARL
شركة ذات املسوولية املحدو ة 

البالغ
رأسلالها 13.888.888  رهم

و الكائن مقرها الرئي�سي : طريق 
تزنيت - سيدي بيبي - أشتوكة ا ت 

بها
السجل التجاري رقم  1389
املحكلة االبتدائية بانزكان

ICE : 881468832888833
خفض وزيا ة رأس املال االجتلاعي

I - بلوجب مداوالت الجلع العام 
5  يسلبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2819
وهي شركة ذات   ،»NAFT SOUSS«
قدره  برأسلال  محدو ة،  مسؤولية 
والكائن مقرها  13.888.888  رهم، 
الرئي�سي : طريق تزنيت - سيدي بيبي 

- أشتوكة ا ت بها، ما  لي :
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الشركة  مال  رأس  تخفيض   -  1

عن  11.888.888  رهم  بلبلغ 

من  سهم   118.888 إلغاء  طريق 

املتراكلة  الخسائر  استيعاب  أجل 

588.888.)  رهم  بلبلغ  زيا تها  ثم 

بعد  2.888.888  رهم  لحللهامن 

18.588.888  رهم،  إ 2  التخفيض 

سهم جد د بقيلة   (5.888 بإصدار 

اكتتابها  تم  سهم،  لكل  188  رهم 

طريق  عن  نقدا  تحريرها  و  بالكامل 

الجارية  الحسابات  مع  املقاصة 

من  يستفا   كلا  الوحيد  للشريك 

4  يسلبر  بتاريخ  املسللة  الشها ة 

من طرف السيد عبد الرزاق   2819

الالجي ، خبير في الحسابات، مقيم في 

شارع   ،1((( رقم  مبنى أمل ساس، 

املسيرة،  حي  امول،  الحسن  موالي 

أكا  ر.

الحصص الجد دة املحدثة منحت  

للشريك الوحيد عل2 النحو التا ي :

 (5.888 السيد العسري الحسن 

سهم مقابل  588.888.)  رهم.

القانون  وتحيين  تعد ل   -  2

مالئلا  ليصبح  للشركة  امسا�سي 

بالخفض  والخاص  املنجز  للتعد ل 

والزيا ة في  الرأسلال.

II - تم اإل داع القانوني لدى كتابة 

بانزكان   االبتدائية  املحكلة  ضبط 

تحت رقم   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

.6687

التجاري  السجل  تعد ل  تم   -  III

لدى نفس كتابة ضبط   1389 رقم 

املحكلة االبتدائية املذكورة.

موجز  للنشر

املسير

347 P

انفك  ش.م.م  أكا  ر

هاتف: 22.24.78.)85.2 

فاكس: 22.24.66.)85.2

شركة إ  فروي
ش.م.م 

Société  I FRUITS  Sarl

رأسلالها 588.888  رهم 

مكتب رقم ) الطابق الثاني علارة 

النجاح بقعة 16 تجزئة النجاح - 

انزكان

إن الجلع العام اإلستثنائي املنعقد  

بتاريخ 9  جنبر 2819 قرر ما  لي :

1 - زيا ة  رأسلال  الشركة.

طبقا  الشركة  قانون  تعد ل   -  2

ملقتضيات قانون 5.96.

باإلجراءات   القيام   صالحية    -  3

القانونية.

باملحكلة   القانوني   اإل داع   تم  

اإلبتدائية بانزكان  وم )1  جنبر 2819 

تحت عد  4682. 
مقتطف للنشر و البيان

348 P

BOURIOGRI شركة

ش.م.م
تحرير ثالث أرباع رأسلال املتبقية
مقرها االجتلاعي : رقم )2 تجزئة 

منير شارع الداخلة  بتارو انت

1 - بلقت�سى القرار الجلاعي املعتبر 

بلثابة الجلع العام االستثنائي بتاريخ 

الشريك  قرر   ،2819 18  يسلبر 

 BOURIOGRI لشركة  الوحيد 

ش.م.م، رقم السجل التجاري 5441، 

ما  لي :

تحرير ثالث أرباع رأسلال املتبقية 

واملستحقة بقدر 75.888  رهم.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإل داع   -  2

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 2819 12  يسلبر  في  بتارو انت 

تحت رقم 1366/2819.

349 P

AZUL CONSULTANT

BOURIOGRI

SARL AU

برأس مال قدره 188.888  رهم

الكائن مقرها برقم )2 تجزئة منير 

شارع الداخلة بتارو انت

سجلها التجاري رقم 5441

العام  الجلع  بـلقت�سى   -  1

االستثنائي املنعقد بـتـاريـخ 12  يسلبر 

2819 تم االتفاق عل2 ما  لي :

في  488.888  رهم  قدرها  زيا ة 

رأسلال االجتلاعي ليتحول الرأسلال 

 188.888 من   الحا ي  االجتلاعي 

588.888  رهم عن طريق   رهم إ 2 

سائلة  مستحقات  مع  املقاصة 

ومستوجبة عل2 الشركة.

التالية  االنشطة  عل2  التشطيب 

للشركة :

إ ارة االستغالليات الفالحية.

 راسة وتركيب أنظلة الري.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

القانوني  اإل داع  تم  وقد   -  2

املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

رقم  تحت  بتارو انت  االبتدائية 

بتاريخ  وذلك   154(/2819 و   1547

.23/12/2819
من اجل النسخة والبيان

350 P

FRET SERVICES

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى    

والدي    2819/11/87 في  املنعقد 

تغييرات  احدات  بلوجبه  ثم 

شركة   »FRET SERVICES« بشركة 

رأسلالها   محدو ة  مسؤولية  ذات 

288.888   رهم و مقرها االجتلاعي 

: رقم 3)2 تجزئة املغرب العربي ا ت 

ملول.

  حيت اتفق عل2 ما  لي :

خا جي  ابراهيم  السيد  استقالة 

من منصب مسير.

مسير  محلد  فرت  السيد  تعيين 

صالحيات  جليع  مع  للشركة  وحيد 

البنكية  الحسابات  في  التوقيع 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بإ نزكان في  2819/12/86  

تحت رقم 4542.

351 P

 STE SEA LION HOTELS &

RESORTS MOROCCO
شركة ذات مسؤولیة محدو ة

رأسلالھا : 188.888  رھم

مقرھا : مكتب رقم 31 الطابق 

الثالث علارة تیفاوین شارع املقاومة 

– أكا یر

س.ت: 33513 أكا یر

العام  الجلع  ملشاورات  طبقا 

املنعقد  لللساھلين  االستثنائي 

بتاریخ 2819.12.85

تقرر ما یلي:

التوقیع االجتلاعي :

باملحكلة  تم  القانوني  اإلیداع 

5  يسلبر  بتاریخ  بأكا یر  التجاریة 

2819 تحت رقم 974)).

352 P

مكتـــب حسابــات ســروا  ش. م.م.

علــارة  امو شــارع محلد السا س ا ت ملــول

الفاكس : 05-28-24-22-65

الهاتف : 05-28-24-72-46

STE VIVORY
SARL AU 

الغير  العام  الجلع  بلقتضـى 

 ،84/12/2819 في  املؤرخ  العا ي 

تقرر   »VIVORY SARL AU« لشركة 

ما  لي : 

 : ا 2  االجتلاعي  املقر  تحويل 

23 شارع تيتو حي  الطابق االول رقم 

القدس اكا  ر.

القانون  من   4 الفقرة  تغيير 

امسا�سي للشركة.
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- تحيين القانون امسا�سي.

باملحكلــة  القانوني  اإل داع  تم   -

 1(/12/2819 في  بأكا  ر  التجارية 

تحت رقم 4)9)).

353 P

لشركة اوطو كيم

ش.م.م

تنقيل املقر االجتلاعي
بلوجب عقد عرفي سجل باكا  ر 

تقرر نقل املقر  بتاريخ2819/)89/8 

االجتلاعي للشركة

الرباط  شارع   36(2 رقم   : من 

بلوك 5 الحي املحلدي اكا  ر.

إ 2 : 471 تجزئة  اليغ  اكا  ر.

القانوني   اإل داع  تم   : اإل داع 

بتاريخ  باكا  ر  التجارية  باملحكلة 

16/12/2819 تحت رقم 939)).

354 P

STE OUGALA

SARL

شركة ذات مسؤولیة محدو ة

رأسلالھا : 9.388.888  رھم

مقرھا : میناء طانطان - طانطان

س.ت : 1969

العام  الجلع  ملشاورات  طبقا 

املنعقد  لللساھلين  االستثنائي 

بتاریخ )2819.89.1، تقرر ما یلي :

للشركة  االجتلاعي  املقر  نقل 

 464 تجزئة رقم   : إ 2 العنوان التا ي 

 - طانطان  میناء  الصناعیة  املنطقة 

طانطان.

القانون  من   4 الفصل  تعدیل 

امسا�سي للشركة.

باملحكلة  تم  القانوني  اإلیداع 

االبتدائیة بطانطان بتاریخ 17 أكتوبر 

2819 تحت رقم 275.

355 P

STE IRHALN TRANSPORT

SARL

ش م م  ش و

عا ى  غير  عام  محضر  بلقت�سى 

قرر   16/18/2812 بتاريخ  املنـعـقـد 

»ارحالن  للشركة   الوحيد  الشريك 

  188.888 رأسلـالها   ،SARL نقل« 

رقم   2 بلوك   : مقـرها  الكائـن   رهـم 

164 حي اكدال ا ت ملول ما  لــي :

وذلك  الشركة  نشاط  توسيع 

بإضافة نشاط  :

نقل اممتعة مجل الغير

مجل  الحرفية  املنتجات  نقل 

الغير.

باملحكلة   القانـوني  اإل داع  تم 

 4539 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

 وم 86/12/2819.

356 P

AZUL CONSULTANT

L’ESPOIR

SARL AU

رقم السجل التجاري 987 

بتارو انت

العام  الجلع  بـلقت�سى   –  1

بـتـاريـخ  املنعقد  االستثنائي 

11/12/2819 تم االتفاق عل2 ما  لي :

توسيع نشاط الشركة ليشلل.

تدريس اللغات.

التعليم والتدريب.

التعليم العام والتقني واملنهي.

التكوين املستلر.

تنظيم امحداث الثقافية والفنية 

والرياضية.

امنشطة التعليلية.

االتصاالت واالستشارات اإل ارية.

الشراكة مع املنظلات والجلعيات 

واملؤسسات العامة والخاصة.

التعليلية  املساعدة  تقد م 

والتقنية لللدارس.

التدريب في علم التربية والتعليم.

تدريب املعللين أثناء الخدمة.

شركة االستشارات والتدريب.

و عم املد رين والقا ة  التدريب، 

الفريق،  وتدريب  العلل،  مكان  في 

في  امفرا   و عم  ام اء،  وتحسين 

التدريب عل2 التطوير الشخ�سي 

التدريب، وتقييم املهارات.

شراء وبيع وتسويق املوا  وام وات 

املدرسية.

التجارية  العلليات  جليع 

واستيرا  وتصد ر وبيع وشراء وإنتاج 

والسلع  واملقاالت  املنتجات  جليع 

واملعدات الالزمة لهذا الغرض

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

القانوني  اإل داع  تم  وقد   -  2

املحكلة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

رقم  تحت  بتارو انت   االبتدائية 

1539 وذلك بتاريخ 19/12/2819.
من أجل النسخة والبيان

357 P

إسيو شوب

شركة محدو ة املسؤولية

بشريك وحيد

رأسلالها 58.888  رهم

مقرها : رقم 73 زنقة عبد الرحلن 

إبن زيدان تجزئة  1667 مخزن

رقم 2 حي السالم أكا  ر      

بتاريخ  إستثنائي  عقد  بلوجب 

»إسيو  لشركة   ،2819 17 نوفلبر 

محدو ة  شركة  وهي  شوب« 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

الكائن  58.888  رهم  رأسلالها  

زنقة عبد الرحلن   73 رقم   : مقرها 

إبن زيدان تجزئة 1667 مخزن رقم  2 

حي السالم أكا  ر.

قرر الشريك الوحيد ما  لي :

تحصيل  في  مكتب  إستغالل 

الفواتير، الضرائب ونقل امموال.

إستغالل مقهى مع بيع التبغ. 

»سباق  نقطة  وتسيير  إ ارة 

الخيل«.

بتاريخ  القانوني  اإل داع  تم 

28  يسلبر 2819 باملحكلة التجارية 

بأكا  ر تحت رقم )981). 
نسخة مجل اإلعالن اإل ارة

358 P

 MARIADINA

ش.م.م

إضافة شعار لتسلية الشركة
1 - بلقت�سى محضر الجلع العام 

27 نوفلبر  بتاريخ  املحرر  االستثنائي 

الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2819

رأسلالها   ش.م.م   MARIADINA

بالزرا ب  الكائنة  18.888  رهم، 

 1157 البر د  رقم  امبارك  سيدي 

التجاري  السجل  رقم  بتارو انت، 

3977 ما  لي :

  : الشركة  لتسلية  شعار  إضافة 

DAR AL HOSSOUN  ار الحصون

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإل داع   -  2

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 2819 19  يسلبر  في  بتارو انت 

تحت رقم 2819/)153.
مختصر لغا ة النشر

359 P

K-ARTISANAL شركة

ش.م.م 

رأسلالها 48.888  رهم

املقر: تجزئة املغرب العربي رقم 42 

أ ت ملول إنزكان

فتح فرع للشركة
العام  الجلع  محضر  بلوجب 

االستثنائي املوقع  وم   16/12/2819 

 16/12/2819 واملسجل بإنزكان  وم 

 K-ARTISANAL شركة  شركاء  قرر 

ش.م.م ما  لي :
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بالعنوان:  للشركة  فرع  فتح   -  1

العلومية،  الصالة  في  85  قع  رقم 

جانب املغا رة من مطار ورزازات.

خزيبي  سعيد  السيد  تعيين   -  2

مسيرا للفرع ملدة غير محدو ة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بإنزكان 

 وم 24/12/2819 تحت رقم 4644.
بلثابة مقتطف وبيان

360 P

 STE EDDABADDA

TRANDING

 SARL AU

تعد ل
قرر  عرفي   عقد  بلقت�سى 

 STE EDDABADDA شركة  مسير 

رأسلالها     TRANDING SARL AU

588.888 سجل تجاري رقم 7373.  

 STE ا 2   الشركة  اسم  تغيير    

 .SOMOI SARL AU

الضبط  بكتابة  القانوني  اإل داع 

بالعيون  االبتدائية  املحكلة  لدى 

رقم  تحت   .19/12/2819 بتاريخ 

.3864/19

361 P

XAVISCO

منح حق استغالل ضيعة فالحية 
I - املوضوع :

2  وليو  بتاريخ  عقد  بلقت�سى 

2819، منح كل من السيد نور الد ن 

حق  جوغر،  حسن  والسيد  متوكل 

الكائنة  الفالحية  الضيعة  استغالل 

إنزكان آ ت  التلسية،  بدوار إخربان، 

 XAVISCO« للشركة املسلاة  ملول، 

SARL AU« امللثلة من طرف مسيرها 

 COLL-VINENT السيد  القانوني 

.PUIG FRANCESC XAVIER

II - مدة العقد :

وتم  هذا  اإلستغالل  حق  منح 

قابلة  غير  سنوات،  أربع  ملدة  قبوله 

توقيع  تاريخ  من  تبتدئ  للتجد د، 

هذا العقد من قبل الطرفين إ 2 غا ة 

.15/87/2823
للخالصة البيان

362 P

SOCIETE SOFICOMPTA FIDUCIAIRE

SOCIETE INDYHQ

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

تم   2819 أبريل   3 اإلستثنائي بتاريخ 

للشركة  املسبق  الحل  عل2  اإلثفاق 

وتصفيتها.

تم تعيين السيد الكاميلي عدنان 

رقم    الوطنية  للبطاقة  الحامل 

املغربية  الجنسية  ذو   H492793

مصفي   ..... ماي   23 سنة  املز ا  

للشركة.

79 شارع  مقر التصفية : حد  ب 

ابن سينا شقة 14 أكدال الرباط.

ثم وضع املحضر بالسجل التجاري 

بالرباط بتاريخ 26  ونيو 2819 تحت 

رقم )596.

363 P

SOCIETE SOGAGRICOLE

SARL

 12 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

تم تحرير محضر  2819 بسال،   نا ر 

امساسية  والقوانين  العام  الجلع 

للشركة قرر ما  لي :

-1 حل الشركة .

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

 33(56 رقم  تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ 19  يسلبر 2819.

364 P

 STE. HANNACH

CONSTRUCTION
 12 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

أكتوبر 2816 بسال، تم تحرير محضر 

امساسية  والقوانين  العام  الجلع 

للشركة قرر ما  لي :

تصفية الشركة وقبول جليع   1-

علليات التصفية.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

 29679 رقم  تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ )2 سبتلبر 2817.

365 P

CHAHD INVESTEMENT
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

في  املشاركان  قرر   ،2819 فبرا ر   (

الشركة ما  لي :

حل مسبق للشركة.

السيد  للشركة  مصفي  تسلية 

بلقر  التصفية  وستتم  ازور  إ ريس 

الشركة.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكلة 

رقم  تحت   2819 11  يسلبر   

.183441
مقتطف وبيان

366 P

 MOROCCANADIAN

INTERNATIONAL TRADING
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

الشريك  قرر   ،2819 سبتلبر   25

الوحيد في الشركة ما  لي :

 ،23 تغيير مقر الشركة إ 2 قطاع 

إقامة ربيع )2، رقم 9، شارع روبينيا، 

حي الرياض، الرباط.

تلد د الهدف اإلجتلاعي إ 2 تجارة 

املجوهرات.

امسا�سي  القانون  في  تعد الت 

للشركة.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
 19 املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 

 يسلبر 2819 تحت رقم 183685.
مقتطف وبيان

367 P

 STE OLEAFICUS
SARL

مقرها االجتلاعي : تلارة بلوك 
ب رقم 7  وار ملناصر لواللدة حي 

الوفاق
راسلالها : 18.888  رهم

السجل التجاري رقم : 123745 
تلارة

الحل املسبق لشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 38 نوفلبر 
 RE رقم  تحت  واملسجل   ،2819
 2819883(4132846 OR 34518
قرر   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

املساهلون ما  لي :
الحل املسبق للشركة.

تحد د مقر التصفية في العنوان 
7  وار  تلارة بلوك ب رقم    : التا ي 

ملناصر لواللدة حي الوفاق.
تعيين السيد محلد بناني الحامل 
 A337317 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كلصفي للشركة.
تفويت السلط.

بالسجل  القانوني  اال داع  تم 
التجاري لدى كتابة ضبط باملحكلة 
25  يسلبر  االبتدائية بتلارة بتاريخ 

2819، تحت رقم 2916.
368 P

STE GESTION DROGUERIE
SARL AU

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
 18 بتاريخ  املنعقد من طرف شركة 
نوفلبر 2819 تقرر من طرف شريكها 

الوحيد ما  لي :
الحل املسبق لشركة.

بوحسانة  حلا   السيد  تعيين 
كلصفي لشركة.
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لشركة  االجتلاعي  مقر  تعيين 

كلقر لتصفية.

بقسم  القانوني  اال داع  تم 

بتلارة  االبتدائية  باملحكلة  التجاري 

2819، تحت رقم  23  يسلبر  بتاريخ 

.298(

369 P

 STE GESTAFFAIRES

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها االجتلاعي : بقعة رقم 214 

مجلع الصناعي مجاط مكناس 

رأسلالها : 4.888.888  رهم

السجل التجاري رقم : 46919

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 GESTAFFAIRES لشركة  االستثنائي 

SARL  شركة  ذات مسؤولية محدو ة 

بتاريخ 6  يسلبر 2819، قرر ما  لي :

الزيا ة في راسلال الشركة الذي 

هو محد  في 2.888.888  رهم برفعه 

بخلق  وذلك  4.888.888  رهم  ا 2 

جد دة  اجتلاعية  حصة   28.888

الواحدة  للحصة  188  رهم  بقيلة 

بنكية  بشها ة  نقدا  محررة  كلها 

مسللة من طرف البنك.

من القوانين   7 تعد ل البند رقم 

االساسية للشركة.

حصص الشركة  الجد دة :

حصة   488  ....... طارق  ز كي 

اجتلاعية.

 39688 ...... ALMAPOLE شركة

حصة اجتلاعية.

 48.888  ..... الحصص  مجلوع 

حصة اجتلاعية.

كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

2819، تحت رقم  19  يسلبر  بتاريخ 

.51(5
للخالصة والبيان

 370 P

FIDUCIAIRE CAUDIGEF
SARL

 SIEGE : 920 AV DES FAR HAY EL
MANZEH APPT 1 C.Y.M. RABAT

TEL : 05.37.79.55.73

STE ZIZAY SERVICE
 SARL

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 9 RUE DAYET

 AOUA 4EME ETAGE APPT N°16
AGDAL RABAT
RC N° : 114981

الجلع العام االستثنائي 
بتارخ 38 سبتلبر 2819

 38 بتاريخ  املداوالت  بلوجب 
العام  الجلع  قرر   ،2819 سبتلبر 
 ZIZAY SERVICE االستثنائي لشركة 

SARL ما  لي :
املصا قة عل2 البيان املا ي وتقرير 
التصفية املقدمين من طرف املصفي 

السيد سيدي هشام سباي.
ابراء ذمة املصفي مع انهاء مهلته.

بين  التصفية  ناتج  توزيع 
املذكورة  الشركة  في  املساهلين 

سابقا.
ببيان  القانوني  اال داع  تم 
باملحكلة  الضبط  بلكتب  التصفية 
17  يسلبر  بالرباط  وم  التجارية 

2819، تحت رقم 183521.
371 P

SAMIR FIDUCIAIRE
SARL

COMPTABLE AGREE
 EXPERT JUDICIARE ASSERMENTE EN

COMPTABILITE

شركة بيروت نيو جينراسيون 
نيغوس

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : شارع 6، رقم 96، 
تجزئة الزهوة، م.ج مكناس

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
نيو  »بيروت  لشركة  االستثنائي 
بتاريخ  ش.م.م.  جينراسيون نيغوس« 
فقد  بلقر الشركة،   2819 25  وليو 

تقرر ما  لي :

من  الحل املسبق للشركة ابتداء 

25  وليو 2819.

تعيين السيد بوبكر الزياني الحامل 

للبطاقة التعريف الوطنية رقم جيم 

سين 3)1559، مصفي للشركة.

مقر  في  التصفية  مكان  تحد د 

الشركة الكائن ب : 8)551 شارع 6، 

رقم 96، تجزئة الزهوة، م.ج مكناس.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

أغسطس  فاتح  بتاريخ  بلكناس 

2819، تحت رقم 3664.

372 P

SAMIR FIDUCIAIRE

SARL

COMPTABLE AGREE

 EXPERT JUDICIARE ASSERMENTE EN

COMPTABILITE

شركة ديفيرساي اندوسطري 

رياليزاسيون الكتريك

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 188.888  رهم

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي لشركة »شركة   فيرساي 

الكتر ك«  رياليزاسيون  اندوسطري 

»  ريل« ش.م.م. بتاريخ 26 أغسطس 

2819 بلقر الشركة، فقد تقرر ما  لي :

التصفية  علليات  عل2  املوافقة 

بلقر  املصفي  بتنفيذها  قام  التي 

السيد  املصفي  ذمة  وابراء  الشركة 

للبطاقة  الحامل  فيزازي  حاتم 

الوطنية رقم  ال 951672.

ا راة  من  الشركة  عل2  الشطب 

 26 من  ابتداء  والسجل  الضرائب 

أغسطس 2819.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2819 23  يسلبر  بلكناس بتاريخ 

تحت رقم 5577.

373 P

STE YOURIMEK
SARL AU

رأسلال : 18.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 173 شارع محلد 

السا س الرباط

السجل التجاري رقم : 135719

بلقت�سى محضر القرار االستثنائي 

بتاريخ 16  يسلبر 2819 قرر ما  لي :

املصا قة عل2 بيع الحصص.

حصته  مكوار  عتلان  السيد  باع 

حصة   188 أي  الشركة  في  الكاملة 

من فئة 188  رهم للحصة ا 2 السيد 

املهدي القباج.

لم  مكوار  عتلان  السيد  وبالتا ي 

يعد طرفا في الشركة.

تفويت الحساب الجاري للشركة.

استقالة السيد عتلان مكوار من 

الشركة.

القباج  املهدي  السيد  تعيين 

كلسير وحيد الشركة.

17 وتحيين   ،7  ،6 تعد ل الفصل 

النظام االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 

26  يسلبر  التجارية بالرباط  بتاريخ 

.D1836(2 2819، تحت رقم

374 P

 STE ELECTRO PLANET

M.O.S
شركة محدو ة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 58.888  رهم

مقرها االجتلاعي : ز169 جنان 1 

طريق عين الشقف فاس

السجل التجاري رقم : 49255

الحل النهائي للشركة
العام  الجلع  قرار  عل2  بناء 

بتاريخ بفاس  املنعقد  العا ي   الغير 

الشريك  قرر   2819 6  يسلبر   

 ELECTRO PLANET الوحيد لشركة

M.O.S. تقرر ما  لي :
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فسخ الشركة.

تصفية الشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 

بفاس   التجارية  باملحكلة  الضبط 

2819، تحت رقم  24  يسلبر  بتاريخ 

.4284/2819
بلثابة مقتطف وبيان

375 P

STE ZADNASS
شركة محدو ة املسؤولية 

رأسلالها : 288.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 1 شارع الوفاء 

تجزئة 377 طريق صفرو فاس

السجل التجاري رقم :  85)23

حل النهائي للشركة
عل2 قرار الجلع العام الغير  بناء 

 16 بتاريخ  بفاس  املنعقد  العا ي 

شركة  الشركاء  قرر   2819  يسلبر 

ZADNASS تقرر ما  لي :

فسخ الشركة.

تصفية الشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 

بفاس   التجارية  باملحكلة  الضبط 

2819، تحت رقم  24  يسلبر  بتاريخ 

.4284/2819
بلثابة مقتطف وبيان

376 P

STE KOHEN EQUIPEMENT
شركة محدو ة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 13 شارع الجوالن 

زنقة طنجة رقم 5 مكرر  فاس

السجل التجاري رقم :  57919

حل النهائي للشركة
عل2 قرار الجلع العام الغير  بناء 

 13 بتاريخ  بفاس  املنعقد  العا ي 

قرر الشريك الوحيد   2819  يسلبر 

 KOHEN EQUIPEMENT للشركة 

تقرر ما  لي :

فسخ الشركة.

تصفية الشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 

بفاس   التجارية  باملحكلة  الضبط 

2819، تحت رقم  24  يسلبر  بتاريخ 

.4283/2819
بلثابة مقتطف وبيان

377 P

ديما كوسمتيكا
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : رياض املفة 

 مجلوعة ) مدخل 2 رقم 248

الدار البيضاء

العام  الجلع  مداولة  بلقت�سى 

أعاله  املذكورة  للشركة  االستثنائي 

بتاريخ 38  وليو 2819 تقرر ما  لي :

شركة   لا كوسلتيكا   : التسلية 

ش.م.م.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

موا   بيع  في  التجارة   : الهدف 

التجليل والهدا ا.

املفة  رياض   : االجتلاعي  املقر 

مجلوعة ) مدخل 2 رقم 248 الدار 

البيضاء.

رأس املال االجتلاعي : 188.888 

 رهم مجزأ إ 2 1888 حصة من فئة 

188  رهم للحصة الواحدة مدفوعة 

كالتا ي :

 (88 بلعدل  حسام  كوير  السيد 

سهم.

بلعدل  وحيدة  إ لان  السيدة 

288 سهم.

التسيير : تم تعيين السيدة إ لان 

وحيدة كلسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير محدو ة.

السنة  تبدأ   : االجتلاعية  السنة 

االجتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

آخر  يسلبر من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإل داع  تم  وقد 

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

بتاريخ 25  يسلبر 2819 تحت رقم 

.724765

378 P

GHAFIA رشكة

SARL

بتاريخ 19 سبتلبر 2819 وبلوجب 

عقد الجلع العام االستثنائي املسجل 

قرر   2819 أكتوبر   ( بالرباط بتاريخ 

الشركاء ما  لي :

البحراوي  خناتة  السيدة  تفويت 

حصة التي تللكها بالشركة   1334 لـ 

 667 ملوك  منصف  السيد  لفائدة 

 667 ملوك  والسيد  ونس  حصة 

حصة بـ 188  رهم للحصة الواحدة.

والسا س  امول  البند  تعد ل 

والسابع من قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2819 19  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 48111119875454.

379 P

SOLA TEST

السجل التجاري 39653 القنيطرة

عل2  مؤرخين  عرفيين  بعقد ن 

 7 و   2815 6  وليو  بتاريخ  التوا ي 

ومسجل بالقنيطرة تم   2815  وليو 

ما  لي :

قام السيد البهيوي علر بتفويت 

السالم  عبد  للسيد  حصة   1588

رقم  للبطاقة  الحامل  طباش 

للسيد  حصة   1588 و   D379733

الحامل  الخالق  عبد  عي�سى  موالي 

.F1(9(35 للبطاقة رقم

رفع رأسلال الشركة من 188.888 

 رهم إ 2 1.388.888  رهم عن طريق 

خلق 128.888 حصة ثلن كل واحدة 

18  راهم.

شارع عبد   1 خلق فرع للشركة بـ 

هللا الشفشاوني القنيطرة.

تم اإل داع القانوني بكتابة الضبط 

بالقنيطرة االبتدائية   باملحكلة 

رقم  تحت   2815 أكتوبر   21 بتاريخ 

.43248

380 P

 CONSTRUCTION

 NOUVELLE DE BATIMENTS

 ET TRAVAUX PUBLICS

 REVETEMENT ET

ETANCHEITE

»C.N.B.T.P«
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

AU CAPITAL DE 2.500.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 32 BIS

 BD.MOHAMED BELHASSAN

 OUZZZANI TAKADDOUM

RABAT

الزيا ة في الرأسلال
العامة  الجلعية  قررت 

في  املنعقد  العا  ة  الغير 

2819 2  يسلبر   تاريخ 

ما  لي :

الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 

2.488.888  رهم أخذت من  بلبلغ 

ليصبح  للشركاء  الجارية  حسابات 

 4.988.888 رأسلال الشركة الحا ي 

 رهم.

7 من النظام  و   6 تغيير الفصلين 

امسا�سي.

ا داع  تم   : القانوني  اإل داع 

املحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

183613 بتاريخ 23  يسلبر 2819.

381 P
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 SOCIETE SOH MEDICAL
CENTER

SARL
CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL EST A
 CASABLANCA 59 BOULEVARD
 ZERKTOUNI 6éme ETAGE NR 18

RC SOUS LE N°44(571
IF SOUS LE N° 3939076
ICE : 002353784000001

بالدار  عرفي  عقد  بلقت�سى 
البيضاء بتاريخ 5  يسلبر 2819 قرر 
الشركة  في رأسلال  الزيا ة  الشركاء 
ورفعه  5.888.888  رهم  بقيلة 
 5.188.888 188.888  رهم إ 2  من 
 رهم وذلك بلساهلة عينية للعقار 
جلاعة   25 بارك  ببوسكورة  الكائن 
مساحته  الخضراء  املد نة  النواصر 
عد   العقاري  الرسم  ذو  م2   1881
 5.888.888 تقويم   63/125485
رأسلال  سيصبح  وبالتا ي   رهم 
 25.588 كالتا ي   5.188.888 الشركة 
حصة للسيد اوساما السعد بهالوي 
حفصة  للسيدة  حصة   25.588 و 

كند ر.
والتعد ل  القانوني  اإل داع  تم 
البيضاء بالدار  التجارية   باملحكلة 
تحت رقم   2819 25  يسلبر  بتاريخ 
وعد   القانوني  لإل داع   724931
للسجل التجاري الكرنلوجي   37415
التجاري  للسجل   44(571 وعد  

التحليلي.
382 P

SOCIETE NOVA HOME
SARL

بلقت�سى عقد توثيقي من طرف 
امستاذة فاطلة الزهراء شهيد موثقة 
بالدار البيضاء بتاريخ 3 و 24 أكتوبر 
2819 وهب السيد الحسين نوة كافة 
الشركة  في  التي  لتلكها  الحصص 
ش.م.م   NOVA HOME SARL
لزوجته إلهام النا ي وإلبناءه السيد 
النوة،  ريان  السيد  نوة،  الد ن  بدر 
اآلنسة جللية نوة و الل نوة بنسبة 

28% لكل منهلا.

والتعد ل  القانوني  اإل داع  تم 
البيضاء بالدار  التجارية   باملحكلة 
رقم  تحت   2819 نوفلبر   25 بتاريخ 
وعد   القانوني  لإل داع   721168
الكرنلوجي  التجاري  للسجل   2(73
التجاري  للسجل   342985 وعد  

التحليلي.
383 P

 STE ABDELHAKIM
BEROUINE

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
بشريك وحيد

رأسلالها االجتلاعي : 688.888 
 رهم

261 تجزئة الفتح صيا  القنيطرة
بتاريخ  املحرر  املحضر  بلقت�سى 
21 و 22 ماي 2819 تقررت املصا قة 

عل2 ما  لي :
 GEANT إ 2  الشركة  اسم  تغيير 

.AM GHARB
قرر الشريك الوحيد السيد عبد 
حصة   688 بروا ن  للك  الحكيم 
اجتلاعية من فئة 188  رهم للحصة 
تفويت جليع حصصه للسيد خبالة 
امخير  هذا  حيث  صبح  هشام 

الشريك الوحيد للشركة.
الحكيم  عبد  السيد  استقالة 
كلسير  مهامه  جليع  من  بروا ن 
للشركة وتعيين السيد خبالة هشام 
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محد ة.
وبهذا قرر الشريك الوحيد الجد د 

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  لللحكلة  التجاري 
 2819 نوفلبر   22 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 73499.
بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  لللحكلة  التجاري 
 2819 نوفلبر   22 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 73499.
بلثابة مقتطف وبيان

املسير

384 P

 عقد تسيير أصل تجاري

 رقم 326))1
االعالن املرفق لألصل التجاري

 رقم 122346
اإلمضاء  مصحح  عقد  بلقت�سى 
بالدار   2819 9  وليو  بتاريخ 
جعفر  أحلد  السيد  أن  البيضاء 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بتجزئة  الساكن   B113941 رقم 
عين الشق   6( رقم   6 منظرونا زنقة 
التسيير  حق  أعطى  البيضاء  الدار 
برقم  الكائن  التجاري  امصل  الحر 
الدار  بنجد ة  زرهون  زنقة   119
الغذائية  املوا   لبيع  محل  البيضاء 
للسيد سعيد جعفر الحامل لبطاقة 
 BE712781 رقم  الوطنية  التعريف 
4.888  رهم  قدرها  كرائية  بسومة 
9  وليو  من  ابتداء  وذلك  شهريا 

.2819
385 P

HDID CONSUL TANTS
4 زنقة معطي جزو ي (زنقة فريول أنفا سابقا) 

أنفا

IMPETUS CAPITAL
تكوين شركة توظيف جلاعي 

بالرأسلال 
شركة مساهلة مبسطة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
البيضاء  بالدار   2819 28  يسلبر 
لشركة  امسا�سي  النظام  وضع  تم 
شركة  بالرسلال  جلاعي  توظيف 
مساهلة مبسطة تكلن مليزاتها فيلا 

 لي :
الشكل : شركة مساهلة مبسطة.
.IMPETUS CAPITAL : التسلية

جلاعي  توظيف  هيأة   : الغرض 
بالرسلال.

 3 البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 
الطابق  ج  علارة  منصور  باب  زنقة 

امول فضاء باب أنفا.
املدة : 99 سنة.

رأسلال الشركة : 18.888  رهم.
 CHAABI CAPITAL  : الشركاء 

.»INVESTISSEMENT »CCI

UPLINE INFRASTRUCTURE«
.»IVESTMENTS »UII

من فاتح   : السنة املالية للشركة 
 نا ر إ 2 31  يسلبر.

 UPLINE  : الرئيس 
INVESTMENTS

تم القيام باإل داع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 
 2819 24  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 724576.
الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكلة التجارية للدار البيضاء 
تحت رقم   2819 24  يسلبر  بتاريخ 

.451595
386 P

HDID CONSUL TANTS
4 زنقة معطي جزو ي (زنقة فريول أنفا سابقا) 

أنفا

PRIMONEA
تكوين شركة مساهلة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
البيضاء  بالدار   2819 19  يسلبر 
لشركة  امسا�سي  النظام  وضع  تم 

مساهلة تكلن مليزاتها فيلا  لي :
الشكل : شركة مساهلة.
.PRIMONEA : التسلية

الغرض : النشاطات العقارية.
 3 البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 
الطابق  ج  علارة  منصور  باب  زنقة 

امول فضاء باب أنفا.
املدة : 99 سنة.

 388.888  : الشركة  رأسلال 
 رهم.

 CHAABI CAPITAL  : الشركاء 
.»INVESTISSEMENT »CCI

السيد عا ل رزال، السيدة خولة 
السيد  أونزا،  طارق  السيد  رمدي، 

خالد لطيفي.
من فاتح   : السنة املالية للشركة 

 نا ر إ 2 31  يسلبر.
رزال،  عا ل  السيد   : الحكامة 

رئيس مد ر عام.
 CHAABI CAPITAL
INVESTISSEMENT »CCI«، متصرف.
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السيد خالد لطيفي، متصرف.
كاتب  لطيفي،  خالد  السيد 

املجلس.
تم القيام باإل داع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكلة التجارية للدار 
 2819 24  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 724574.
الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكلة التجارية للدار البيضاء 
تحت رقم   2819 24  يسلبر  بتاريخ 

.451591
387 P

 AFRICA IMPACT
INCUBATOR

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
23  يسلبر )281، تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة.
التسلية : أفركا امباكت انكيبتور.
الهدف : استغالل وتسيير املكاتب 

والخدمات.
الحي   36(  : االجتلاعي  املقر 
آسفي  طريق  غانم  سيدي  الصناعي 

مراكش.
 18.888  : االجتلاعي  الرأسلال 

 رهم.
التسيير  أسند  لقد   : التسيير 
والسيد  الصلد  عبد  جيري  للسيد 
مصطفى موكس والسيد تيري  ومين.
اإل داع القانوني : لقد تم اإل داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
)281، تحت رقم  26  يسلبر  بتاريخ 

.93189
388 P

STE MAROCAINE 
 DE TRANSPORT ENTRE

VILLES
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : DR KRAIZ

LALLA MIMOUNA
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ  املسجل   ،2819 )1 نوفلبر 
تفكيك  تم   ،2819 17  يسلبر 
 MAROCAINE وتشطيب عل2 شركة

 DE TRANSPORT ENTRE VILLES

بكتابة القانوني  اإل داع  تم  وقد 

امربعاء  بسوق  باملحكلة  الضبط   
 ،2819 25  يسلبر  بتاريخ  الغرب 

تحت رقم 2819/)34.
389 P

TANOUBART EXPORT
ش  م م ش و
تأسيس رشكة

 6 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
ذات  شركة  تأسست   ،2819 ماي 
مسؤولية محدو ة بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :
 TANOUBART  : التسلية 

.EXPORT
التصد ر   : االجتلاعي  الهدف 

واالستيرا .
بائع العجالت.

: شارع بئر انزران  املقر االجتلاعي 
حي املستقبل معازيز.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 
في 188.888  رهم مقسلة إ 2 1888 
188  رهم  من  اجتلاعية  حصة 

للحصة االجتلاعية :
السيد حسان امليح 1888 حصة 

اجتلاعية.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 
حسان امليح وكيال للشركة مع جليع 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   769 رقم  تحت  بالخليسات 

15  وليو 2819.
للنسخ والبيان

الوكيل

390 P

بيكوف
مكتب الحسابات واالستشارة

18 زنقة الندقية، شقة 2، املحيط، الرباط
الهاتف : 8537262381

 PHARMACIE LES LAURIERS
ROSES

SARL AU
تغيير التسلية االجتلاعية

العا ي  غير  العام  للجلع  تبعا 
،2819 18  يسلبر  بتاريخ  املنعقد 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر   

 PHARMACIE LES LAURIERS(

وحيد  بشريك  م  م  ش   (ROSES

ومقرها  188.888  رهم  رأسلالها 

محل رقم   18 االجتلاعي علارة رقم 

LES LAURIERS ROSES 21 مشروع

تامسنا ما  لي :

التي  االجتلاعية  التسلية  تغيير 

تصبح صيدلية النصر.

تعد ل النظام امسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2819، تحت رقم 183676.
من أجل االستخالص والبيان

391 P

MAMA CHO IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بشريك وحيد

رأسلالها االجتلاعي :  188.888 

 رهم

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء 

26، محج مرس السلطان، الشقة 

3، الطابق 1

تلقته  ثوتيقي  عقد  بلقت�سى 

موثقة  مليحة تواتي،  امستاذة سناء 

11  يسلبر  بتاريخ  البيضاء  بالدار 

امسا�سي  القانون  تحرير  تم   ،2819

املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد خاصياتها كالتا ي :

  MAMA CHO  : التسلية 

.IMMOBILER

الهدف : اإلنعاش العقاري.

البيضاء  الدار   : االجتلاعي  املقر 

 ،3 26 محج مرس السلطان، الشقة 

الطابق 1.

املدة : 99 سنة.

188.888  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1888 إ 2  مقسلة 

188  رهم للحصة الواحدة، مسندة 

للشريك الوحيد.

التسيير : عهد به ملدة غير محدو ة 

الحامل  عيشور  مصطفى  للسيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.W(5345

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

رقم  تحت   ،2819 23  يسلبر   

.72434(

392 P

AQUITY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بلساهم واحد

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : علارة الكزار )4 

شقة رقم 9 بريستيجيا حي الرياض 

الرباط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

17 سبتلبر 2819، تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة التي تحلل 

الخصائص التالية :

.AQUITY : التسلية

الهدف االجتلاعي : نظاراتي.

املقر االجتلاعي : علارة الكزار )4 

بريستيجيا حي الرياض   9 شقة رقم 

الرباط.

الشركة  رأسلال  مبلغ   : رأسلال 

188.888  رهم، مقسم كالتا ي :

 1888 خولة  خلوق   : السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة.

شريك  خولة  خلوق   : الشركاء 

وحيد.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة خلوق خولة.

املدة : 99 سنة.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

التجارية  املحكلة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ 12  يسلبر 2812.

393 P
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DESMIM
SARL AU

راس مالها 18.888  رهم
مقرها االجتلاعي : علارة 38 شقة ) 
زنقة موالي احلد الوكيلي حسان، 

الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة لشريك واحد
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
تم وضع   ،2819 18  يسلبر  بتاريخ 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
تحت  وذلك  املحدو ة  املسؤولية 

املعطيات التالية :
.DESMIM SARL AU : التسلية

الهدف : هدف الشركة هو :
وإنشاء  املعلارية  املشاريع  رسم 
عامة  وبصفة  الحاسوب  رسومات 
ارتباط  لها  التي  العلليات  جليع 
مباشر أو غير مباشر بإحدى الغا ات 
أن  شأنها  من  والتي  أعاله  املبنية 

تساعد عل2 تنلية الشركة.
من  وم  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
شقة   38 علارة   : املقر االجتلاعي 
) زنقة موالي احلد الوكيلي حسان، 

الرباط.
18.888  رهم موزع   : رأس املال 
عل2 188 حصة قيلة كل حصة 188 
للسيد  واسندت  كلها  حررت   رهم 

رضا بلفقيه.
التسيير : عين السيد رضا بلفقيه 

مسيرا للشركة ملدة غير محدو ة.
فاتح  من   : االجتلاعية  السنة 
سنة  أول  إن  31  يسلبر،  إ 2   نا ر 
 31 تنتهي  وم  سوف  اجتلاعية 

 يسلبر 2828.
لتكوين االحتياطي    %5  : امرباح 

القانوني والباقي  وزع عل2 الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2819، تحت رقم  24  يسلبر  بتاريخ 

.(768(
رقم السجل التجاري : 142871.

بلثابة مقتطف وبيان
املسير

394 P

STE DALI PROD
بتاريخ عرفي  عقد   حسب 
 6  يسلبر 2819، لشركة  ا ي برو .

تقرر ما  لي :
السيدة  باعت   : الحصص  بيع 
 ليلة البوري 188 حصة إ 2 السيدة 
188  رهم  فئة  من  العلرو  سارة 

للحصة.
البوري  السيدة  ليلة  استقالة 
السيدة  وتعيين  الشركة  تسيير  من 
سارة العلرو مسيرة للشركة ملدة غير 

محدو ة.
أصبح  الذي  الشركة  اسم  تغيير 

.DALI PROD
تغيير هدف الشركة الذي أصبح 
والسينلا  البصري  السلعي  إنتاج 
وكراء  الحفالت  وتنظيم  غرافيا 

لوازمه.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
رقم  تحت  بالرباط  التجارية 
D183667 بتاريخ 25  يسلبر 2819.
395 P

مكتب امستاذ رشيد شوقي

موثق بلد نة تلارة

7 شارع الحسن الثاني شقة رقم 2 بيركوال 

تلارة

CITY KM
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك وحيد

الرأسلال : 188.888  رهم
من  حرر  رسمي  عقد  بلقت�سى 
موثق  شوقي،  رشيد  امستاذ  طرف 
نوفلبر   28 بتاريخ  تلارة  بلد نة 
ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   ،2819
وحيد،  بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

تحلل الخصائص التالية :
.CITY KM SARL AU : االسم

الشركة  هدف  :  تلثل  الهدف 
خارجه  أو  املغرب  سواء  اخل 

فيلا  لي :
أو هندسة  تنفيذ أي أعلال بناء 
مدنية أو أي أعلال تجارية أو إنشائية 

أو أشغال عامة.

اإلنعاش العقاري.

الخاصة  امعلال  جليع  تحقيق 

املجلعات  وإنشاء  السياحة  بتطوير 

والرياضية،  والسياحية  الفندقية 

بناء مجلعات عقارية مخصصة مي 

أي  من  سكن  أو  سياحي  استخدام 

االستغالل  أو  اإل جار  أو  للبيع  نوع، 

الريا�سي أو  التجاري  أو   الصناعي 

أثار  أي  صيانة  أو  ابتكار  الفني،  أو   

أو  بيع  أو  شراء  أو   ني،  تاريخي 

استيرا   العقارات،  جليع   تبا ل 

وتوزيع  وتخزين  وحيازة  وتصد ر 

جليع منتجات وموا  البناء في املنتج 

مباشرة  املرتبطة  النهائي  أو  الخام 

باملصنوعات املحلية أو امجنيبة ذات 

الصلة.

مطاحن،  وتشغيل  وشراء  إنشاء 

النجارة،  ورش  البناء،  أحجار 

الصحية،  والتركيبات  السباحة 

وجليع  الكهرباء  والتزجيج  الطالء، 

مصانع تصنيع موا  البناء، املشاركة 

في  للشركة  املباشرة  غير  أو  املباشرة 

العقارية  أو  املالية  املعامالت  جليع 

املؤسسات  جليع  وفي  املنقولة  أو 

التجارية أو الصناعية التي قد تتعلق 

بكائن الشركة أو كائن الشركة أو بأي 

عام  وبشكل  متعلق  أو  مشابه  كائن 

والتجارية  الفنية  العلليات  جليع 

واملالية،  واملنقولة  والصناعية 

مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء 

 مرتبطة كليا أو جزئيا بهدف الشركة 

أو ذات صلة أو من املحتلل أن تسهل 

تحقيقها، التلد د أو التنلية.

البيضاء،  الدار   : املقر االجتلاعي 

الطابق  صغير،  الحسن  شارع   33

الثاني.

188.888  رهم   : الرأسلال 

حصة اجتلاعية   1888 مقسلة إ 2 

وذلك عل2 الشكل التا ي :

 1888 بنسبة  قيدي  منير  السيد 

حصة اجتلاعية.

:  تم تسيير الشركة من  التسيير 

بصفته  قيدي،  منير  السيد  طرف 

الوحيد  واملسير  الوحيد  الشريك 

للشركة كلا  خول له صالحية توقيع 

بالشركة  املتعلقة  العقو   جليع 

وذلك ملدة غير محد ة.

تم لدى كتابة   : اإل داع القانوني 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 ،2819 25  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 724757.
للخالصة والبيان

مكتب امستاذ رشيد شوقي

396 P

SPENDLESS
SARL AU

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم  قد  بالرباط،   2819 28 نوفبر 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

تحلل  وحيد  شريك  ذات  املحدو ة 

الخصائص التالية :

SPENDLESS : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجتلاعي : كراء السيارات 

بدون سائق.
188.888  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1888 إ 2  مقسلة 

188  رهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتلاعي : 16 زنقة أوكيلدن 

رقم 17 الطابق 2 أكدال الرباط.

التسيير :  اسر بكان.

بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بتاريخ   141649 رقم  تحت  بالرباط 

)2 نوفلبر 2819.

397 P
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SOCIETE SOCOGETRAV
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITALE DE 188.888 DHS
 SIEGE SOCIAL : N° 128 LOTS EL

WIFAQ ZOUAGHA HAUT FES
وفاة شريك وتوزيع حصصه

العام  الجلع  تقرير  بلقت�سى 
املنعقد بتاريخ 26 نوفلبر 2819، عل2 
اثر وفاة الشريك املرحوم مزي عبد 
 3 هللا بإحضار شها ة الوفاة بتاريخ 
2819 وعقد اإلراثة وبلوجبها  أكتوبر 
ال وارت له سوى زوجتاه وأوال ه فقد 

تم توزيع الحصص كالتا ي :
السيدة الحيان خد جة )3 حصة ؛

 3( كلتومة  ابراهيم  ا ة  السيدة 
حصة ؛

السيدة مزي حسناء 131 حصة ؛
 131 اآلنسة مزي فاطلة الزهراء 

حصة ؛
السيد مزي محلد 262 حصة.

تغيير اثر ذلك املا ة 6 واملا ة 7 من 
النظام امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت  2819 24  يسلبر   بتاريخ 

رقم ))2819/41.
للخالصة واإلشارة - اإل ارة

398 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
SARL AU

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
TEL : 05-28-81-96-40
FAX : 05-28-81-96-41

 STE ECOLE PRIVE
ALFIRDAOUS

SARL
الفسخ النهائي للشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
محضر  حرر   ،2819 نوفلبر  فاتح 
شركة ذات مسؤولية محدو ة والذي 

قرر ما  لي :
لشركة  النهائي  والفسخ  تصفية 

بكاملها ؛

 : الشركة  تصفية  مقر  تحد د 
للشركة  النهائية  التصفية  تلت  
بزنقة تعزوت 135 حي الفالح بيوكرى 

اشتوكة ا ت باها ؛
الفكروش  الحبيب  السيد  تعيين 

مصفي للشركة ؛
تقرير مصفي الشركة.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بانزكان   االبتدائية 
)1  يسلبر 2819، تحت رقم 4686.
399 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
SARL AU

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
TEL : 05-28-81-96-40
FAX : 05-28-81-96-41

STE ARTE BUILDING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
MODIFICATION

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام 
الغير العا ي لللساهلين في الشركة 
)2 نوفلبر  ذات املسؤولية املحدو ة 

2819 قرر ما  لي :
تحويل املقر االجتلاعي الشركة :

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 
حي   11 من مقرها زنقة العيون رقم 
ال شا ي بيوكرى اشتوكة أ ت باها إ 2 
معال  حي  ماسة  شارع  الجد د  املقر 

بيوكرى اشتوكة ا ت باها ؛
تحيين النظام امسا�سي.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بانزكان بتاريخ 25  يسلبر 

2819، تحت رقم 4659.
400 P

MORPHING GRAFIK
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
العام  الجلع  قرر   2819 3  يسلبر 
 MORPHING لشركة  االستثنائي 
النخيل  بإقامة  الواقعة   GRAFIK
سيدي معروف   11 رقم  »و«  علارة 

الدار البيضاء.

انهاء التصفية للشركة ؛

االبراء التام والنهائي لللصفي من 

مهامه ؛

التشطيب من السجل التجاري.

لدى  القانوني  اإل داع  ثم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

25  يسلبر  بتاريخ  بالدار البيضاء 

2819 تحت رقم 724925.

401 P

MOROCCAN ITEMS
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

العام  الجلع  قرر   2819 9  يسلبر 

 MOROCCAN لشركة  االستثنائي 
سبة  زنقة   7 ب  الواقع   ITEMS

 ( مكتب رقم   2 اقامة رامي الطابق 

الدار البيضاء.

انهاء التصفية للشركة ؛

االبراء التام والنهائي لللصفي من 

مهامه ؛

التشطيب من السجل التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2819 25  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 724924.

402 P

BARBIERI DECO
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تـأسـيـس شــركة 
 3 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم  البيضاء  بالدار   2819   لسبر 

وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الخصائص 

التالية :

.BARBIERI DECO : اإلسم

أعلال وموا    : الهدف االجتلاعي 

البناء والد كور مع استيرا  وتصد ر.

اللة  شارع   61  : االجتلاعي  املقر 

املعاني،  مصطفى  زاوية  الياقوت 

الطابق الثاني رقم 62 الدار البيضاء.
رأسلال الشركة : 188.888  رهم 

 188 حصة بثلن   1888 مقسلة إ 2 

 رهم للحصة :

 688 ند رة  بوعبد ي  السيدة 

حصة ؛

السيدة الفراج سلمى 488 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــــــدة 

التأسيس.

السنة االجتلاعية : السنة املدنية 

31  يسلبر من كل  من فاتح  نا ر إ 2 

سنة.

السيدة  تعيين  تم  لقد  التسيير 

بوعبد ي ند رة والسيدة الفراج سلمى 

كلسيران للشركة مع إمضاء مشترك 

أو منفصل ملدة غير محدو ة.

لدى  تم   : القانوني  اإل داع 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت رقم   2819 25  يسلبر  بتاريخ 

37234 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 451663.

403 P

RESTOKAS
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم  بالدار البيضاء    2819 5  يسلبر 

وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الخصائص 

التالية :

RESTOKAS : اإلسم

استيرا    : االجتلاعي  الهدف 

وتجارة جليع تجهيزات املطاعم.

اللة  شارع   61  : االجتلاعي  املقر 

املعاني،  مصطفى  زاوية  الياقوت 

الطابق الثاني رقم 62 الدار البيضاء.
رأسلال الشركة : 188.888  رهم 

 188 حصة بثلن   1888 مقسلة إ 2 

 رهم للحصة.

 588 حسن  ضاغوري  السيد 

حصة ؛

السيد عكيف علا  588 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

السنة االجتلاعية : السنة املدنية 

31  يسلبر من كل  من فاتح  نا ر إ 2 

سنة.
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السيد  تعيين  تم  لقد   : التسيير 
عكيف  والسيد  حسن  ضاغوري 
إمضاء  مع  للشركة  كلسيران  علا  
مشترك أو منفصل ملدة غير محدو ة.

اإل داع القانوني تم لدى املحكلة 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 يسلبر 2819 تحت رقم 35952 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 33)458.
404 P

ATLAS HNSD MINE
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  قد  بالرباط 
تحلل  والتي  املسؤولية  محدو ة 

الخصائص التالية :
ATLAS HNSD MINE : التسلية

الصفة القانونية : شركة محدو ة 
املسؤولية.

استكشاف   : االجتلاعي  الهدف 
استرا   البضائع،  ونقل  املعا ن 

وتصد ر.
 5.888.888  : الشركة  رأسلال 

 رهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر اإلجتلاعي : فيال )2 بلوك س 

بالج جوهرة الصخيرات.
بن يشو موالي  وسف   : التسيير 

والسيدة خوا ي.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
 25 بتلارة  وم  االبتدائية  املحكلة 
السجل  رقم  تحت   2819  يسلبر 

التجاري129239.
405 P

CHICKEN D’OR
االستثنائي  العام  الجلع  قرر 
املنعقد  وم 29 أكتوبر 2819 ما  لي :
من  االجتلاعية  الحصة  تفويت 
للسيد  واملللوكة  الشركة  رأسلال 
السيدان  لفائدة  سعيد  أوبالك 

أوحلو علي وا  بال عبد الكريم.

غيثة  أكوزول  السيدة  استقالة 

كلسيران  سعيد  أوبالك  والسيد 

للشركة.

تعيين السيدان أوحلو علي وا  بال 

عبد الكريم مسيران للشركة ملدة غير 

محد ة ؛

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

: سلم من طرف  اإل داع القانوني 

رقم  تحت  بسال  االبتدائية  املحكلة 

.33777

406 P

SOCIETE MY COFFEE
SAR AU 

 Société à responsabilité  limitée

 à associe unique au capital de

50.000 dhs

 siège social : lotissement al

wifak lot n° 3292 - Témara

IF : 3339675

Patente : 26998318

RC : 81447

تبعا ملداوالت الجلع العام الغير 

العا ي املنعقد  وم 3  يسلبر 2819 

.MY COFFEE SARL AU لشركة

املسؤولية  محدو ة  شركة 

58.888  رهم تم االتفاق  برأسلال 

عل2 ما  لي :

الفسخ املسبق للشركة.

تحد د مكان التصفية في تجزئة 

الوفاق املحل رقم 3292 - تلارة.

القانوني  اإل داع  وضع  وقد 

بالرباط  التجارية  املحكلة  لدى 

2819/12/24 تحت رقم 183635.

407 P

AZ ALU
SARL AU

تبعا ملداوالت الجلع العام الغير 

16  يسلبر  املنعقد  وم  العا ي 

2819

شركة محدو ة املسؤولية بشريك 

تم  588.888  رهم  رأسلالها  وحيد 

اإلتفاق عل2 ما  لي :

من  الشركة  رأسلال  رفع 
 1.888.888 إ 2  588.888  رهم 
 رهم وبذلك  كون الفصل 7 و ) من 

قانون الشركة قد تغير كلا  لي :
عل2  املو 2  عبد  السابح  السيد 
1888 حصة ب 1888  رهم للحصة 

أي ما يعا ل 1.888.888  رهم.
وقد تم اإل داع القانوني باملحكلة 
التجارية الرباط، تحت رقم 183578 

في تاريخ )2819/12/1.
408 P

 SOCIETE NOUVELLE
TECHNIQUE ROUTIERE

 Société à responsabilité  limitée
 à associe unique au capital de

100.000 dhs
 siège social : lotissement al

 abadi lot n° 154 - mag en RDC
hay oued eddahab - Témara

IF : 24888331
Patente : 27902499

RC : 124503
تبعا ملداوالت الجلع العام الغير 
العا ي املنعقد  وم 17  يسلبر 2819 
 SOCIETE NOUVELLE لشركة 
شركة   TECHNIQUE ROUTIERE
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدو ة 
رأسلالها 188.888  رهم تم االتفاق 

عل2 ما  لي :
الرفع من رأسلال الشركة.
من 188.888 إ 2 358.888

القانوني  اإل داع  وضع  وقد 
بتلارة  اإلبتدائية  املحكلة  لدة 

2819/12/25 تحت رقم 2922.
409 P

SOCIETE 2 SS BTP
SARL

 Société à responsabilité limitée
au capital de 1.200.000 dhs
siège social : mag en RDC lot 

n° 38 hay abbadi - Témara
تبعا ملداوالت الجلع العام الغير 
6  يسلبر  املنعقد  وم  العا ي 
  SOCIETE 2 SS BTP لشركة   2819
رأسلالها  املسؤولية  محدو ة  شركة 
عل2 االتفاق  تم   1.288.888  رهم 

 ما  لي :

الرفع من رأسلال الشركة.
من 1.288.888 إ 2 3.188.888

القانوني  اإل داع  وضع  وقد 
بالرباط  التجارية  املحكلة  لدى 

2819/12/25 تحت رقم )18363.
410 P

  وان امستاذة آمال مساندة موثقة بالدار 

البيضاء 8) شارع علر الريفي ، الطابق امول.

Société  2 NK INVEST
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة.
الرأسلال 188.888  رهم.

بلقت�سى عقد رسمي تلقته آمال 
مساندة موثقة بالدار اليبضاء بتاريخ 
تم تحرير محضر   2819 28  يسلبر 
في  املنعقد  االستثنائي  العام  الجلع 

نفس اليوم.
تقرر ما  لي :

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 
شارع   265 البيضاء  الدار  من 
زرقطوني الطابق 9 رقم 92 إ 2 الدار 

البيضاء 3 زنقة البارع الدباس.
لدى  الضبط  بكتابة  اإل داع  تم 
اليبضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
2819 تحت عد   24  يسلبر  بتاريخ 

.724((5
لإل داع والنشر

امستاذة آمال مساندة

411 P

لي كراند كاريير دو مواين أطلس
ج.س.م

شركة محدو ة املسؤولية
64، شارع مازوال - طريق موالي 

التهامي  الحي الحسني
الدار البيضاء.

سجل تجاري : 9)2183 
 الدار البيضاء

الزيا ة وخفض رأسلال الشركة.
1 - من محضر الجلع العام الغير 
 2819 نوفلبر   38 بتاريخ  العا ي 
موا ن  كاريير  و  كراند  لشركة  ي 
وضعية  عل2  الوقوف  وبعد  أطلس 
الشركاء قرر  الذاتية،  امموال 
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بلا  الشركة  رأسلال  في  الزيا ة     
من  ليلر  3.724.888  رهم  قدره 
 (.724.888 إ 2  5.888.888  رهم 
 رهم مع خلق 37.248 حصة جد دة 

من فئة 188  رهم.
كلا  كلها  الحصص  اكتتاب  وتم 
ثابثةـ  مقابل   ون  كليا  تحررت 
الحسابات  من  وجارية وحالة ام اء 

الجارية للشركاء.
كلا تقرر خفض رأس املال بلبلغ 
3.724.888  رهم باستنزاف الخسارة 
املتراكلة ليستقر في مبلغ 5.888.888 
 7 و   6 تغيير البند ن   رهم وبالتا ي، 

من النظام امسا�سي للشركة.
وبعد الزيا ة في رأسلال الشركة 
االجتلاعية  الحصص  أصبحت 

موزعة كالتا ي :
السيد لحلو محلد : 18.888.

السيدة الناجي كنزة : 18.888.
اآلنسة لحلو غيثة : 18.888.
اآلنسة لحلو زينب : 18.888.

اآلنسة لحلو  اسلينة : 18.888.
مجلوع : 58.888 حصة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2819 26  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 725845.
مختصر للنشر

لحلو محلد
مسير

412 P
 

 STE IKF PROMOTION
IMMOBILIERE

SARL
رقم  بسال  التجاري  السجل 

.17711
العام  الجلع  ملحضر  طبقا 
 IKF PROMOTION لشركة 
بتاريخ  املسجل   IMMOBILIERE

)2816/11/2 بالرباط.
188.888  رهلا،  رأسلالها 
القاعدة  شارع  االجتلاعي  ومقرها 

الجوية امو 2 بافرة رقم 6 - سال.
تقرر ما  لي :

قفل التصفية.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2819/12/26 بتاريخ 

.33((4
413 P

RIF ORIENTAL TRANS
شركة ذات مسؤولية املحدو ة 

برأسلال 188.888  رهم.
مقرها االجتلاعي : الحي الصناعي 

رقم 22 سلوان - الناظور.
إ 2  وإضافة  الرأسلال  من  الرفع 

أهداف الشركة.
العام  الجلع  مداولة  بلقت�سى 
9  يسلبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 
 RIF شركة  مساهلو  قرر   ،2819
ش.م.م الكائن   ORIENTAL TRANS
الحي  بالناظور  االجتلاعي  مقرها 

الصناعي رقم 22 سلوان :
إضافة نقل املستخدمين لحساب 

الغير إ 2 أهداف الشركة :
من  برفعه  الرأسلال  في  الزيا ة 
 348.888 إ 2  188.888  رهم  مبلغ 
 رهم عن طريق إصدار 2488 سهلا 
للسهم  188  رهم  بقيلة  جد دا 
وتحررت  نقدا  كلها  اكتتبت  الواحد 
عل2  االكتتاب،  عند  بالكامل  قيلتها 
الرأسلال  صبح  من  الرفع  هذا  إثر 
حصة   3488 الحصص  مجلوع 

موزعة عل2 النحو التا ي :
املرابط محلد : 1788 حصة.
املرابط عا ل : 1828 حصة.

املرابط مرا  : 8)6 حصة.
 3 وعليه تم تعد ل الفصول رقم 
و6 و 7 من القانون امسا�سي للشركة.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بالناظور في 2819/12/17 

تحت رقم 3526.
414 P

ITIDIK
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
مد نة  في  مسجل   2819/83/12
ذات  الرباط قد تم تأسيس شركة  

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
الوحيد.

بيع  محل   : االجتلاعي  الهدف 
العقاقير.

أعلال حرة.
رأسلال الشركة : 188.888  رهم 
فئة  من  حصة   1888 إ 2  مقسلة  
188  رهم للحصة الواحدة، ويللكها 

كلها :
السيد مصطفى  كداك.

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

السجل التجاري.
:  من فاتح  نا ر إ 2  السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : ريف 2 علارة رقم ) الشقة 

رقم 18 - تلارة.
املسير : السيد مصطفى  كداك.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
بلد نة تلارة تحت رقم : 161)12.

415 P

SUBLIME d’ORIENT
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ  املحلد ة   مد نة  في 
2819/12/12 قد تم تأسيس شركة  
بشريك  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
الهدف االجتلاعي : 

- تجليل.
- حالقة للرجال أو النساء.

حلام عصري.
رأسلال الشركة : 188.888  رهم 
فئة  من  حصة   1888 إ 2  مقسلة  
188  رهم للحصة الواحدة، ويللكها 

بالكامل :
السيدة نا  ة لكحل.

188.888  رهم : 1888 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
:  من فاتح  نا ر إ 2  السنة املالية 
31  يسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

طابق  اموركيدي  إقامة   : املقر 
مد نة   -  1 رقم  شقة   E علارة   3

املحلد ة.
املسيرة : السيدة نا  ة لكحل.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
تحت رقم : 35)24.

416 P

 RESTAURANT SUPER
MARIO

SARL A.A.U
 Société à responsabilité limitée

 a.a.u au capital de 100.000
dirhams

 Siège social : N° 40 avenue saint
.louis V.N - Fés

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفاس 
وضع  تم   2819/18/38 بتاريخ 
مسؤولية  لشركة  أسا�سي  قانون 
محدو ة بشريك وحيد والتي تحلل 

الخصائص التالية :
 RESTAURANT  : التسلية 

.SUPER MARIO SARL A.A.U
الهدف االجتلاعي : مطعم.

 188.888 في  حد    : املال  رأس 
1888 حصة من  إ 2   رهم مقسلة 

فئة 188  رهم موزعة كالتا ي :
العزوزي  للسيد  حصة   1888

حسن.
48 شارع سان   : املقر االجتلاعي 

لوي م.ج فاس.
مغربي،  حسن  العزوزي   : املسير 
مز ا  بتاريخ 1971، حامل للبطاقة 
 الوطنية رقم، R112872 القاطن ب :

زنقة السعو  ة أ لزورن الحسيلة.
فإن  االجتلاعي  للتوقيع  بالنسبة 
بالتوقيع  ملزمة  ستكون  الشركة 
حسن  العزوزي   : للسيد   امحا ي  
حامل   ،1971 بتاريخ  مز ا   مغربي، 

.R112872 للبطاقة الوطنية رقم
السعو  ة  زنقة   : ب  القاطن 

إ لزورن الحسيلة.
مدة الشركة : 99 سنة.
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من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 
31  يسلبر من  إ 2 غا ة  فاتح  نا ر 

كل سنة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
بفاس  التجارية  باملحكلة  الضبط 
بالسجل   24/12/2819 بتاريخ 

التحليلي رقم : 61391.
املسير

417 P

 STE SAKANE DAHABI
SARL

رأسلالها : 18.888.888  رهم
مقرها االجتلاعي : 21 ساحة شارل 

نيكول، اقامة باستور
تفويت  حصص اجتلاعية 

 29 بلقت�سى عقد توثيقي بتاريخ 
وهب   ،2819 4  يسلبر  و  نوفلبر 
حصة   36.888 السيد علر الشاوي 
 SAKANE الشركة  في  اجتلاعية 
أمينة  السيدة  لفائدة    DAHABI
مامون  ا ريس  جوطي،  العلراني 
الشاوي، ليل2 الشاوي، مرية الشاوي 

ومونية عائشة الشاوي.
بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 

بالدارالبيضاء، تحت رقم 724267.
تعد ل السجل التجاري بتاريخ 28 

 يسلبر 2819، تحت رقم 36747.
بلثابة مقتطف وبيان

418 P

مكتب محلد لللحاسبة واالستشارة
محاسب بالرباط

STE OKARA BTP
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   ،2819 24  يسلبر  في  بالرباط 
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 
املسؤولية املحدو ة املليزات التالية :

 STE OKARA BTP  : التسلية 
.SARL

مقاولة البناء   : الهدف االجتلاعي 
واالشغال املختلفة.

املقر االجتلاعي : 21 ساحة أبو بكر 
الصد ق، شقة رقم ) اكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تقييدها بالسجل التجاري.

1.888.888  رهم   : رأسلالها 
حصة من فئة   18.888 مقسلة ا 2 
188  رهم للحصة الواحدة املوزعة 

عل2 الشكل التا ي :
املحصل  زكرياء  شعيب  السيد 

عل2 2588 حصة.
املحصل  محلد  شعيب  السيد 

عل2 7588 حصة.
للشركة  كلسير  عين   : التسيير 
غير  لفترة  زكرياء  شعيب  السيد 

محد ة.
بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
 26 في   142181 رقم  تحت  بالرباط 

 يسلبر 2819.
419 P

االستاذ ابتسام بن بعزة
موثقة بتلنصورت

مقرها : عللية النخيل 4 ا لو 2 علارة 62 شقة 
رقم س4 الطابق االول تلنصورت

STE DAR LIQAMA
رأسلالها : 88.888)  رهم

مقرها االجتلاعي : سيدي  وسف بن 
علي بلد ة النخيل جلاعة جنانات 

 وار ابيض مراكش
تفويت حصص اجتلاعية

تلقته  توثيقي  عقد  بلقت�سى  
موثقة  بعزة،  بن  ابتسام  االستاذة 
و17  يسلبر   7 بتاريخ  بتلنصورت 
ما كل  رو   السيد  فوت   ،281(
املسلاة  الشركة  في  الشريك  وليام 
شركة ذات املسؤولية  » ار ليقامة« 
حصة من حصصه   4168 املحدو ة 
لشركة  التي  لتلكها  االجتلاعية 
املسؤولية  ذات  فوا اج«  »ماونتن 
رأسلال  بهذا  صبح  املحدو ة. 

الشركة موزعة كالتا ي :
السيد رو  ما كل وليام .... 88)3 

حصة.
 48  .... ماري  تيري  رو   السيدة 

حصة.
 4168... فوا اج  ماونتن  شركة 
حصة. املجلوع ........... 888) حصة.

 7 في  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
 يسلبر )281،  قرر ما  لي :

املوافقة عل2 تفويت الحصص.
بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

بتاريخ 27  يسلبر )281.
مقتطف للنشر وبيان

موثقة بتلنصورت

420 P

شركة أش بي للتربية تطوان 
الخاصة

شركة ذات مسؤولية محدو ة
مقرها االجتلاعي : شارع عالل 

الفا�سي، اقامة  اسلين الوال ة ب 61 
بلوك ب رقم 5 تطوان 

زيا ة في الراسلال
تحيين القانون االسا�سي للشركة

فاتح  بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
في  الزيا ة  تلت   ،2819  وليو 
املسؤولية  ذات  الشركة  الرأسلال 
 6.888.888 بلبلغ  املحدو ة 
ا 2   1.888.888 من  لنقله   رهم 
 68.888 بانشاء  7.888.888  رهم 
حصة اجتلاعية من قيلة 188  رهم 

لكل واحدة.
وبالتا ي بتعد ل البند ن 6 و7 من 

القانون االسا�سي.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ  211( رقم  تحت   بتطوان 
التجاري  بالسجل   ،2819 3  وليو   

رقم 24937.
421 P

كفاءات البيت العتيق  الخاصة
شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها االجتلاعي : تجزئة الحجوي 
رقم 52 مرتيل  املغرب 

تاسيس شركة
3  ونيو  تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
2819، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املليزات التالية :
: كفاءات البيت العتيق  التسلية 
املسؤولية  ذات  شركة  الخاصة، 

املحدو ة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

:  تعلق نشاط الشركة  املوضوع 
باملغرب أو في الخارج : 

التعليم االو ي والتعليم االبتدائي 
للقوانين  وفقا  والعا ي  والثانوي 

النافذة املتعلقة بالتعليم.
العلليات  مختلف  عامة  وبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
تجزئة الحجوي   : املقر االجتلاعي 

رقم 52 مرتيل  املغرب.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تاسيسها النهائي.
في  حد    : االجتلاعي  الرأسلال 
ا 2  مقسلة  188.888  رهم  مبلغ 
188  رهم  فئة  من  حصة   1888
للواحدة، تخصص للشركاء وسد ت 

باجلعها.
الشركاء : 

منير حدو اليخلوفي 518 حصة.
محلد بغزا 498 حصة.

عين السيد خالد حدو   : التسيير 
غير  من  قانوني  كلسير  اليخلوفي، 

الشركاء للشركة ملدة 5 سنوات.
االرباح  تحد د  بعد   : االرباح 
لال خار   %  5 تسحب  الصافية 
حسب  عليهم  والباقي  وزع  القانوني 
الحصص التي  للكها كل واحد منهم.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم   
11  ونيو  بتاريخ  االبتدائية بتطوان، 
السجل   ،18(3 رقم  تحت    ،2819

التجاري رقم 25349.
422 P

 STE OMAR
 INTERNATIONAL

SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 58.888  رهم
مقرها االجتلاعي : طنجة 2 ساحة 

الكويت طابق 1 رقم 4
تاسيس شركة

بلقت�سى سند عرفي مؤرخ بطنجة 
ومسجل   2819 9  يسلبر  بتاريخ 
بتاريخ 18  يسلبر 2819، وتحت رقم
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 اال داع 77913 فقد تم انشاء واقامة 

شركة ذات مسؤولية محدو ة والتي 

تتضلن املليزات التالية :

 STE OMAR  : التسلية 

 INTERNATIONAL SOLUTIONS

.SARL

ا 2  تهدف  الشركة  ان   : الهدف 

ارشا  الشركات الدولية.

تصليم مواقع االنترنيت.

تصليم التطبيقات.

معاملة اال ارات املالية للسلطات 

الدولية.

العلليات  كل   : علوما  أكثر 

املالية  الصناعية،  التجارية، 

والعقارية والغير العقارية وخصوصا 

السلسرة التي لها عالقة مباشرة أو 

غير مباشرة بأحد االهداف السالفة 

الذكر أو بكل هدف ملاثل أو مشابه.

ساحة   2 طنجة   : املقر االجتلاعي 

الكويت طابق 1 رقم 4.

من  وم  تنطلق  سنة   99  : املدة 

التاسيس.

ا 2  محد    : االجتلاعي  رأسلال 

 588 ا 2  مقسلة  58.888  رهم 

 188 قيلة  ذات  اجتلاعية  حصة 

 رهم للواحدة مخصصة ل :

 258  .... علر  حلراس  اللسيد 

حصة اجتلاعية.

 258  ... السيد ولد شعيب و يع 

حصة اجتلاعية.

حصة   588  ........... املجلوع 

اجتلاعية.

القيلة نقدا ملا  والكل مقابل أ اء 

مجلوعه 58.888  رهم.

من  أكثر  أو  واحد   : التسيير 

عين  واسعة:  بصالحية  املسير ن 

للشركة  مسير  علر  حلراس  السيد 

ملدة غير محدو ة.

من  تنطلق   : االجتلاعية  السنة 

فاتح  نا ر ا 2 31  يسلبر.

الصافية  النتائج  إن   : النتائج 

القانوني  االقتطاعات  بعد  للشركة 

والتنظيلية، تقسم بين الشركاء عل2 

حسب عد  الحصص املللوكة لكل 

واحد منهم.

اال داع القانوني تم انجازه لدى   

التجارية  باملحكلة  الضبط   كتابة 

  ،2819 13  يسلبر  بتاريخ   ، بطنجة 

 ،182359 رقم  التجاري  السجل 

تحت رقم اال داع 681)22.
مستخلص مطابق لالصل

املسير

423 P

STE TRANIBER

شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 58.888  رهم

مقرها االجتلاعي : املنطقة 

الصناعية، طريق تطوان ملر 3 

وحدة 3) طنجة

السجل التجاري رقم : 58841

فسخ الشركة

املسلاة  للشركة  الشركاء  إن 

ش.ذ.م.م.   »STE TRANIBER«

بشريك وحيد، شركة ذات مسؤولية 

الوحيد،  الشريك  ذات  محدو ة 

58.888  رهلا  ذات الرأسلال قدره 

املنطقة  بطنجة،  االجتلاعي  ومقرها 

 3 ملر  تطوان  طريق  الصناعية، 

ماي   31 بتاريخ  قرروا   ،(3 وحدة 

2819 ما  لي :

سابقة  بصفة  الشركة  فسخ 

الوانها: STE TRANIBER ش.ذ.م.م.، 

تصفيتها  التاريخ،  هذا  من  اعتبارا 

ومكان  و38   29 لللا تين  وفقا 

التصفية مقر االجتلاعي للشركة.

العزيز  عبد  الخلي�سي  السيد 

كلصفي للشركة.

لدى  انجازه  تم  القانوني  اال داع 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بطنجة  وم 11  يسلبر 2819، تحت 

رقم اال داع 558)22.

مستخلص مطابق لالصل

املصفي

424 P

STE LA DINDE DU NORD

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : املنطقة 

الصناعية، طريق تطوان ملر 3 

وحدة 3) طنجة

السجل التجاري رقم : 19)54

تحويل املقر االجتلاعي

تحد ث االنظلة االساسية

املسلاة  للشركة  الشريك  إن 

 »STE LA DINDE DU NORD«

مسؤولية  ذات  شركة  ش.ذ.م.م.، 

محدو ة ذات الشريك الوحيد، ذات 

188.888  رهلا  قدره  الرأسلال 

املنطقة  بطنجة،  االجتلاعي  ومقرها 

 3 ملر  تطوان  طريق  الصناعية، 

القطعة 3)، قرروا بتاريخ 3  يسلبر 

2819 ما  لي :

تحويل املقر االجتلاعي طنجة حي 

العوامة الشطر 3 قطعة 4582 طابق 

االر�سي.

القانون  من   4 الفصل  تعد ل 

االسا�سي .

الفصل 4 :

حي  طنجة،  االجتلاعي  املقر  إن 

العوامة الشطر 3 قطعة 4582 طابق 

االر�سي.

تحد ث االنظلة االساسية.

لدى  انجازه  تم  القانوني  اال داع 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بطنجة  وم 13  يسلبر 2819، تحت 

رقم اال داع 612)22.

مستخلص مطابق لالصل

املسير

425 P

مكتب االستشارة

CCM  CONSEILS

شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها االجتلاعي : رقم 136 شارع القاهرة 

الطابق االول شقة رقم 2 كومطراف 1 تلارة 

الهاتف : )85.37.64.42.4

الفاكس : 85.37.64.47.64

STE G2M CAR

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

تاسيس شركة

مقرها االجتلاعي : الشقة رقم ) 

مبروكة 2 قم 16 شارع الحسن 

الثاني عين عتيق تلارة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 24 

 يسلبر 2819، قد تم تاسيس 

شركة G2M CAR SARL ذات 

املسؤولية املحدو ة والتي تحلل 

الخصائص التالية :

.STE G2M CAR SARL : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدو ة.

رأسلال الشركة : 188.888  رهم 

الهدف االجتلاعي : كراء السيارات.

 588 الشركاء : محلد الخضراوي 

حصة.

محسين الصناغي 588 حصة.

التسيير : محلد الخضراوي مسير 

للشركة.
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من فاتح  نا ر ا 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ماعدا السنة 

االو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اال داع 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

 ،2819 26  يسلبر  بتاريخ  بتلارة 

تحت رقم 129253.

426 P

ائتلانية تكنيك أسيسطانس

شركة ذات مسؤولية محدو ة

مقرها االجتلاعي : 111 شارع و ي العهد طنجة

 STE PECHNOR
SARL

رأسلالها : 18.888.888  رهم

مقرها االجتلاعي : منطقة امليناء، 

مخزن رقم 4، ميناء الصيد طنجة

السجل التجاري رقم : 51)3

تحويل املقر االجتلاعي
الجلع  محضر  قرارات  بلوجب 

املنعقد  للشركاء  االستثنائي   العام 

 2819 سبتلبر   17 بتاريخ  بطنجة، 

بيشنور«   « املسلاة  للشركة 

 18.888.888 رأسلالها  ش.ذ.م.م.، 

بطنجة  االجتلاعي  مقرها   رهم، 

ميناء   ،4 مخزن رقم  منطقة امليناء، 

الصيد، تقرر ما  لي :

املقر  تحويل  عل2  املصا قة 

العنوان  من  للشركة  االجتلاعي 

الجد د  العنوان  ا 2  أعاله  املذكور 
: املحل التجاري  والذي أصبح كاالتي 

الجد د،  الصيد  ميناء   ،C1 رقم 

طنجة املد نة.

القانون  من   4 الفصل  تعد ل 

االسا�سي للشركة.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

تم اال داع القانوني لدى املحكلة 

18  يسلبر  التجارية بطنجة بتاريخ 

2819، تحت رقم 4)4)22.
مقتطف وبيان النشر

ائتلانية تكنيك أسيسطانس

427 P

 STE CHRISTYL

PRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة

ذات شريك وحيد

راسلالها : 18.888  رهم

مقرها االجتلاعي : املحلد ة، زنقة 

شنكيط علارة عدنان الطابق الثاني 

شقة رقم 4

تحويل املقر االجتلاعي
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 ،2819 9  يسلبر  االستثنائي بتاريخ 

قد تقرر ما  لي :

تحويل املقر االجتلاعي للشركة :

الطابق  تاشفين  ابن  زنقة  من 

االول لوكالم رقم 6 املحلد ة.

عدنان  علارة  شنكيط  زنقة  ا 2 

الطابق الثاني شقة رقم 4 املحلد ة.

للشركة  االساي  النظام  تحد ث 

قانون  من   4 الفصل  تعد ل  بعد 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

باملحلد ة بتاريخ 17  يسلبر 2819، 

تحت رقم 2827.
للخالصة واالشهار

428 P

STE RIFMAG

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : )94 زنقة ازمور 

شارع الحسن الثاني ص.ب. 4)3 

العروي الناظور

تفويت حصص الشركة
الجلعية العامة للشركاء املنعقدة 

بتاريخ 15 نوفلبر 2819، قد الحظت 

حصص من السيد  حي   75 تفويت 

الريش. كريم  السيد  لصالح  غريبي 

السيد  حصص  من   25 تفويت 

السيد  لصالح  عيساوي  هللا  عبد 

 ونس الريش.

استقالة السيد  حي غريبي مسير 

للشركة.

في  الريش  كريم  السيد  تعيين 

غير  ملدة  للشركة  مسير  منصب 

محدو ة.

الوحيد  باالمضاء  الشركة  تسيير 

للسيد كريم الريش.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 

بتاريخ بالناظور،   االبتدائية 

 12  يسلبر 2819، تحت رقم 3496.
االشارة والتنبيه

429 P

 STE MONARCAR

LOCATION

شركة ذات مسؤولية محدو ة

 SIEGE : COMPLEXE HASSANE

 3 AL WAFAE 2 RDC MAGASIN

N°2 TANGER

تأسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2819 نوفلبر   28 بتاريخ  بطنجة 

لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 

 MONARCAR LOCATION SARL

ذات املليزات التالية :

الشركاء :

مغربي  حر  زي  حلزة  محلد 

أكتوبر   19 بتاريخ  مز ا   الجنسية 

4)19 بلراكش والساكن ب )3 زنقة 

جون جاك روسو 92158 سيرسنيس 

فرنسا والحامل للبطاقة الوطنية رقم 

EE58755 صالحة ا 2 غا ة 21  ونيو 

.2826

الجنسية  مغربي  امليق  محلد 

بدار   1977 سبتلبر   25 مزا  بتاريخ 

والساكن  سليلان  سيدي  بلعامري 

 31 3 رقم  3 نرجس  باملجلع الحسني 

للبطاقة  والحامل  طنجة  اجزنا ة، 

صالحة ا 2   GA73(7( الوطنية رقم 

غا ة 4 سبتلبر )282.

 STE MONARCAR  : التسلية 

.LOCATION

 LOCATION DE  : الغرض 

.VOITURES SANS CHAUFFEUR

:حد  راسلال الشركة  الرأسلال 

في  188.888  رهم مقسلة ا 2 1888 

للحصة  188  رهم  فئة  من  حصة 

الواحدة، اكتتبت وسد ت كلا  لي :

السيد محلد حلزة حر  زي 788 

حصة.

السيد محلد امليق 388 حصة.

 COMPLEXE  : االجتلاعي  املقر 

. HASSANI 3 AL WAFAE 2 RDC

MAGASIN N°2 TANGER

املدة : 99 سنة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

الجنسية  مغربية  الخن�سي  يسرى 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحاملة 
غا ة  ا 2  صالحة   CD425121 رقم 

 14 ب  والساكنة   2828 فبرا ر   4

ضهر  الدولة  تجزئة   17 زنقة  مكرر 

لخليس فاس مسيرة للشركة ملدة غير 

محدو ة.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 

17  يسلبر  التجارية بطنجة بتاريخ 

2819، تحت رقم 2)5).
بلثابة مقتطف وبيان

430 P

STE CHANGE ATTAQUOI
SARL AU

استقالة املسير القد م
 وتعيين مسير جد د

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

بتاريخ  CHANGE ATTAQUOI 

 4  يسلبر 2819 ما  لي :

اليسيني  السيد  استقالة  قبول 

خالد، مغربي الجنسية املز ا  بتاريخ 

بتفرسيت الناظور،   19(5 أبريل   13

الساكن بتجزئة عواطف زنقة الوقار 
للبطاقة  والحامل  طنجة   15( رقم 

 K485(38 رقم  للتعريف  الوطنية 

»مكتب  لشركة  كلسير  منصبه  من 

الصرف التقوى«.
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التلسلاني  بالل  السيد  تعيين 

بتاريخ مز ا   الجنسية،   مغربي 

 2 فبرا ر 2)19 بطنجة، الساكن بحي 
ابن بطوطة زنقة 134 رقم 16 طنجة 

والحامل للبطاقة التعريف  الوطنية 
رقم K374822 مسيرا جد دا لشركة 

غير  ملدة  التقوى«  الصرف  »مكتب 

محدو ة.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 

11  يسلبر  التجارية بطنجة بتاريخ 

2819، تحت رقم 393).
بلثابة مقتطف وبيان

431 P

STE DIMA ICE 1987
SARL

التعد ل في  القانون االسا�سي
تفويت الحصص

 وتعيين مسير للشركة
العا ي  الغير  العام  الجلع  قرر 

املنعقد   DIMA-ICE 1987 لشركة 

بتاريخ )2 أكتوبر 2819 ما  لي :

 188 حصة بقيلة   1858 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة   رهم 

السيد  لفائدة  قوبيع  فكري  السيد 

عبد الحليد قوبيع.

 188 بقيلة  حصة   988 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة   رهم 

لفائدة  قوبيع  العلا   عبد  السيد 

السيد عبد الحليد قوبيع.

 188 بقيلة  حصة   388 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة   رهم 

السيد  لفائدة  قوبيع  هناء  السيدة 

عبد الحليد قوبيع.

 188 بقيلة  حصة   75 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة   رهم 

السيد وئام قوبيع لفائدة السيد عبد 

الحليد قوبيع.

 188 بقيلة  حصة   75 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة   رهم 

لفائدة  البشحاثي  هشام  السيد 

السيد عبد الحليد قوبيع.

 DIMA-ICE شركة  الرأسلال  في 

.19(7

السيد  من  كل  استقالة  قبول 
العلا   عبد  والسيد  قوبيع  فكري 
كلسيران  منصبهلا  من  قوبيع 

للشركة.
تعيين السيد عبد الحليد قوبيع 
 12 بتاريخ  مز ا   الجنسية  مغربي 
الحسيلة  بامزورن   1955 أكتوبر 
والحامل للبطاقة التعريف الوطنية 
والساكن بحي البختي   R49471 رقم 
6 طنجة كلسير  معركة الزالقة رقم 
لشركة DIMA-ICE 1987 ابتداء من 

تاريخ )2 أكتوبر 2819.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
11  يسلبر  التجارية بطنجة بتاريخ 

2819، تحت رقم 394).
بلثابة مقتطف وبيان

432 P

STE XM CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم  بالدارالبيضاء،   2819 24  وليو   
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 
املسؤولية املحدو ة بامليزات التالية :

.STE XM CHANGE : التسلية
الهدف : صرف العللة  دويا.

املدة : 99 سنة.
شارع   359 رقم   : املقر االجتلاعي 

الزيراوي الدارالبيضاء.
الرأسلال االجتلاعي : 2.888.888 
حصة من   28.888  رهم مقسم ا 2 

فئة 188 رهم للحصة.
 18.888... كريم  الطهار  السيد 

حصة.
 18.888  ... علي  زريوح  السيد 

حصة.
التسيير : تم تعيين السيد الصقلي 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  اسلاعيل 

محدو ة.
بكتابة  القانوني  اال داع  تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
 718312 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

بتاريخ 2 أغسطس 2819.
433 P

شركة قنديل تور
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 197 شارع 

الهراوين بلوك ج قرية الجلاعة 

الطابق االول الدارالبيضاء

تصفية الشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

 2819 نوفلبر  فاتح  بتاريخ  املنعقد 

بالدارالبيضاء لشركة قند ل تور.

قرر الشريك الوحيد ما  لي :

فسخ الشركة.

املصفي : السيد قند ل سعيد.

مقر التصفية : 197 شارع الهراوين 
بلوك ج قرية الجلاعة الطابق االول 

الدارالبيضاء.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

 724665 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

بتاريخ 24   يسلبر 2819.

434 P

أيوب أكسيسوار
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : حي اللة مريم، 

إقامة 36 رقم 29 الدار البيضاء

فسخ الشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املنعقد بتاريخ 4 نوفلبر 2819 بالدار 

»أ وب أكسيسوار«  لشركة  البيضاء 

قرر الشركاء ما  لي :

فسخ الشركة.

املصفي : السيد اعراج أ وب.

االجتلاعي  باملقر   : التصفية  مقر 
حي اللة مريم، إقامة 36 رقم 29 الدار 

البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ   724234 تحت رقم  البيضاء 

19  يسلبر 2819.

435 P

فال فلوري لصرف
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
11 نوفلبر 2819 بالدار البيضاء، تم 
وضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
املسؤولية املحدو ة باملليزات التالية :

التسلية : فال فلوري لصرف.
الهدف : صرف العللة  دويا.

املدة : 99 سنة.
تيتيان  زنقة   : االجتلاعي  املقر 
الدار  معاريف  فلوري  فال   47 رقم 

البيضاء.
الرأسلال االجتلاعي : 2.888.888 
حصة من   28.888  رهم مقسم إ 2 

فئة 188  رهم للحصة.
 18.888  : محلد  بلكنش  السيد 

حصة.
السيد سالمي عبد االله : 18.888 

حصة.
التسيير : تم تعيين السيد بلكنش 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  محلد 

محدو ة.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   441885 تحت رقم  البيضاء 

16 أغسطس 2819.
436 P

 SOCIETE MEUBLES DE
ESPANA

ش.م.م
رأسلال : 18.888  رهم

املقر االجتلاعي : 71 إقامة التكتيف 
- جرا ة

 11 بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 
تقرر تأسيس شركة   ،2819 أكتوبر 
ذات مسؤولية محدو ة بالخصائص 

التالية :
 SOCIETE« شركة   : التسلية 

MEUBLES DE ESPANA« ش.م.م.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
إقامة   71  : االجتلاعي  املقر 

التكتيف - جرا ة.
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املستور    : االجتلاعي  الهدف 
(االتجار) بيع في شبه الجللة.

في  محد    : االجتلاعي  الرأسلال 
مبلغ 18.888  رهم بقيلة 188  رهم 

للحصة.
تم تعيين بال ا غارسيا   : التسيير 
 : الحامل لجواز السفر رقم  سيلون، 
كلسير للشركة ملدة   ،PAH4(8868

غير محدو ة.
تم تسجيل الشركة لدى املحكلة 
 342(7 رقم  تحت  بوجدة  التجارية 

بتاريخ 38 أكتوبر 2819.
عن املتصرف بالشركة

437 P

STE TRAFOUIM
ش.م.م

رأسلال : 188.888  رهم
املقر االجتلاعي : 7) حي العيون 

حا�سي بالل - جرا ة
 18 بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 
تقرر تأسيس شركة   ،281(  يسلبر 
ذات مسؤولية محدو ة بالخصائص 

التالية :
 SOCIETE« شركة   : التسلية 

TRAFOUIM« ش.م.م.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة.
7) حي العيون   : املقر االجتلاعي 

حا�سي بالل - جرا ة.
البناء   : االجتلاعي  الهدف 

وامشغال املختلفة.
في  محد    : االجتلاعي  الرأسلال 
 188 بقيلة  188.888  رهم  مبلغ 

 رهم للحصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
لبطاقة  الحامل  أحسا ني  حيى، 
 ،FH3(371 رقم  الوطنية  التعريف 
اسلاعيل،  أحسا ني  والسيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
أحسا ني  والسيد   ،FH57523 رقم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املهدي، 
والسيد   ،F74(972 رقم  الوطنية 
الحامل لبطاقة  أحسا ني مصطفى، 
 ،F549(35 رقم  الوطنية  التعريف 

كلسير ن للشركة ملدة غير محدو ة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكلة 
 33217 رقم  تحت  بوجدة  التجارية 

بتاريخ 38  نا ر 2819.
عن املتصرف بالشركة

438 P

مكتب امستاذ هشام الرحلوني اال ري�سي
موثق

34 فضاء النخيل الطابق الثاني زنقة شرم 
الشيخ املعاريف الدار البيضاء

الهاتف : 8522231961

EXPRESS ROAD شركة
SARL

رأسلالها 528.888  رهم
س.ت الدار البيضاء : 79)143

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 ،2814 أبريل   18 بتاريخ  االستثنائي 
 EXPRESS« شركة  في  الشركاء  قرر 
مسؤولية  ذات  شركة   »ROAD
528.888  رهم،  رأسلالها  محدو ة 
مقرها االجتلاعي بالدار البيضاء، 58 
شارع اوال  زيان الطابق امول مكتب 

B2 الدار البيضاء، ما  لي :
رفع رأسلال الشركة من 528.888 

 رهم إ 2 1.328.888  رهم.
تغيير في الفصل 6 و 7 من القانون 

امسا�سي.
والتصريح  القانوني  اإل داع  تم 
بالتغيير لدى السجل التجاري بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   2814 ماي   7 بتاريخ  البيضاء 
رقم 171)54 مقيد بالسجل التجاري 

تحت رقم 79)143.
للخالصة والبيان

امستاذ هشام الرحلوني اال ري�سي

439 P

مكتب امستاذ هشام الرحلوني اال ري�سي
موثق

34 فضاء النخيل الطابق الثاني زنقة شرم 
الشيخ املعاريف الدار البيضاء

الهاتف : 8522231961

TADDARTIMMO شركة
SARL

رأسلالها 98.888  رهم
س.ت الدار البيضاء : 61)359

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
26  يسلبر بتاريخ  االستثنائي 

شركة  في  الشركاء  قرر   ،2817  

ذات  شركة   »TADDARTIMMO«

مسؤولية محدو ة رأسلالها 98.888 

بالدار  االجتلاعي  مقرها   رهم، 

رحال  نشاكرا  زنقة   56 البيضاء، 

الدار البيضاء،  (زنقة االبراج سابقا) 

ما  لي :

امسهم  بيع  عقد  عل2  التصد ق 

تبات  هللا  عبد  السيد  طرف  من 

»NORDUS« لصالح شركة

 98.888 رفع رأسلال الشركة من 

 رهم إ 2 888.)18  رهم.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

والتصريح  القانوني  اإل داع  تم 

بالتغيير لدى السجل التجاري بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2817 نوفلبر   27 بتاريخ  البيضاء 

بالسجل  مقيد   65834( رقم  تحت 

التجاري تحت رقم 61)359.
للخالصة والبيان

امستاذ هشام الرحلوني اال ري�سي

440 P

PARA MAJESTIC
SARL AU

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : متجر رقم 36 حي 

البر د يعقوب املنصور الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد   2819 2  يسلبر  بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدو ة بشريك واحد :

 PARA MAJESTIC  : التسلية 

.SARL AU

إنشاء   : االجتلاعي  هدف 

املجلعات شبه الصيدلة والتجليلية 

بالجسم  والعنا ة  االسترخاء  ومراكز 

واستغاللها.

وبيع  وشراء  وتسويق  عرض 

واملستلزمات  الطبية  املعدات 

وجليع  الغذائية  واملكلالت  الطبية 

مجلعات  لنشاط  الضرورية  املوا  

االسترخاء.

واالستيرا   والتوزيع  التسويق 

غير  أو  املباشر  والتوزيع  والتصد ر 

التجليل  ملستحضرات  املباشر 

والعطور  الكريلات  ذلك  في  بلا 

منتجات  وجليع  واملستحضرات 

املنتجات  جليع  باستثناء  التجليل 

الصيدلية.

ونصف  بالجللة  البيع  الشراء، 

وإنتاج  واالتجار  والتقسيط  الجللة 

وتسويق  وتوزيع  وإعدا   وتصنيع 

املنتجات  أو  الخام  املوا   جليع 

املصنعة التجليلية أو شبه الصيدلية 

االستحلام  لوازم  جليع  عن  فضال 

التنظيف  واإلكسسوارات ومنتجات 

املوضة،  ومنتجات  واملجوهرات 

السلع االستهالكية كافة املنقوالت أ ا 

كان نوعها.

الدراسية  الحالقات  تنظيم 

وجليع التظاهرات لفائدة مؤسسات 

علومية وخاصة.

رأسلال الشركة : 188.888  رهم 

فئة  من  حصة   1.888 إ 2  مقسلة 

188  رهم للحصة الواحدة.

اآلنسة فاطلة   : الشريك الوحيد 

الزهراء لويز : 1888 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

السجل  تاريخ  من  النهائي  التأسيس 

التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

البر د  حي   36 رقم  متجر   : املقر 

يعقوب املنصور الرباط.

الزهراء  فاطلة  اآلنسة   : املسير 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  لويز 

.A الوطنية 487)66 حرف

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

55)141 بتاريخ 6  يسلبر 2819.

441 P
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 SOCIETE EL MUSTAPHA EL

HARCHY AGRICOLE
SARL AU

رأسلالها : 18.888  رهم

االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

سبتلبر   28 للشركة واملنعقد بتاريخ 

2819 التغييرات التالية :

تحويل املقر االجتلاعي : 

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

من 79 شارع ابن سينا الطابق الثاني 

شقة رقم 6 أكدال الرباط إ 2 تعاونية 

ا ت  قيا ة  صلكيط  علالة  الرباع 

الرباع  ائرة قصبة تا لة.

نقل الحصص :

السيد املصطفى الحر�سي  بيع 58 

حصة للسيد التا ك محلد.
:  قرر  القانوني  الشكل  تعد ل 

الجلع العام تعد ل الشكل القانوني 

محدو ة  شركة  من  للشركة 

إ 2 شركة  املسؤولية بشريك وحيد، 

محدو ة املسؤولية.

تعيين مد ر جد د :

السيد  تعيين  العام  الجلع  قرر 

والسيد  الحر�سي  املصطفى 

لشركة  مد رين  محلد  التا ك 

 EL MUSTAPHA EL HARCHY

AGRICOLE ملدة غير محدو ة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  وتم 

23  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

.D183623 2819 تحت رقم

442 P

مكتب امستاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

 TERMINAL ENERGETIQUE

AGADIR
تأسيس شركة مساهلة

امستاذ  تلقاه  عقد  بلقت�سى   -  I

البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 

تم تأسيس   2819 أكتوبر   2( بتاريخ 

مساهلة  لشركة  امسا�سي  النظام 

املليزات التالية :

 TERMINAL«  : التسلية 

ENERGETIQUE AGADIR« ش.م.

موضوع   : االجتلاعي  املوضوع 

الشركة باملغرب :

واالستغالل  والبناء  الدراسة 

املنتجات  تخزين  ملستو عات 

البترولية السائلة والغازات البترولية.

والتصد ر  واالستيرا   الشراء 

التكرير  محطات  إ 2  واالستر ا  

ملنتجات  والتوزيع  والنقل  والتخزين 

الوقو  السائل املكرر.

لزيوت  والتوزيع  التخزين 

التشحيم.

إ 2  واالستيرا  واالستر ا   الشراء 

محطات التكرير ومراكز تعبئة الغاز 

والنقل  واإل داع  والتخزين  والنفط 

والتوزيع لهذه الغازات.

التعبئة في قنينات أو في أي حاوية 

سواء  املسال،  البترول  لغاز  أخرى 

نيابة عن الشركة أو نيابة عن أطراف 

ثالثة.

مراكز  لجليع  املباشر  االستغالل 

التعبئة.

إصالح القنينات.

صناعة وتجارة الغازات البترولية 

املسالة وكذلك جليع املوا  وجليع 

بشكل  ربطها  التي  لكن  املعدات 

مباشر أو غير مباشر بهذا املوضوع.

العلليات  جليع  عام،  بشكل 

أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 

املعامالت  من  غيرها  أو  العقارية 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

باملوضوع االجتلاعي املوصوف أعاله 

صلة  ذي  أو  مشابه  موضوع  بأي  أو 

الشركة  تنلية  يسرع  أو  يسهل  قد 

وامنشطة التابعة لها.  جوز للشركة، 

من خالل املساهلة أو االكتتاب أو 

الحصول عل2 اشتراك في  غير ذلك، 

الشركات أو املؤسسات أو الجلعيات 

مصالح  إ 2  تهدف  التي  الشركات  أو 

مشابهة أو ملاثلة أو ذات صلة، أو في 

شركات أو مؤسسات أو جلعيات أو 

الشركات الها فة إ 2 تنلية املوضوع 

االجتلاعي للشركة.

املنطقة  أكا  ر،   : املقر االجتلاعي 

الصناعية انزا (جهة البحر).

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أو التلد د الذي 

 نص عليه القانون والنظام الحا ي.
رأسلال الشركة : 388.888  رهم 

مقسلة إ 2 188 حصة من فئة 188 

 رهم للواحدة مكتتبة كليا ومحررة 

بلا  لللساهلين  ومدفوعة  بالكامل 

في  مساهم  كل  مساهلة   تناسب 
رأسلال الشركة.

اإل ارة  مجلس  :  تكون  التسيير 

من ثالث (3) أعضاء عل2 امقل ومن 

امكثر  عل2  عضو   (12) عشر  اثنا 

املنصوص  للشروط  واملستوفين 

عليها قانونيا.

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر من كل سنة.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة.

الصافية  امرباح  من   : امرباح 

امموال  لتشكيل   %5  :  قتطع 

االحتياطية املنصوص عليها قانونيا.

بعد املوافقة عل2 ملخص البيانات 

املالية السنوية والتحقيق من وجو  
ربح قابل للتوزيع،  حد  الجلع العام 

العا ي السنوي الحصة املخصصة 

لللساهلين عل2 شكل عوائد.

باالكتتاب  التصريح  أنجز   -  II

امستاذ  تلقاه  لعقد  وفقا  والتسد د 

البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 

بتاريخ )2 أكتوبر 2819 :
املذكور  العقد  إ 2  ضم  تم  وقد 

قانونيا  عليها  املنصوص  القائلة 

وكذا شها ة بنكية لتجليد رأسلال 

الشركة، ونسخة من النظام امسا�سي 

وكذلك نلاذج االشتراك في الشركة.

بلقت�سى عقد تلقاه امستاذ   -  III

البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 

2819  تضلن  أكتوبر   2( بتاريخ 

التأسي�سي،  العام  الجلع  محضر 

 تبين أن هذا الجلع :

التصريح  وصحة  سالمة  أقر 

باالكتتاب والتسد د املنصوص عليه 

أعاله.

 3 تعيين كلسير ن للشركة وملدة 

سنوات :

 Bernard LEGOFF السيد 
 VIVO« رئيس مجلس إ ارة الشركة 

فيها  واملقيم   »ENERGY MAROC

معروف،  سيدي  البيضاء  بالدار 

 ،2 زينيت  علارة  النواصر،  طريق 

تجزئة التوفيق.

 BOUCHAAR السيد 

والساكن  شركة  مد ر   ،Mustapha

حي ليساسفة تجزئة  بالدار البيضاء 

الليلون رقم 14.

 ،MEDKOURI Nabil السيد 

مد ر شركة والساكن بالدار البيضاء 

حي املعاريف شارع غاندي مول ش 6 

ط 2  رج 3.

 Shahrazade BEKKAYE السيدة 

بالدار  والساكنة  شركة  مد رة 

بانوراميك  تجزئة  بولو  حي  البيضاء 

كار ن.

وعا ن الجلع العام قبول مهامهم.

 : للحسابات  كلراقب  تعيين 

الشركة املسلاة »برايس ووتر هاوس 

رأسلالها  ش.ذ.م.م  املغرب«  كوبرز 

1.488.888  رهم مقرها االجتلاعي 

الحسني،  الحي  البيضاء  بالدار  كائن 

الدار البيضاء أنفا، التجزئة 57، برج 

وامللثلة من طرف   19 الطابق   ،CFC

الحامل  إغيوير،  منصف  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.E524631

وعا ن الجلع العام قبول مهامها.

امسا�سي  النظام  عل2  املصا قة 

للشركة.

التصريح بتأسيس الشركة.

بلقت�سى عقد تلقاه امستاذ   -  VI

البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 

2819  تضلن  أكتوبر   2( بتاريخ 

محضر اجتلاع مجلس اإل ارة،  تبين 

أن هذا االجتلاع :

 ،Bernard LEGOFF السيد  عين 
طوال  الشركة  إ ارة  ملجلس  رئيسا 

مدة وال ته كلسير.

وعا ن االجتلاع قبول مهامه.
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 BERNARD LE السيد  عين 
في منصب مد ر عام الشركة   GOFF

طوال فترة مهامه كلسير.
وعا ن االجتلاع قبول مهامه.

 Bernard السيد  وبالتا ي،  جلع 
LE GOFF مهلة رئيس مجلس اإل ارة 
مع وظيفة مد ر عام للشركة املذكورة 
 TERMINAL ENERGETIQUE«

.»AGADIR
مع مراعاة أن العقو  التأسيسية 
التصريح   : وهي  أعاله،  املذكورة 
والجلع العام  باالكتتاب والتسد د، 
التأسي�سي واجتلاع مجلس اإل ارة، 
النظام  مع  ال  تجزأ  جزءا  تشكل 

امسا�سي للشركة املذكورة.
لجليع  القانوني  اإل داع  تم   -  V
كتابة  لدى  أعاله  املذكورة  الوثائق 
بأكا  ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

.((992
IV - تم تقييدها بالسجل التجاري 
بتاريخ  41971 رقم  تحت   بأكا  ر 

 19  يسلبر 2819.
مقتطف من أجل اإلشهار
مكتب امستاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء
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مكتب امستاذ أكناو حنفي
موثق بالدار البيضاء

TIDSI GAZ
تأسيس شركة مساهلة

امستاذ  تلقاه  عقد  بلقت�سى   -  I
البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 
تم تأسيس   2819 أكتوبر   2( بتاريخ 
مساهلة  لشركة  امسا�سي  النظام 

املليزات التالية :
التسلية : TIDSIGAZ ش.م.

موضوع   : االجتلاعي  املوضوع 
الشركة باملغرب :

ونقل  وتخزين  واستالم  شراء 
.(GPL) الغازات البترولية املسالة

تفريغ البوتان والبروبان بالجللة.
(البوتان  الغاز  اسطوانات  ملء 
للعلالء/  والتسليم  والبروبان) 

للشركاء.

تسليم البوتان والبروبان بالجللة.
صيانة وإصالح القنينات.

العلليات  جليع  عام،  بشكل 
أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 
املعامالت  من  غيرها  أو  العقارية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
باملوضوع االجتلاعي املوصوف أعاله 
صلة  ذي  أو  مشابه  موضوع  بأي  أو 
الشركة  تنلية  يسرع  أو  يسهل  قد 
وامنشطة التابعة لها.  جوز للشركة، 
من خالل املساهلة أو االكتتاب أو 
الحصول عل2 اشتراك في  غير ذلك، 
الشركات أو املؤسسات أو الجلعيات 
مصالح  إ 2  تهدف  التي  الشركات  أو 
مشابهة أو ملاثلة أو ذات صلة، أو في 
شركات أو مؤسسات أو جلعيات أو 
الشركات الها فة إ 2 تنلية املوضوع 

االجتلاعي للشركة.
املنطقة  أكا  ر،   : املقر االجتلاعي 

الصناعية انزا (جهة البحر).
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تقييدها بالسجل التجاري ما عدا في 
حالة الفسخ املسبق أو التلد د الذي 

 نص عليه القانون والنظام الحا ي.
رأسلال الشركة : 388.888  رهم 
مقسلة إ 2 188 حصة من فئة 188 
 رهم للواحدة مكتتبة كليا ومحررة 
بلا  لللساهلين  ومدفوعة  بالكامل 
 تناسب مساهلة في رأسلال الشركة.
اإل ارة  مجلس  :  تكون  التسيير 
من ثالث (3) أعضاء عل2 امقل ومن 
امكثر  عل2  عضو   (12) عشر  اثنا 
املنصوص  للشروط  واملستوفين 

عليها قانونيا.
السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر من كل سنة.
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة.
الصافية  امرباح  من   : امرباح 
امموال  لتشكيل   %5  :  قتطع 

االحتياطية املنصوص عليها قانونيا.
بعد املوافقة عل2 ملخص البيانات 
املالية السنوية والتحقيق من وجو  
ربح قابل للتوزيع،  حد  الجلع العام 
العا ي السنوي الحصة املخصصة 

لللساهلين عل2 شكل عوائد.

باالكتتاب  التصريح  أنجز   -  II
امستاذ  تلقاه  لعقد  وفقا  والتسد د 
البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 

بتاريخ )2 أكتوبر 2819 :
املذكور  العقد  إ 2  ضم  تم  وقد 
قانونيا  عليها  املنصوص  القائلة 
وكذا شها ة بنكية لتجليد رأسلال 
الشركة، ونسخة من النظام امسا�سي 

وكذلك نلاذج االشتراك في الشركة.
بلقت�سى عقد تلقاه امستاذ   -  III
البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 
2819  تضلن  أكتوبر   2( بتاريخ 
التأسي�سي،  العام  الجلع  محضر 

 تبين أن هذا الجلع :
التصريح  وصحة  سالمة  أقر 
باالكتتاب والتسد د املنصوص عليه 

أعاله.
 3 تعيين كلسير ن للشركة وملدة 

سنوات :
 Bernard LEGOFF السيد 
 VIVO« رئيس مجلس إ ارة الشركة 
فيها  واملقيم   »ENERGY MAROC
معروف،  سيدي  البيضاء  بالدار 
 ،2 زينيت  علارة  النواصر،  طريق 

تجزئة التوفيق.
 BOUCHAAR السيد 
والساكن  شركة  مد ر   ،Mustapha
حي ليساسفة تجزئة  بالدار البيضاء 

الليلون رقم 14.
 ،MEDKOURI Nabil السيد 
مد ر شركة والساكن بالدار البيضاء 
حي املعاريف شارع غاندي مول ش 6 

ط 2  رج 3.
 Shahrazade BEKKAYE السيدة 
بالدار  والساكنة  شركة  مد رة 
بانوراميك  تجزئة  بولو  حي  البيضاء 

كار ن.
وعا ن الجلع العام قبول مهامهم.
 : للحسابات  كلراقب  تعيين 
الشركة املسلاة »برايس ووتر هاوس 
رأسلالها  ش.ذ.م.م  املغرب«  كوبرز 
1.488.888  رهم مقرها االجتلاعي 
الحسني،  الحي  البيضاء  بالدار  كائن 
الدار البيضاء أنفا، التجزئة 57، برج 
وامللثلة من طرف   19 الطابق   ،CFC
الحامل  إغيوير،  منصف  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.E524631

وعا ن الجلع العام قبول مهامها.

امسا�سي  النظام  عل2  املصا قة 

للشركة.

التصريح بتأسيس الشركة.

بلقت�سى عقد تلقاه امستاذ   -  VI

البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 

2819  تضلن  أكتوبر   2( بتاريخ 

محضر اجتلاع مجلس اإل ارة،  تبين 

أن هذا االجتلاع :

 ،Bernard LEGOFF السيد  عين 
طوال  الشركة  إ ارة  ملجلس  رئيسا 

مدة وال ته كلسير.

وعا ن االجتلاع قبول مهامه.

 Bernard السيد  وبالتا ي،  جلع 

إ ارة  مجلس  رئيس  مهلة   LEGOFF

الشركة مع وظيفة مد ر عام للشركة 

.»TIDSI GAZ« املذكورة

 Bernard عل2 اقتراح السيد  بناء 

اإل ارة  مجلس  يعين   ،LEGOFF

املد ر  ملساعدة  العام  املد ر  كنائب 

السيد  مختلفة  مهام  في  العام 

الساكن   ،BOUCHAAR Mustapha

حي ليساسفة تجزئة  بالدار البيضاء 

لبطاقة  والحامل   ،14 رقم  الليلون 

 ،F16731 رقم  الوطنية  التعريف 

وعا ن االجتلاع قبول مهامه.

مع مراعاة أن العقو  التأسيسية 

التصريح   : وهي  أعاله،  املذكورة 

والجلع العام  باالكتتاب والتسد د، 

التأسي�سي واجتلاع مجلس اإل ارة، 

النظام  مع  ال  تجزأ  جزءا  تشكل 

امسا�سي للشركة املذكورة.

لجليع  القانوني  اإل داع  تم   -  V

كتابة  لدى  أعاله  املذكورة  الوثائق 

بأكا  ر  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

.((9(9
IV - تم تقييدها بالسجل التجاري 

بتاريخ  41969 رقم  تحت   بأكا  ر 

 19  يسلبر 2819.
مقتطف من أجل اإلشهار

مكتب امستاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء
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STE SAP NORTH AFRICA
 BUREAU DE

 REPRESENTATION DE SAP
FRANCE

املقر االجتلاعي : زاوية شارع املسيرة 
الخضراء وشارع الزرقطوني توين 
سانتر علارة الغرب الطابق 16 و17

الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 899)11

قرارات  ملحضر  وفقا    -  1
 SAP FRANCE ل  اإل ارة  مجلس 
نوفمرب 2018  بتاريخ 13   HOLDING

تقرر ما ييل :

 SAP NORTH حل الفرع املغربي 
AFRICA من قبل السلطات املغربية.

 GILLES السيد  إقالة 
للفرع  كلد ر   LEPRETRE
.SAP NORTH AFRICA  املغربي 

 PHILIPPE السيد  إقالة 
املغربي  للفرع  كلد ر   VERHEECKE

.SAP NORTH AFRICA
القانوني بكتابة  تم اإل داع    -  2
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
تحت   2819 5  يسلبر  في  البيضاء 

رقم 722411.
من أجل املستخرج واإلشارة

مجلس اإل ارة

445 P

ائتلانية السفياني
22 شارع محلد الخامس

علارة السنتي�سي رقم 71 مكناس
الهاتف : 85.35.51.55.87/52

الفاكس : 16.)).85.35.52

شركة الطبيعة واإلرث
ش.م.م.ش.و

تعد ل
الشريك الوحيد لشركة الطبيعة 
رأسلالها  ش.م.م.ش.و  واإلرث 
االجتلاعي  ومقرها  188.888  رهم 
الشقة   ،3 الطابق  زنقة وا  زيز،   ،4
7 أكدال الرباط قرر النقاط التالية :

لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  شركة  من  واإلرث  الطبيعة 
الوحيد  للشريك  مسؤولية محدو ة 

إ 2 شركة ذات مسؤولية محدو ة.

الحصص  مجلوع  وبيع  التبرع 
بشيري  هشام  للسيد  االجتلاعية 

سواء 1888 حصة بقيلة 188  رهم 

تبرع لزوجته السيدة  محرر بالكامل: 

248 حصة، مم زوجته  مرية بشيري 

السيدة سوزيت جوفريط تييار 278 
حصة وأمه السيدة خد جة بشيري 
لالأزهور  للسيدة  وباع  حصة،   248

258 حصة مع تغيير املا تين  الرزيق 

6 و7 من القانون امسا�سي.

تحويل مقر شركة الطبيعة واإلرث 
4، زنقة وا  زيز،   : من العنوان التا ي 

الرباط  أكدال   7 الشقة   ،3 الطابق 

: قصر حنابو  ائرة  إ 2 العنوان اآلتي 

أرفو  علالة الراشد ة مع تغيير املا ة 

4 من القانون امسا�سي.

استقالة السيد هشام بشيري من 

مهامه كلسير للشركة وتعيين السيدة 

الحاملة  تييار  جوفريط  سوزيت 

 8884(9 ب  رقم  الوطنية  للبطاقة 

 ال مسيرة جد دة للشركة.

تحد ث القانون امسا�سي لشركة 

تبعا  ش.م.م.  واإلرث  الطبيعة 

في  وقعت  التي  املختلفة  للتغييرات 

الحياة االجتلاعية للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالراشد ة  وم 23  يسلبر 

2819 تحت رقم 5)2819/4.

446 P

STE BELIR BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة

برأس مال : 188.888  رهم

املقر الرئي�سي : الدار البيضاء 3 زنقة 

طان الطابق الرابع رقم 36

عقب االجتلاع العام غير العا ي 
اراوي  السيد  الشركاء  عقده  الذي 

الحسن والسيد عبد اللطيف بلبوير 

بتاريخ 11 نوفلبر 2819 تم تحد د ما 

 لي :

 BELIR ل  املسجل  املكتب  نقل 

.BUILDING SARL

العنوان القد م : الدار البيضاء 3 
زنقة طان الطابق الرابع رقم 36.

عبد  شارع   2  : الجد د  العنوان 

الوهاب زقاق إميل زوال الطابق امول 

في الدار البيضاء.

سجل  في  القانوني  اإل داع  تم 

في  التجارية  البيضاء  الدار  محكلة 

الرقم  بلوجب   2819 نوفلبر   29

.721(54
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STE VTR LOCATION

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد

رأسلالها : 138.888  رهم

املقر االجتلاعي : إقامة سليلة متجر 

رقم 3 تجزئة سال الجد دة

في  املبرم  العرفي  العقد  بلقت�سى 

وضع   2819 9  يسلبر  بتاريخ  سال 

ذات  للشركة  امسا�سي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدو ة  املسؤولية 

التي تحلل املواصفات التالية :

اسم  الشركة  تحلل   : التسلية 

.VTR LOCATION SARL AU

الهدف : تهدف الشركة إ 2 :

كراء السيارات.

حد    : االجتلاعي  الرأسلال 

138.888  رهم مقسلة  رأسلالها في 

188  رهم  1388 حصة من فئة  إ 2 

للواحدة موزعة كالتا ي :

 : الغفار  عبد  سعيدي  السيد 

1388 حصة.

السنة االجتلاعية : تبتدئ السنة 

في  وتنتهي  فاتح  نا ر  في  االجتلاعية 

31  يسلبر من كل عام.

التسيير : سللت اإل ارة والتسيير 

للسيد سعيدي عبد الغفار.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

القانوني باملكتب الجهوي لالستثلار 

رقم السجل التجاري : 3)389.
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 STE HANDASAT AL

AWRACH
SARL AU

استثنائي  عام  جلع  بلقت�سى 

 2819 3  يسلبر  حرر في الرباط في 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

HANDASAT AL AWRACH ش.م.م. 

ذات الشريك الوحيد ما  لي :

طرف  من  حصة   1888 تفويت 

السيد عبد الكريم اكد رة إ 2 السيد 

خالد امزيكيرة.

الكريم  عبد  السيد  استقالة 

اكد رة من منصبه كلسير للشركة.

امزيكيرة  خالد  السيد  تعيين 

كلسير وحيد للشركة.
تعد ل املوا  6، 7، 13 من القانون 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 26 بتاريخ   183691 رقم  تحت 

 يسلبر 2819.

449 P

STE OZONE DEROUA
SARL

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

2819 قد  18  يسلبر  الدروة بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو ة.

الدروة  اوزون  شركة   : التسلية 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة.

التدبير   : االجتلاعي  الهدف 

الذي  العلومي  للقطاع  املفوض 

 تعلق بالنفا ات املنزلية وما شابهها.
 2.775.888  : الشركة  رأسلال 

27758 حصة من   رهم مقسلة إ 2 

فئة 188  رهم للحصة الواحدة.

عزيز البدراوي : 2775 حصة.

 : شركة أوزون للبيئة والخدمات 

.24975

تكوين هيئة إ ارة عل2 النحو التا ي :

الحامل  فيرا ي  السيد  ونس 

.TA99767 للبطاقة الوطنية رقم
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سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

حيدا الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.E354493

الحاملة  بنعلور  حنان  السيدة 

.A689925 للبطاقة الوطنية رقم

الصالحية والتوقيع :

تخول كامل الصالحيات في الفصل 

15 من القانون امسا�سي للسيد عزيز 

البدراوي تحت توقيعه الوحيد.

التي  للصالحيات  وفقا  ويقرر 

للسيد  امسا�سي  القانون  منحها 

هيئة اإل ارة  عزيز البدراوي معضاء 

التوقيع املز وج عل2 النحو التا ي :

سيدي  هللا  عبد  موالي  السيد 

بنعلور. حنان  السيدة   -  حيدا 

السيد  ونس فيرا ي - السيدة حنان 

هللا  عبد  موالي  السيد  أو  بنعلور 

سيدي حيدا - السيد  ونس فيرا ي.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  نهائي 

التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

السفلي،  الطابق  بلوك م   : املقر 

السعا ة   ،83 شقة رقم   184 علارة 

الدروة برشيد,

املسير : عزيز البدراوي.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية ببرشيد بتاريخ 25  يسلبر 

2819 تحت رقم 942.

450 P

ائتلانية ميسيون كونساي

مركز الحد قة

زاوية شارع علي يعتة وزنقة خالد ابن الوليد 

كلم 5.) طريق الرباط، الطابق 3، رقم )5، 

الدار البيضاء

STE TRANSFERT EXPRESS
تعد الت في القانون امسا�سي

العام  الجلع  بلوجب    -  1

 TRANSFERT لشركة  االستثنائي 

فاتح  بتاريخ  املنعقد   EXPRESS

أكتوبر 2819 تقرر ما  لي :

الشركة  رأسلال  من  الرفع 
طريق  عن  38.888  رهم  بلبلغ 
شركة  لللساهم  النقدي  الدفع 
INTER ENVIOS من أجل رفعه من 
 6.538.888 إ 2  6.588.888  رهم 
تبعا  القرار  هذا  اتخذ  وقد   رهم 

لتعليلات بنك املغرب.
املجيد  عبد  السيد  تخلي  قبول 
ألكا ني  أنطونيو  السيد  جباري، 
ألفونسو  و  خو�سي  السيد  جيليز، 
السيدة  والندا  كارسيا،  إكليسيا  ال 
عن  أبيو  إليزا  واآلنسة  إ ريرو  فريرا 
حقوقهم في االكتتاب في عللية الرفع 

من الرأسلال بلبلغ 38.888  رهم.
2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 
التجارية بالدار البيضاء في 3  يسلبر 

2819 تحت رقم 722878.
451 P

ائتلانية ميسيون كونساي

مركز الحد قة

زاوية شارع علي يعتة وزنقة خالد ابن الوليد 

كلم 5.) طريق الرباط، الطابق 3، رقم )5، 

الدار البيضاء

STE GOOD TEAM INTERIM
تعد الت في النظام امسا�سي

العامة  الجلعية  بلوجب    -  1
 GOOD TEAM االستثنائية لشركة 
نوفلبر   4 بتاريخ  املنعقد   INTERIM

2819 فقد تقرر ما  لي :
السيدة  تعيين  عل2  املوافقة 
جد د  كشريك  إ طو  أكعبوش 

بالشركة.
عا ل  السيد  تفويت  معا نة 
أشيبان لحصصه بالشركة والبالغة 
لفائدة  اجتلاعية  حصة   2588

السيد  وسف معلور.
السيد  وسف  تفويت  معا نة 
اجتلاعية  حصة   2588 معلور 

لفائدة السيدة أكعبوش إ طو.
املسير ن  استقالة  معا نة 
أشيبان  عا ل  السيد  املشتركين 
والسيد  وسف معلور وتعيين مسيرة 
أكعبوش  السيدة  للشركة  جد دة 

إ طو.
2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 
التجارية بالدار البيضاء في )2 نوفلبر 

2819 تحت رقم 721659.
452 P

ائتلانية ميسيون كونساي

مركز الحد قة

زاوية شارع علي يعتة وزنقة خالد ابن الوليد 

كلم 5.) طريق الرباط، الطابق 3، رقم )5، 

الدار البيضاء

STE INFINITY FICTURES
تعد الت في النظام امسا�سي

العامة  الجلعية  بلوجب    -  1
 INFINITY لشركة  االستثنائية 
 12 بتاريخ  املنعقد   FICTURES

سبتلبر 2819 فقد تقرر ما  لي :
تحويل الشكل القانوني إ 2 شركة 
ذات مسؤولية محدو ة تبعا لتفويت 
السيد نعلان  وسف ما قدره 1588 
لطفي  السيد  إ 2  اجتلاعية  حصة 

الكرضة.
الكرضة  لطفي  السيد  تعيين 
غير  ملدة  بالشركة  مشترك  كلسير 
نعلان  السيد  جانب  إ 2  محدو ة 
ملزمة  الشركة  وتكون   وسف، 

بتوقيعها املشترك.
من  و15   7  ،6  ،1 املوا   تعد ل 

النظام امسا�سي للشركة.
للشركة  امسا�سي  النظام  تحيين 
التعد الت  مختلف  إ خال  مع 

املقررة.
2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 يسلبر 2819 تحت رقم 7)7258.
453 P

ائتلانية ميسيون كونساي

مركز الحد قة

زاوية شارع علي يعتة وزنقة خالد ابن الوليد 

كلم 5.) طريق الرباط، الطابق 3، رقم )5، 

الدار البيضاء

STE MARKET FROID
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1
تأسيس  تم   2819 أكتوبر   11 في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة تتليز 

بالخصائص التالية :
 STE  : القانونية  التسلية 

.MARKET FROID
188.888  رهم   : الرأسلال 
اجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 
188  رهم للحصة الواحدة  من فئة 
كلها اكتتبت وحررت بأكللها وتخص 

الشركاء :

مغربي  العباوي،  حسن  السيد 

فاتح  نا ر  بتاريخ  مز ا   الجنسية، 

تجزئة  قاطن بالدار البيضاء،   1961

نزهة الزنقة 3 الرقم 55 عين السبع، 

بلا قدره 33.888  رهم.

مغربي  أومالل،  محلد  السيد 

فاتح  نا ر  بتاريخ  مز ا   الجنسية، 

إقامة  قاطن بالدار البيضاء،   1955

السالم زنقة فريدي العلارة 5 الشقة 

BA6 ، بلا قدره 34.888  رهم.

مغربية  منجي،  ربيعة  السيدة 

فبرا ر   11 بتاريخ  مز ا   الجنسية، 

البيضاء،  بالدار  قاطنة   1962

الدرك  لضباط  امللكية  املدرسة 

 33.888 بلا قدره  البرنو�سي،  امللكي، 

 رهم.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة.

مكرر زنقة   28   : املقر االجتلاعي 

علر بن عبد العزيز، الحي املحلدي، 

الفيلييت - الدار البيضاء.

الغرض   : االجتلاعي  الغرض 

االجتلاعي للشركة هو :

تثبيت السانتير من أجل :

.LE CHAUFFAGE

.ISOTHERMIQUE

 DE CALORIFUGEAGE OU DE

.FUMISTERIE INDUSTRIELLE

كل  في  املساهلة  عامة  وبصفة 

الصناعية،  التجارية،  العلليات 

املنقولة والعقارية والتي من  املالية، 

شأنها تقييم امنشطة املذكورة أعاله 

أو العلل عل2 تطويرها.

سنة ابتداء   99  : املدة القانونية 

من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

غزالن  السيدة  طرف  من  محدو ة 

أكثير والسيد محلد أومالل.

2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

 2819 19  يسلبر  بتاريخ   724844
رقم السجل التجاري 451285 بتاريخ 

19  يسلبر 2819.

454 P



531 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

ائتلانية ميسيون كونساي

مركز الحد قة
زاوية شارع علي يعتة وزنقة خالد ابن الوليد 
كلم 5.) طريق الرباط، الطابق 3، رقم )5، 

الدار البيضاء

 STE MOUBAREK
INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدو ة
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1
تأسيس  تم   2819 أكتوبر   29 في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة تتليز 

بالخصائص التالية :
 STE  : القانونية  التسلية 

.MOUBAREK INDUSTRIE
18.888  رهم مقسم   : الرأسلال 
فئة  من  اجتلاعية  حصة   188 إ 2 
كلها  الواحدة  للحصة  188  رهم 
وتخص  بأكللها  وحررت  اكتتبت 

الشركاء :
مغربية  أكثير،  غزالن  السيدة 
مارس   27 بتاريخ  مز ا ة  الجنسية، 
حي  البيضاء،  بالدار  قاطنة   1998
 151 رقم   6 زنقة  الفطواكي  حلان 

عين السبع، بلا قدره 5.888  رهم.
مغربي  لعد د وي،  عزيز  السيد 
أبريل   2 بتاريخ  مز ا   الجنسية، 
1965 قاطن بالدار البيضاء، 21 ملر 
بلا  السبع،  عين   12 رقم  الريضان 

قدره 5.888  رهم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة.
مجلوعة    : االجتلاعي  املقر 
التقدم 2GH-17، الطابق 2، سيدي 

البرنو�سي، الدار البيضاء.
الغرض   : االجتلاعي  الغرض 

االجتلاعي للشركة هو :
والصناعية  اللوازم  وبيع  شراء 

والفالحية.
تسويق جليع املنتجات.

كل  في  املساهلة  عامة  وبصفة   
الصناعية،  التجارية،  العلليات 
املنقولة والعقارية والتي من  املالية، 
شأنها تقييم امنشطة املذكورة أعاله 

أو العلل عل2 تطويرها.

سنة ابتداء   99  : املدة القانونية 

من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

غزالن  السيدة  طرف  من  محدو ة 

أكثير والسيد عزيز لعد د وي.

2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

 2819 نوفلبر   14 بتاريخ   728225
رقم السجل التجاري 485)44 بتاريخ 

14 نوفلبر 2819.

455 P

ائتلانية ميسيون كونساي

مركز الحد قة
زاوية شارع علي يعتة وزنقة خالد ابن الوليد 
كلم 5.) طريق الرباط، الطابق 3، رقم )5، 

الدار البيضاء

STE NASSAMAT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس
1 -  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

تم تأسيس شركة   2819 9  يسلبر 

بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد تتليز بالخصائص التالية :

 STE  : القانونية  التسلية 

.NASSAMAT SERVICES

58.888  رهم مقسم   : الرأسلال 

فئة  من  اجتلاعية  حصة   588 إ 2 

كلها  الواحدة  للحصة  188  رهم 

اكتتبت وحررت بأكللها وتخص :

مغربية  السيدة الشيخي لطيفة، 

مز ا ة بتاريخ فاتح  نا ر  الجنسية، 

إقامة  قاطنة بالدار البيضاء،   1967

 4 أو إكس طابق  علارة   2 أطلنتيك 
رقم 341 عين السبع.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

تجزئة العالية    : املقر االجتلاعي 

سيدي   159 املحل   2 علارة   3GH

مومن، الدار البيضاء.

الغرض   : االجتلاعي  الغرض 

االجتلاعي للشركة هو :

نقل امموال.

الخدمات املتعد ة.

التجارة.

كل  في  املساهلة  عامة  وبصفة   
الصناعية،  التجارية،  العلليات 
املنقولة والعقارية والتي من  املالية، 
شأنها تقييم امنشطة املذكورة أعاله 

أو العلل عل2 تطويرها.
سنة ابتداء   99  : املدة القانونية 

من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
محدو ة من طرف السيدة الشيخي 

لطيفة.
2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
 2819 23  يسلبر  بتاريخ   72435(
رقم السجل التجاري 451431 بتاريخ 

23  يسلبر 2819.
456 P

ائتلانية ميسيون كونساي
مركز الحد قة

زاوية شارع علي يعتة وزنقة خالد ابن الوليد 
كلم 5.) طريق الرباط، الطابق 3، رقم )5، 

الدار البيضاء

STE TOP FOOD PRODUCT
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
تأسيس

1 -  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تم تأسيس شركة   2819 نوفلبر   22
بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد تتليز بالخصائص التالية :
 STE TOP  : القانونية  التسلية 

.FOOD PRODUCT
18.888  رهم مقسم   : الرأسلال 
فئة  من  اجتلاعية  حصة   188 إ 2 
كلها  الواحدة  للحصة  188  رهم 
وتخص  بأكللها  وحررت  اكتتبت 

الشريكة الوحيدة  :
مغربية  فتيحة،  زواق  السيدة 
مز ا ة بتاريخ فاتح  نا ر  الجنسية، 
1974 قاطنة بالدار البيضاء، تجزئة 
6) سيدي  12 الرقم  جوهرة، الزنقة 

مومن، بلا قدره 18.888  رهم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.
مجلوعة    : االجتلاعي  املقر 
التقدم 2GH-17، الطابق 2، سيدي 

البرنو�سي، الدار البيضاء.

الغرض   : االجتلاعي  الغرض 
االجتلاعي للشركة هو :

التجارة.
التغذ ة العامة.

االستيرا  والتصد ر.
كل  في  املساهلة  عامة  وبصفة   
الصناعية،  التجارية،  العلليات 
املنقولة والعقارية والتي من  املالية، 
شأنها تقييم امنشطة املذكورة أعاله 

أو العلل عل2 تطويرها.
سنة ابتداء   99  : املدة القانونية 

من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
زواق  السيدة  طرف  من  محدو ة 

فتيحة.
2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
 2819 12  يسلبر  بتاريخ   723238
رقم السجل التجاري 458643 بتاريخ 

12  يسلبر 2819.
457 P

ائتلانية ميسيون كونساي
مركز الحد قة

زاوية شارع علي يعتة وزنقة خالد ابن الوليد 
كلم 5.) طريق الرباط، الطابق 3، رقم )5، 

الدار البيضاء

STE AGROBLANCA
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ    -  1
تأسيس  تم   2819 18  يسلبر  في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة تتليز 

بالخصائص التالية :
 STE  : القانونية  التسلية 

.AGROBLANCA
188.888  رهم   : الرأسلال 
اجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 
188  رهم للحصة الواحدة  من فئة 
كلها اكتتبت وحررت بأكللها وتخص 

الشركاء :
مغربي  علر،  لطيفي  السيد 
ماي   12 بتاريخ  مز ا   الجنسية، 
إقامة  قاطن بالدار البيضاء،   196(
عين   ،3 الرقم   2 العلارة  امناقة، 

السبع، بلا قدره 51.888  رهم.
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أ ت  لعلاري  سيدي  السيد 
مز ا   الجنسية،  مغربي  املحجوب 
قاطن   1973 فاتح  نا ر  بتاريخ 
 175 الرقم  اممل  حي  بالخليسات 

أوملاس بلا قدره 49.888  رهم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة.
مجلوعة    : االجتلاعي  املقر 
التقدم 2GH-17، الطابق 2، سيدي 

البرنو�سي، الدار البيضاء.
الغرض   : االجتلاعي  الغرض 

االجتلاعي للشركة هو :
امنشطة  جليع  استغالل 
تربية  الزراعة،  التربية،  الفالحية، 

الطيور، اإلنتاج.
كل  في  املساهلة  عامة  وبصفة   
الصناعية،  التجارية،  العلليات 
املنقولة والعقارية والتي من  املالية، 
شأنها تقييم امنشطة املذكورة أعاله 

أو العلل عل2 تطويرها.
سنة ابتداء   99  : املدة القانونية 

من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
لطيفي  السيد  طرف  من  محدو ة 

علر.
2 -  تم اإل داع القانوني باملحكلة 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
 2819 23  يسلبر  بتاريخ   724659
رقم السجل التجاري 451433 بتاريخ 

23  يسلبر 2819.
458 P

شركة بالستيك تكنولوجي
شركة محدو ة املسؤولية

-  بلقت�سى عقد توثيقي مؤرخ   1
نوفلبر   2( بتاريخ  البيضاء  بالدار 
وهب السيد شكيب الخليري   2819
5888 حصة  للسيدة سعد الخليري 
املسلاة  الشركة  من  اجتلاعية 
محدو ة  شركة  تكنولوجي  بالستيك 
 5.888.888 رأسلالها في  املسؤولية، 
 رهم والكائن مقرها االجتلاعي بالدار 
الخامس،  الطابق  أ،   1(7 البيضاء 
باب  فضاء  إقامة   ،9 رقم  شقة  

غاندي.

من  السابع  الفصل  تغيير  تم 
القانون امسا�سي للشركة.

لخليري  شكيب  السيد  استقالة 
وتعيين السيد سعد لخليري والسيدة 
وحيد ن  كلسير ن  لخليري  مريم 

للشركة.
لدى  القانوني  اإل داع  تم    -  2
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
11  يسلبر  بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2819 تحت رقم 723124.
لالستخالص والنشر

459 P

STE SATLINK
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس

بلقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
تم وضع القانون   2819 28  يسلبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة ذات الخصائص التالية :
 STE  : االجتلاعية  التسلية 

.SATLINK SARL
الهدف االجتلاعي :

والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
وأسالك الشبكات.

الهوائيات  وصيانة  أعلال 
ومعدات الشبكات.

صيانة وبيع املعدات االلكترونية.
املقر االجتلاعي : املبنى 38، الشقة 
الوكيلي،  أحلد  موالي  زنقة   ( رقم 

حسان - الرباط.
املدة االجتلاعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.
 188.888  : االجتلاعي  الرأسلال 
 رهم موزعة عل2 1888 حصة من فئة 

188  رهم للحصة وزعت كلا  لي :
السيد عبد الحق اليوسفي : 588 

حصة.
السيد بوكارن صالح الد ن : 588 

حصة.
السنة االجتلاعية : تبدأ من فاتح 

 نا ر إ 2 31  يسلبر من كل سنة.
صالح  بوكارن  السيد   : التسيير 
الد ن مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدو ة.
تم إ داع السجل التجاري بلكتب 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   2819 25  يسلبر  بتاريخ 

.(7613
460 P

STE SARANG
SARL AU

شركة ذات مسؤولية

الشريك الوحيد

رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : 18 شارع الحرية 

الطابق الثالث شقة رقم 5 

الدار البيضاء

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالدار 

 2819 مارس  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

محدو ة  شركة  قوانين  وضع  تم 

املسؤولية ذات املواصفات التالية :

 STE SARANG SARL  : التسلية 

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة لشريك وحيد.

رأس مال الشركة : حد  الرأسلال 

في 188.888  رهم.

تهدف   : االجتلاعي  الهدف 

أو  املغرب  سواء  اخل  الشركة، 

موا   وتصد ر  استيرا   إ 2  خارجه 

التجليل واملوا  الغذائية.

املقر االجتلاعي : 18 شارع الحرية 

الطابق 3 شقة رقم 5 الدار البيضاء.

مدة الشركة : حد ت في 99 سنة 

تحتسب بدءا من تاريخ ترقيم السجل 

التجاري.

 : املال  رأس  وحصة  مساهلات 

إسالم  السيد  الشركة  في  يساهم 

188.888  رهم  بالم بلبلغ شخ�سي 

بأكللها تتكون من 1888 حصة بلبلغ 

188  رهم للواحدة.

وتسير  تدار   : والتسيير  اإل ارة 

الشركة من طرف إسالم بالم الحامل 

 BJ 372835 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الذي قبل بتسيير الشركة.

تبدأ في فاتح   : السنة االجتلاعية 

 نا ر وتنتهي في 31  يسلبر.

اإل داع القانوني : الشركة مسجلة 

بتاريخ لالستثلار  الجهوي   باملركز 

 28  يسلبر 2819.
قصد استخراج نسخة وتسجيلها

461 P

STE LOKASI MOBIL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة
السجل التجاري رقم 1)4372

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2819 ماي   38
بالخصائص  املسؤولية  محدو ة 

التالية :
لوكا�سي  شركة   : الشركة  اسم 

موبيل ش.م.م.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة.
أحلد  زنقة   7  : االجتلاعي  املقر 

توكي الطابق الثاني الدار البيضاء.
الغرض التجاري : تأجير السيارات 

بدون سائق.
ىلن تاريخ  99 سنة ابتداء   : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
188.888  رهم   : مال  الرأس 
مقسلة عل2 1888 حصة بقيلة 188 
الشكل  علة  موزعة  للحصة   رهم 

التا ي :
 958  : بوفضيل  محلد  السيد 

حصة.
السيد  ونس زهراوي : 58 حصة.

املسير : السيد محلد بوفضيل.
اإل داع القانوني بلركز االستثلار 

الدار البيضاء.
السجل التجاري رقم 1)4372.

462 P

شركة تأمينات التضامن
ش.م.م

رأسلالها : 488.888  رهم
املقر االجتلاعي : شارع الزرقطوني

علارة الجلاني محلد سالم رقم 98 
مكرر العيون

سجل تجاري رقم 6699
شركة  لشركاء  استثنائي  بقرار 
بتاريخ ش.م.م،  التضامن   تأمينات 

25  يسلبر 2819 تقرر ما  لي :
الرفع من رأسلال الشركة ليصبح 
 188.888 من  بدال  488.888  رهم 

 رهم سابقا.
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تعد ل الفصلين 6 و7 من القانون 

امسا�سي للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2819 26  يسلبر  بتاريخ  بالعيون 

تحت رقم 3123/19.

463 P

GIMES DA VINCI
شركة ذات مسؤولية محدو ة

 للكها شريك وحيد
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : زنقة اإلمام مسلم
رقم 4، الوزيس، الدار البيضاء

بتاريخ خاصة  لوثيقة   وفقا 

تم تأسيس شركة   2819 نوفلبر   13

محدو ة  للكها  مسؤولية  ذات 

شريك وحيد مع امليزات التالية :

 GIMES DA  : الشركة  إسم 

.VINCI

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  محدو ة  للكها  مسؤولية 

وحيد.
اإلمام  زنقة   : االجتلاعي  مقرها 
الدار  الوزيس،   ،4 رقم  مسلم، 

البيضاء.

موضوع الشركة : إ ارة واستغالل 

عيا ة.

املدة : 99 سنة.

 188.888  : مبلغ رأسلال الشركة 

 رهم، مقسلة إ 2 1888 سهم بقيلة 

لكل  االسلية  القيلة  188  رهم 

سهم، مشترك بالكامل ومدفوع نقدا.

 GROUPE  : وحيد  شريك 

 INTERNATIONAL DE

 MANAGEMENT DES

 ETABLISSEMENTS DE SOINS -

برأسلال  مساهلة،  شركة   GIMES

التي  قع  388.888  رهم،  قدره 

مقرها الرئي�سي بزنقة اإلمام مسلم، 
البيضاء،  الدار  الوزيس،   ،4 رقم 

بالدار  التجاري  بالسجل  املسجلة 

البيضاء تحت رقم 447517.

هيكل  جعفر  السيد   : اإل ارة 
 18 مواليد  من  مغربية،  الجنسية 
أكتوبر 1963، املقيم بالدار البيضاء، 
 Les Jardins de la علارة   1(7 رقم 
مسيرا  تعيينه  تم  والذي   Corniche

ملدة ثالث (3) سنة سنوات.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
 2819 24  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 724551.
 GIMES DA شركة  تسجيل  تم 
بالدار  التجاري  بالسجل   VINCI
البيضاء في 24  يسلبر 2819، تحت 
رقم  تحت   2819 24  يسلبر  رقم 

.451547
ملخص قصد النشر

464 P

ITPERF CONSULTING
SARLAU

الشريك  قرار  الجلع  بلوجب 
 2819 أكتوبر   38 بتاريخ  الوحيد 
 ITPERF CONSULTING لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   SARLAU
رأسلالها  وحيد  بشريك  املحدو ة 
188.888  رهم، 5 و6 شارع الحسن 
حي العلويين   1 الثاني تجزئة مسرور 

تلارة.
املصا قة عل2 تفويت الحصص.

تحيين القانون امسا�سي للشركة 
مع تقسيم جد د لرأسلال الشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتلارة بتاريخ 11  يسلبر 2819 تحت 

الرقم 74)2.
465 P

TRAVELS ALRAQIA
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تعد الت قانونية
العا ي  العام  الجلع  بلقت�سى 
عل2  13  يسلبر  بتاريخ  املنعقد 
بلقر  صباحا  العاشرة  الساعة 

الشركة، قرر الجلع العام ما  لي :

كانت  التي  حصة   2588 تفويت 

 لتلكها السيد جلال موجب لصالح 

السيد خليل مجدوب.

بناء عل2 ذلك  لتلك السيد خليل 

مجدوب 2588 حصة.

استقالة السيد جلال موجب من 

مهام املشاركة في تسيير الشركة.

تعيين السيد خليل مجدوب مسير 

الشركة ملدة أربع سنوات.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2819 تحت رقم 8)1836.

466 P

INFO TIP
SARL - ش.م.م

الرأسلال االجتلاعي : 18.888  رهم

املقر االجتلاعي : )2 زنقة ضا ة عوا 

أكدال الرباط

املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 

شركاء  قرر   2819 26  وليو  بتاريخ 

شركة INFO TIP SARL ما  لي :

 188 بقيلة  حصص   5 تفويت 

 رهم للواحدة بحوزة السيد سيلفان 

رونو، الكل لفائدة السيدة السعو ي 

املغربية،  الجنسية  ذات  مينة، 

حدائق  إقامة   4 رقم  والقاطنة 

بوزنيقة GHA 4 الطابق امر�سي شقة 

للبطاقة  والحاملة  بوزنيقة،   3 رقم 

.LB7(79 الوطنية رقم

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

إ 2  املسؤولية  محدو ة  شركة  من 

بشريك  املسؤولية  محدو ة  شركة 

وحيد.

السيدة  تسلية  عل2  التأكيد 

وحيدة  كلسيرة  مينة  السعو ي 

للشركة ملدة غير محد ة.

قد تم اإل داع القانوني بالسجل 

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

 2819 26  يسلبر  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 7)1836.

467 P

STE AFRICSONDAGE
ش.م.م

تعد الت قانونية
للجلع  رسمي  محضر  بلقت�سى 
بتاريخ  املسجل  االستثنائي  العام 
 STE شركة   2819 سبتلبر   16
ذات  شركة   AFRICSONDAGE
رأسلالها  محدو ة،  مسؤولية 
5.688.888  رهم ومقرها االجتلاعي 
جرف  املجاعرة  تجزئة   574 رقم 

امللحة قرر ما  لي :
إ 2  للشركة  االجتلاعي  املقر  نقل 
الطابق   49( رقم  علارة   : العنوان 
رياض  تجزئة   4 رقم  مكتب  امول 

االسلاعيلية مكناس.
تعد ل القانون امسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بسيدي 
بالسجل   63( رقم  تحت  قاسم 

التجاري رقم 83)25.
بلثابة مقتطف وبيان

468 P

SIMON INTERNATIONAL
سيلون انترناسيونال

شركة مساهلة
مقرها االجتلاعي : املنطقة 
الصناعية جزيانة، تجزئة 

152/168، طريق الرباط  - طنجة
رأسلالها : 17.693.258  رهم

السجل التجاري : طنجة، رقم 
26829

خفض ورفع رأس املال االجتلاعي
الجلع  قرارات  محضر  بلقت�سى 
العام االستثنائي املحرر بلقر الشركة 
بطنجة بتاريخ 31 أكتوبر 2819 تقرر 

ما  لي :
خفض رأسلال الشركة إ 2 صفر 
استيعاب  طريق  عن  )8.88)  رهم 

الخسائر.
باكتتاب  الشركة  رأسلال  زيا ة 
 158 سهم جد د من فئة   117.955
مع   ون  باملقاصة  محرر   رهم 
واملستحقة  املقدار  املحد ة  الشركة 
طريق  عن  وكذلك  الشركة  عل2 
من  برفعه  وذلك  النقد ة  املساهلة 
 17.693.258 صفر (8.88)  رهم إ 2 

 رهم.
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قبل  من  فر  ة  بصفة  التنازل 

امفضلية  في  حقهم  عن  املساهلين 

لزيا ة رأس املال.

من   7 لللا ة  املوازي  التعد ل 

القوانين امساسية للشركة.

تنقيح القوانين امساسية للشركة.

الصالحيات  اإل راة  مجلس  منح 

من الخفض  الالزمة لضلان االنتهاء 

والزيا ة املقترحة في رأس املال.

اإل ارة  مجلس  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  بطنجة  الشركة  بلقر  املحرر 

31 أكتوبر 2819 تقرر ما  لي :

لخفض  النهائي  اإلنجاز  إثبات 

رأسلال الشركة عن طريق استيعاب 

من الخسائر املتراكلة بخفضه  جزء 

إ 2 صفر (8.88)  رهم.

إعالن  صدق  من  التحقق 

بالزيا ة  املتعلق  والدفع  االكتتاب 

املقاصة  طريق  عن  املال  رأس  في 

املقدار  املحد ة  الشركة  مع   ون 

واملستحقة عل2 الشركة.

إثبات اإلنجاز التام لرفع رأس املال 

وذلك برفعه إ 2 17.693.258  رهم.

من   7 لللا ة  املوازي  التعد ل 

القوانين امسا�سي للشركة.

تنقيح القوانين امساسية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بطنجة  التجارية  املحكلة  ضبط 

تحت رقم   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

.22((86
للخالصة والبيان

رئيس مجلس اإل ارة

469 P

HTG EXPRESS MOROCCO
اش تي جي اكسبريس موروكو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة ذات الشريك الوحيد

محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   2819 نوفلبر   7 بتاريخ  بطنجة 

وضع القوانين امساسية لشركة ذات 

الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد باملواصفات التالية :

: اش تي جي  التسلية االجتلاعية 

 HTG EXPRESS موروكو  اكسبريس 

MOROCCO

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.

الوساطة   : االجتلاعي  الهدف 

الوطنية  البضائع  نقل  خدمات  في 

والدولية.

اممم،  ساحة   : االجتلاعي  املقر 

السا س،  الطابق  التجليل،  إقامة 

رقم 33، طنجة.

 18.888 في  محد    : الرأسلال 

188 حصة من فئة   رهم مقسم إ 2 

188  رهم للحصة الواحدة مسندة 

كليا للشريك الوحيد طبقا للفصلين 

6 و7 من القانون امسا�سي للشركة.

الشركة   : الوحيد  الشريك 

جارا واك  هيروترونس 

 ،HIRUTRANS GARRAIOAK, S.L

بالسجل  ومسجلة  باسبانيا،  مقرها 

 Gipuzkoa بجيبوسكوا  التجاري 

باسبانيا رقم 1787.

جيوفري  السيد  عين   : التسيير 

 GEOFFREY ستيركاندريس  خيانس 

كلسير   JEANS STERKENDRIES

للشركة ملدة غير محد ة.

من  تبتدئ   : االجتلاعية  السنة 

كل  من  آخر  يسلبر  إ 2  فاتح  نا ر 

سنة.

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري إال إذا 

تم حلها أو تلد دها.

اإل داع القانوني : تم بكتابة ضبط 

بتاريخ بطنجة  التجارية   املحكلة 

5  يسلبر 2819 تحت رقم 364)22 

التجاري  بالسجل  الشركة  وتسجيل 

لدى نفس املحكلة وفي نفس التاريخ 

تحت رقم 1)1821.
للخالصة والبيان

املسير

470 P

ICM SYSTEMAS MAROC
إ س م سيسطلاس ماروك
شركة محدو ة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
في طور التصفية

مقرها االجتلاعي : زاوية شارع محلد 
الخامس وزنقة ابن كثير

إقامة  وس ماريس، الطابق الثاني
رقم 24، طنجة

رأسلالها : 18.888  رهم
السجل التجاري : طنجة

رقم 71579
إغالق التصفية

بلقت�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر بلقر الشركة بطنجة 
بتاريخ 14 أكتوبر 2819 تقرر ما  لي :

وحسابات  تقرير  عل2  املصا قة 
التصفية.

التصفية  حسابات  مراجعة 
التسوية  توزيع  عل2  والتصويت 

النهائية.
ذمة  وإبراء  التصفية  إغالق 
املصفي السيد إ وار و اراكوزو رويز 
 EDUARDO ARAGUZO RUIZ

وإنهاء كل مهامه.
من  للشركة  النهائي  التشطيب 

السجل التجاري لطنجة.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
 ضبط املحكلة التجارية بطنجة بتاريخ
4  يسلبر 2819 تحت رقم 6)2)22.

للخالصة والبيان

املسير

471 P

USI TFZ
ا و اس اي تي اف زيد

شركة محدو ة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

RF 18 مقرها االجتلاعي : تجزئة
املنطقة الحرة للتصد ر، طنجة

رأسلالها : 18.888  رهم
السجل التجاري : طنجة

رقم 3)746
تحويل املقر االجتلاعي

بلقت�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر بلقر الشركة بطنجة 
بتاريخ 24 سبتلبر 2819 تقرر ما  لي :

بنفس  االجتلاعي  املقر  تحويل 

تجزئة رقم   ،I 14 املد نة من تجزئة 

الحرة  املنطقة   ،6 رقم  مكتب   ،1

للتصد ر، بوخالف - طنجة إ 2 تجزئة 

للتصد ر،  الحرة  املنطقة   ،RF 1(

طنجة.

من   4 للفصل  املوازي  التعد ل 

القوانين امساسية للشركة.

تنقيح القوانين امساسية للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بطنجة  التجارية  املحكلة  ضبط 

رقم  تحت   2819 نوفلبر   28 بتاريخ 

.227(51
للخالصة والبيان

املسير

472 P

IFOC CONSEIL

SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 6 LOT ASSIA

APPT.6, AV MED V

HAY KARIMA

RC : 4605

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

بتاريخ 3 سبتلبر 2819 تقرر ما  لي :

تفويت  عل2  باإلجلاع  املصا قة 

58 حصة كانت في ملك السيدة إ لان 

بنيس لفائدة السيد حسن بلويز.

استقالة السيدة إ لان بنيس رقم 

من   AB344271 الوطنية  البطاقة 

مهامها كلسيرة للشركة.

وتعد ل النظام امسا�سي للشركة 

وفقا لللتغيرات السالفة الذكر.

تم إنجاز اإل داع القانوني بكتابة 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2819 24  يسلبر  بتاريخ 

.33((2

473 P
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 PARA CHU OUJDA

MEDICAL

SARL AU

تجزئة ا ريس زنقة أم الربيع 1

رقم )6 وجدة

س.ت 9)344

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة بشريك وحيد

بلقت�سى عقد رسمي، حرر بوجدة 

تقرر إنشاء   ،2819 25  ونيو  بتاريخ 

ذات  لشركة  التنظيلية  القوانين 

وحيد  بشريك  محدو ة  مسؤولية 

خصائصها كالتا ي :

 PARA CHU OUJDA  : التسلية 

MEDICAL SARL AU

املوضوع : 

بيع وشراء املعدات الطبية.

العلليات  جليع  عامة  وبصفة 

التي تدخل في موضوع الشركة والتي 

من شأنها أن تساهم في تنليتها.

ا ريس  تجزئة   : االجتلاعي  املقر 

زنقة أم الربيع 1 رقم )6 وجدة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

18.888  رهلا   : املال  رأس 

 188 حصة بقيلة   188 مقسلة إ 2 

 رهلا للحصة الواحدة كلها موزعة 

ومحررة للسيدة حنان  با ي.

التسيير : تم تعيين السيدة حنان 

 با ي كلسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محدو ة.

فاتح  من  ابتداء   : املالية  السنة 

 نا ر إ 2 31  يسلبر.

بكتابة  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتاريخ  ،344(9 رقم  تحت   بوجدة 

17  يسلبر 2819.

474 P

E-SCOOTER MOROCCO
SARL

ش.ذ.م.م ا - سكوتر املغرب
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بتاريخ 26 نوفلبر 2819 وضع قانون 
املسؤولية  محدو ة  لشركة  أسا�سي 

التي تحلل الخصائص التالية :
املغرب  سكوتر   - ا   : التسلية 
 E-SCOOTER ش.ذ.م.م 

MOROCCO SARL
املقر الرئي�سي : كم 5 طريق سيدي 

 حيى ط 483 تلارة.
املدة : 99 عام.

النشاط :
وتصد ر  واستيرا   وبيع  شراء 

جليع املركبات الكهربائية.
التلثيل التجاري وتسويق وتوزيع 

جليع املركبات الكهربائية.
املتعلقة  الخدمات  تأجير وتقد م 

باملركبات الكهربائية.
الرأسلال : 588.888  رهم.

حكم  جعفر  السيد   : التسيير 
.A748199

املحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 
26  يسلبر  االبتدائية بتلارة بتاريخ 

2819 رقم اإل داع : 2924.
رقم السجل التجاري : 129247.

475 P

مكتب امستاذ بدر الد ن بولغدان

موثق

 زنقة عبد الخالق الطريس وزنقة ابراهيم

الرو اني، مكاتب الربيع الطابق الثاني

رقم 12/11

الهاتف : 85.35.64.39.28

الفاكس : 85.35.64.39.98

HAIKFAM NEGOCE شركة
SARL

 الرأسلال االجتلاعي : 188.888
 رهم

املقر االجتلاعي : حي ليبو روم
شارع ابو تليم، فاس

السجل التجاري رقم 5)613
تأسيس شركة

بتاريخ توثيقي  عقد   بلقت�سى 
13  يسلبر 2819، تم تأسيس شركة 
تتليز  املحدو ة،  املسؤولية  ذات 

باملواصفات التالية :

 HAIKFAM شركة   : التسلية 

محدو ة  شركة   NEGOCE SARL

املسؤولية.

وشراء  بيع   : االجتلاعي  الهدف 

العقارات - نيكوس.

العلليات  جليع  العلوم،  وعل2 

التجارية، الصناعية واملالية الخاصة 

باملنقوالت والعقارات التي لها اتصال 

الهدف  بهذا  مباشر  غير  أو  مباشر 

تنلية  التي  لكنها  أو  االجتلاعي، 

نشاط الشركة.

ليبو روم،  حي   : االجتلاعي  املقر 

شارع ابو تليم، فاس.

من  وم  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التجاري،  بالسجل  الشركة  تقييد 

تلد د  أو  الشركة  فسخ  باستثناء 

أجلها.

في  محد    : االجتلاعي  الرأسلال 

 1888 إ 2  مقسم  188.888  رهم، 

للحصة  188  رهم  بقيلة  حصة 

من  ومكتتبة  محررة  كلها  الواحدة، 

طرف السا ة :

السيد فريد الحائك : 588 حصة.

 258  : الحائك  محلد  السيد 

حصة.

 258  : السيد عبد العزيز الحائك 

حصة.

التسيير : عهد بتسيير الشركة إ 2 

املسير  الحائك بصفته  السيد فريد 

الوحيد للشركة.

بالتوقيع  ملتزمة  الشركة  تصبح 

الفر ي للسيد فريد الحائك.

السنة االجتلاعية : تبتدئ السنة 

االجتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

31  يسلبر من كل سنة.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكلة 

28  يسلبر  بتاريخ  بفاس  التجارية 

2819، تحت رقم 1638/2819.
امستاذ بدر الد ن بولغدان
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مكتب امستاذ بدر الد ن بولغدان
موثق

 زنقة عبد الخالق الطريس وزنقة ابراهيم
الرو اني، مكاتب الربيع الطابق الثاني

رقم 12/11
الهاتف : 85.35.64.39.28
الفاكس : 85.35.64.39.98

 BOUYAUDERIE شركة
DRIMANO

SARL
الرأسلال االجتلاعي : 5.588.888 

 رهم
املقر االجتلاعي : زنقة 88)

الحي الصناعي سيدي ابراهيم
قطعة رقم 1)، فاس

السجل التجاري رقم 17531
تفويت حصص اجتلاعية

وإعا ة صياغة القانون امسا�سي 
للشركة

بلقت�سى عقد توثيقي بتاريخ   -  1
25 سبتلبر 2819، وهب :

الحسيني،  العراقي  املهدي  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
حصة   (888  ،C1428(7 رقم 
188  رهم للحصة  اجتلاعية بقيلة 

الواحدة، لفائدة :
الحسيني،  العراقي  علر  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CD19(688 رقم
املسلاة  بالشركة  والتي  لتلكها 
 BOYAUDERIE DRIMANO«
املسؤولية  ذات  شركة   »SARL
املحدو ة رأسلالها 5.588.888  رهم 
والتي  وجد مقرها االجتلاعي بفاس 
الحي الصناعي سيدي ابراهيم قطعة 

رقم 1) . 
إذ قرر الجلع العام املوافقة عل2 

هاته الهبة :
ونتيجة لذلك تم تقرير ما  لي :

توزيع الحصص االجتلاعية عل2 
الشكل التا ي :

 : حسيني  العراقي  حسن  السيد 
1.432 حصة.

العراقي  علي  محلد  السيد 
حسيني : 4)26.7 حصة.

العراقي  علي  املهدي  السيد 
حسيني : 4)7.)1 حصة.
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 : الحسيني  العراقي  علر  السيد 
888) حصة.

املجلوع : 55.888 حصة.
املساهلات : 

 : الحسيني  العراقي  السيد حسن 
143.288  رهم.

العراقي  علي  محلد  السيد 
حسيني : 488.)2.67  رهم.

العراقي  علي  املهدي  السيد 
الحسيني  : 488.)7).1  رهم.

 : الحسيني  العراقي  علر  السيد 
88.888)  رهم.

املجلوع : 5.588.888  رهم.
بلقت�سى عقد توثيقي بتاريخ   -  2
تم إعا ة صياغة   2819 سبتلبر   25

القانون امسا�سي للشركة.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بفاس  التجارية   املحكلة 

رقم  تحت   2819 أكتوبر   18
.19/324(

امستاذ بدر الد ن بولغدان
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مكتب امستاذ بدر الد ن بولغدان
موثق

 زنقة عبد الخالق الطريس وزنقة ابراهيم

الرو اني، مكاتب الربيع الطابق الثاني
رقم 12/11

الهاتف : 85.35.64.39.28
الفاكس : 85.35.64.39.98

SYRINE PROMO شركة
SARL

الرأسلال االجتلاعي : 1.888.888 
 رهم

املقر االجتلاعي : قطعة رقم 12
 منطقة صناعية عين الشقف

رقم 15، فاس
السجل التجاري رقم 33483

تفويت حصص
تحويل الشكل القانوني للشركة

بتاريخ توثيقي  عقد   بلقت�سى 
عل2 االتفاق  تم   ،2819 أبريل   13 

ما  لي :
من  و15   7  ،6  ،1 تغيير الفصول 
املذكورة  للشركة  امسا�سي  القانون 

أعاله.

الحيوني،  سليرة  السيدة  فوتت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

حصصها  مجلوع   C4355894 رقم 

حصة اجتلاعية   5888 واملتلثلة في 

الواحدة  للحصة  188  رهم  بقيلة 

أي ما قيلته 588.888  رهم.

لفائدة : 

والحامل  بنجلون،  حسن  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بالشركة  تلتلكها  والتي   C421268

شركة   SYRINE PROMO املسلاة 

رأسلالها  محدو ة،  مسؤولية  ذات 

والتي  وجد  1.888.888  رهم، 

رقم  قطعة  ب  االجتلاعي  مقرها 

الشقف  عين  صناعية  منطقة   12 

رقم 15، فاس.

إذ قرر الجلع العام املوافقة عل2 

هذا التفويت

ونتيجة لذلك تم تقرير ما  لي :

توزيع الحصص االجتلاعية عل2 

الشكل التا ي :

 18.888 بنجلون  حسن  السيد 

حصة اجتلاعية.

حصة   18.888  : املجلوع 

اجتلاعية.

الحيوني  سليرة  السيدة  منح 

للسيد حسن بنجلون بصفته مسير 

االبراء   SYRINE PROMO لشركة 

الخاص بالتسيير واملحاسبة الخاص 

بالشركة.

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات   SYRINE PROMO

ذات  شركة  إ 2  محدو ة  مسؤولية 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  التجاري 

تحت   2816 5  ونيو  بتاريخ  البيضاء 

رقم 86)15.
بلثابة مقتطف وبيان

امستاذ بدر الد ن بولغدان
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 EL FARRICHA TOUS
TRAVAUX

ش.ذ.م.م
تعد ل شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
بتاريخ  اجتلاع  محضر  بلوجب 
مساهمي  قرر   2819 23  يسلبر 
 EL FARRICHA TOUS ومسير شركة
بالعيون مقرها  الكائن   TRAVAUX 

 ما  لي :
توسيع نشاط الشركة فيلا  لي :

الخاص  لحساب  البضائع  نقل 
ولحساب الغير.

لحساب  املستخدمين  نقل 
الخاص ولحساب الغير.

نقل البضائع.
تحويل مقر الشركة إ 2 : رقم 641 
مد نة الوحدة الشطر الثاني العيون.

تم وضع وثائق التعد ل باملحكلة 
بتاريخ وذلك  بالعيون   االبتدائية 
رقم  تحت   2819 26  يسلبر 

.19/3122
479 P

CLIMATISATION MAROC
كليلاتيزاسيون ماروك

فرع
مقرها االجتلاعي : 271، شارع 
الزرقطوني، إقامة ليز روند ل

الطابق الثاني، رقم 6
الدار البيضاء

السجل التجاري : الدار البيضاء
رقم 348151

تغيير مد ر الفرع
رئيس  قرارات  محضر  بلقت�سى 
مجلس إ ارة الشركة تروكس اسبانيا 
بالدار  املحرر   TROX ESPANA
تقرر   281( فبرا ر   7 بتاريخ  البيضاء 

ما  لي :
اونطونيو  خو�سي  السيد  تنحية 
 JOSE بينافيديس  كاركاس  ي 
 ANTONIO CARCAS DE
كلد ر  مهامه  من   BENAVIDES

الفرع.

تعيين السيد سانتياكو ا رنيستو 
 SANTIAGO تابوا ا  ال  بيريس  ي 
 ERNESTO PEREZ DE LA

TABOADA كلد ر للفرع.
تأكيد مهام السيد خورخي خوان 
 JORGE JUAN PRADO ازنار برا و 

كلد ر للفرع.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار  التجارية  املحكلة  ضبط 
 2819 18  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 722956.
للخالصة والبيان

رئيس مجلس اإل ارة

480 P

ذ علي االحرش، موثق
186، مركب البدر، الطابق الثالث، رقم 14، 

عين السبع، الدار البيضاء

STE BASSATINE AL ALIA
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد
رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي : الدار البيضاء، 
131 شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 

11B رقم
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1
باعت   2819 19  يسلبر  في 
 ARENA PROPERTY شركة 
شركة مساهلة،   DEVELOPMENT
جليع حصصها االجتلاعية أي 1888 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة التي 
العالية«  »بساتين  شركة  في  تللكها 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 
 188.888 رأسلالها  وحيد،  بشريك 
 رهم الكائن مقرها االجتلاعي بالدار 
البيضاء 131 شارع أنفا، إقامة أزور، 
 AEVITAS لشركة   11B رقم  مكتب 

.MOROCCO HOLDING BV
2 - بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
19  يسلبر 2819 قدم كل من السيد 
خليل  والسيد  الصفريوي  أنيس 
القصار استقالتهم من منصب مسير 
الشركة وتعيين كل من السيد جان 
ليونار   جفري  والسيد  ميلو  فيليب 
وتصبح  املنصب  ذات  في  شوارتز 
كلا تقرر  الشركة ملزمة بإمضائهلا. 

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
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3 - تم اإل داع القانوني لدى كتابة 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
البيضاء  وم 26  يسلبر 2819 تحت 

رقم 725182.
للنسخة والبيان

امستاذ علي االحرش
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MALAK TOUCH
ش.م.م ذات شريك وحيد
رقم 67 حي الشلس، سال

التصفية النهائية
املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  1
بسال  وم 9  يسلبر 2819 قرر شريكا 
 MALAK TOUCH لشركة  الوحيد 
ذات  املسؤولية  محدو ة  شركة 

شريك وحيد في تصفية ما  لي :
حسابات  عل2  املصا قة   -  1
القرارات  وكذلك  لشركة  التصفية 
عائشة  السيدة  طرف  من  املتخذة 
ومنحها  للشركة  كلصفية  السا ل 

إبراء تام ونهائي عل2 التسيير.
2 - إتلام أشغال التصفية وإعالن 
مصفاة   MALAK TOUCH شركة 

نهائيا.
بالسجل  تم   : القانوني  اإل داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 
تحت   2819 13  يسلبر  بسال  وم 

الرقم )7)33.
482 P

 KOSMOS ENERGY
OPERATING SERVICES

SARL
Capital social : 100 dhs

 Siège social : 13, rue Oued Ziz,
n°4, Agdal, Rabat

MAROC
R.C N° : 98977
تصفية الشركة

وفقا ملحضر االجتلاع العام غير 
 ،2819 12  يسلبر  بتاريخ  العا ي 

تقرر ما  لي :
تقرير املصفين عن جليع علليات 

التصفية ؛

فحص واعتلا  حسابات التصفية 
النهائية ؛

إعفاء ذمة املصفين ؛
االعتبارية  الشخصية  انقراض 
السابق  للشروط  وفقا  للشركة 
الستكلال اإلجراءات بالبدء في السجل 
التجاري والخدمات الضريبية املهنية، 
الضريبي من  والحصول عل2 اإلعفاء 

اإل ارة الضريبية.
بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 
التجاري للرباط في 19  يسلبر 2819 

تحت رقم 826).
483 P

PASSION FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها : 18.888  رهم
حي الور ة، رقم 12، كيش الو ا ة، 

تلارة
بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 
بتاريخ  وسجل   281( نوفلبر   28 

25  يسلبر 2819 تم تعد ل ما  لي :
بيع )2 حصة بين :

وشركة  بنبراهيم  ا  ب  السيد 
ماكي سو�سي.

بيع )2 حصة بين :
السيدة   نا السلار وشركة ماكي 

سو�سي.
بيع 29 حصة بين :

وشركة  بوسباع  محلد  السيد 
ماكي سو�سي.

تعد ل القانون امسا�سي للشركة.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 
26  يسلبر 2819 تحت رقم 183785.

لإل داع والنشر
التسيير

484 P

GENERALE MH MA.DA
I - قرر الجلع العام االستثنائي في 
26  يسلبر 2819 تعيين السيد عبد 
الحليد منواش مسير جد د للشركة 
مع جليع الصالحيات إ 2 جانب كل 
من السيدة حجيبة لعسيري والسيدة 

رحيلو  ا ي.

- تم اإل داع القانوني باملحكلة   II

االبتدائية بالخليسات.

485 P

JANADAY CAR
تأسيس شركة

بلوجب عقد عرفي مؤرخ في   -  I 

5  يسلبر 2819 تأسيس شركة ذات 

لها  مسؤولية محدو  بشريك وحيد 

املواصفات التالية :

.JANADAY CAR : التسلية

الهدف االجتلاعي : كراء السيارات 

بدون سائق حصري.

 ،2 النهضة  حي   : املقر االجتلاعي 
زنة الكامرون، رقم 65، تيفلت.

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

في 188.888  رهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

حسناء  والسيدة  عابد  اسين 

جليع  مع  للشركة  مسيران  بنحا ي 

الصالحيات إال فيلا  خص املعامالت 

حسناء  السيدة  فإمضاء  البنكية 

بنحا ي  لزمنا فقط.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم   -  II

الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 132.
للنسخ والبيان

الوكيل

486 P

شركة مغادور منجمنة سستيم
ش.م.م ذات شريك واحد

رأسلالها : 18.888  رهم

مقرها االجتلاعي : رقم 44 زنقة 

العيون، الصويرة

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بلراكش 

وضع  تم   2819 أكتوبر   7 بتاريخ 

محدو ة  لشركة  امسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املليزات التالية :

التسلية : »باسيو كوم«.

املسار،   345  : االجتلاعي  املقر 

طريق اسفي، مراكش.

الشركاء :

الحامل  السيد أحلد البوستاني، 

للبطاقة الوطنية رقم EE4(8283 ؛

السيدة حفيظة شرباك، الحاملة 

.EE338892 للبطاقة الوطنية رقم

 AGENCE DE  : الهدف 

.COMMUNICATION

وبصفة عامة االستغالل املرتبط 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة بإحدى 

في  يساهم  والذي  العلليات  هاته 

از هار وتنلية الشركة.

املدة : 99 سنة.

: تبتدئ بفاتح  نا ر  السنة املالية 

وتنتهي في 31  يسلبر.
رأس املال : إن رأسلال الشركة قد 

18.888  رهم وقسم  تحد  في مبلغ 

إ 2 188 حصة حررت كالتا ي :

السيد أحلد البوستاني 58 حصة ؛

 58 شرباك  حفيظة  السيدة 

حصة.

اإل ارة :  د ر الشركة ملدة غير محدو ة 

الحامل  البوستاني،  أحلد  السيد 

 EE4(8283 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحاملة  شرباك،  حفيظة  والسيدة 

.EE338892 للبطاقة الوطنية رقم

وقد تم اإل داع باملحكلة التجارية 

تحت   2819 أكتوبر   ( في  بلراكش 
 M18 19 199957418(621/ رقم 

.2819/ D.A.C.E

السجل التجاري رقم 99467.
املسير

487 P

IDYREX
ش.م.م

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 22 نوفلبر 

شركة ذات   IDYREX لشركة   2819

الشركة  بلقر  املحدو ة  املسؤولية 

إقامة رامي،  شارع سبتة،   ،7 الكائن 

الدار   ،( املكتب رقم  الطابق الثاني، 

البيضاء، فقد تقرر ما  لي :

الحل املسبق للشركة ابتداء   -  1

من 22 نوفلبر 2819.
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تعيين السيد  اسين عزوزي   -  2
الحامل لبطاقة التعريف  اال ري�سي، 
مصفي   BJ21746( رقم  الوطنية 

للشركة.
3 - تحد د مكان التصفية في املقر 
االجتلاعي للشركة الكائن ب 7، شارع 
الثاني،  الطابق  رامي،  إقامة  سبتة، 

املكتب رقم )، الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 
 2819 )1  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 723961.
488 P

VORTINO CUCINE
ش.م.م

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 23  يسلبر 
 VORTINO CUCINE لشركة   2819
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
شارع   ،18 الكائن  الشركة  بلقر 
الحرية، الطابق 3، شقة رقم 5، الدار 

البيضاء، فقد تقرر ما  لي :
الحل املسبق للشركة ابتداء   -  1

من 23  يسلبر 2819.
برا ة  ابراهيم  السيد  تعيين   -  2
التعريف  لبطاقة  الحامل  بابي، 
مصفي   BE763(56 رقم  الوطنية 

للشركة.
في  التصفية  مكان  تحد د   -  3
ب  الكائن  للشركة  االجتلاعي  املقر 
شقة   ،3 الطابق  شارع الحرية،   ،18 

رقم 5، الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 
 2819 25  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 7))724.
489 P

RIH BLADY
ش.م.م لشريك وحيد

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 15  يسلبر 
شركة   RIH BLADY لشركة   2819
لشريك  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
 2 جليلة  ب  مقرها  الكائن  وحيد 
سباتة،  ق.ج   11 الرقم   29 الزنقة 

الدار البيضاء.

الحل املسبق للشركة ابتداء   -  1
من 15  يسلبر 2819.

السعد ة  السيدة  عينت   -  2
التعريف  لبطاقة  الحاملة  صفوان، 
مصفية   B716253 رقم  الوطنية 

للشركة.
3 - تحد د مكان التصفية في املقر 
االجتلاعي للشركة الكائن ب جليلة 
ق.ج سباتة،   11 الرقم   29 الزنقة   2

الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 
 2819 25  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )))724.
490 P

FIDUMED CONSULTING SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة

برأسلال : 188.888  رهم
املقر الرئي�سي : 194 رقم 13، الدار البيضاء، 

شارع الزيراوي
الهاتف : 96 67 27 8522
الفاكس : 19 17 26 8522

 SINTEX AUTOMOTIVE
MAROC

SAM
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات شريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   2819 5  يسلبر 
ذات مسؤولية محدو ة ذات شريك 

وحيد باملليزات التالية :
 SINTEX  : الشركة  اسم 

.AUTOMOTIVE MAROC SAM
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدو ة ذات شريك وحيد.
املقر الرئي�سي : إقامة 111، املنطقة 

الحرة للتصد ر، طنجة.
رأسلال الشركة : 18.888 أورو.

الغرض االجتلاعي :
وتسويق  اإلنتاج  التصليم، 

الجبهات اممامية للسيارات ؛
التصليم، اإلنتاج وتسويق القطع 

البالستيكية لصناعة السيارات ؛
السيارات  وتجليع  تصليم 

وتسويقها ؛

التصليم، اإلنتاج وتسويق جليع 

املنتجات املتعلقة بهذا النشاط ؛

املشاركة في جليع الشركات التي 

لديها هدف ملاثل أو املتعلقة بإنشاء 

الشركات  في  املساهلة  الشركة، 

قيا ة  طريق  عن  االندماج   القائلة، 

أو شراء امسهم أو غير ذلك ؛

املعامالت  جليع  عام،  وبشكل 

التجارية أو اموراق املالية أو العقارات 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

من  أو  أعاله  املذكورة  بامنشطة 

تطوير  عل2  تساعد  أن  املحتلل 

الشركة.

اإل ارة :  تو 2 إ ارة الشركة السيد 

محلد ابن بشير إ 2 أجل غير مسمى.

حصة   1888  : امنصبة  توزيع 

.CODERTEX SARL لفائدة

املدة : 99 عام.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

لالستثلار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بطنجة بتاريخ 28  يسلبر 2819.

491 P

 XIE ZHONG MOROCCO

 AUTOMOTIVE AIR

CONDITIONING CO LTD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة

برأسلال : 2.888.888 أورو

املقر الرئي�سي : إقامة رقم 131، 132، 

 ،142 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133

14( ،147 ،146 ،145 ،144 ،143

Atlantic Free Zone Kénitra

السجل التجاري : 45971

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

 ،281( 11  وليو  بتاريخ  املؤرخ 

تلت املصا قة من طرف مساهلوا 

الشركة عل2 القرارات التالية :

تم  االستثنائي  العام  الجلع 

 WEI السيد  باستقالة  إخبارها 

WANG من منصبه كلسير للشركة.

االستثنائي  العام  الجلع 

االستقالة  هذه  بعد  قام 

 YUNLONG السيد  بتعيين 

السفر  لجواز  حامل   WANG

الجنسية،  صيني   ،G4197(716

 ،197( فبرا ر   1( مواليد  من 

سنوات. ثالث  ملدة  للشركة  كلسير 

منح  االستثنائي  العام  الجلع 

.YUNLONG WANG السيد

التفويضات والصالحيات لتسيير 

الشركة.

قرر  االستثنائي  العام  الجلع 

15 من القانون امسا�سي  تغيير املا ة 

للشركة.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 

بتاريخ  القنيطرة  بلحكلة  القانوني 

23  وليو )281 تحت رقم 2241.

492 P

INDUSAGRI SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 144.888  رهم

مقرها االجتلاعي : زنقة الجحيظ، 

رقم 27، الحي الصناعي، القنيطرة

توسيع نشاط الشركة
بلقت�سى محضر الجلع العام الغير 

العا ي بتاريخ 26 غشت 2819 لشركة 

شركة   INDUSAGRI SERVICE

رأسلالها  محدو ة،  مسؤولية  ذات 

االجتلاعي  مقرها  144.888  رهم، 

 ،27 رقم  زنقة الجحيظ،  بالقنيطرة، 

الحي الصناعي، تقرر ما  لي :

وذلك  الشركة،  نشاط  توسيع 

بإضافة امنشطة التالية :

املوا  الغذائية العامة ؛

نقل البضائع.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 5)733.

493 P
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STE TRADE BEN WORLD
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
للشريك الوحيد

رأسلالها : 18.888  رهم
مقرها االجتلاعي : تجزئة املغرب 

العربي، ب 2، رقم 4R36، رقم م2، 
القنيطرة

بلقت�سى محضر القرار االستثنائي 
 STE TRADE للشريك الوحيد لشركة
شركة   BEN WORLD SARL AU
بشريك  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
تقرر   2819 29  نا ر  بتاريخ   وحيد 

ما  لي :
حل مسبق للشركة ؛

السيد  الشركة  مسير  ذمة  إبراء 
حسن بناني ؛

تعيين السيد حسن بناني كلصفي 
للشركة.

مقر تصفية الشركة : تجزئة املغرب 
م2،  رقم   4R36 رقم   2 ب  العربي 

القنيطرة.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ   72162  بالقنيطرة تحت رقم 

4 سبتلبر 2819.
494 P

 STE UNIVERSAL
EXCHANGE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها : 588.888  رهم

مقرها االجتلاعي : رقم 272 شارع 
محلد الخامس، الخليسات

محضر استثنائي
بتاريخ  عام  محضر   بلوجب 
عل2  االتفاق  تم   2819  16  يسلبر 

ما  لي :
بلا  الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 
قدره 15.888 حصة جد د كل حصة 
مجلوعه  ما  أي  188  رهم  تساوي 
 5888 1.588.888  رهم تضاف إ 2 
حصة   28888 لكي  صبح  حصة 

ما  أي  الواحدة  للحصة  188  رهم 

مجلوعه 2.888.888  رهم.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   1236  بالخليسات تحت رقم 

24  يسلبر 2819.
495 P

STE ILBAS
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ 18  يسلبر 2819 تم 
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدو ة 

والتي تحلل الخصائص التالية :
التسلية : »شركة الباس«.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدو ة.

984 اليانس  املقر االجتلاعي : مج 
 ارنا، القنيطرة.

الهدف االجتلاعي : نقل املستخدمين.
العلليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهلة في تنلية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
التسيير : أسند إ 2 السيد ا ت احسين 

محسن.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2    نا ر 
ما عدا السنة امو 2 تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
رأس املال : حد  في مبلغ 188.888 
 رهم مقسلة إ 2 1888 حصة بقيلة 

188  رهم للواحدة.
بالسجل  التقييد  تم   : التقييد 
االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 
 2819 23  يسلبر  بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 29)53.
496 P

STE ASYAL
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ 18  يسلبر 2819 تم 
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدو ة 

والتي تحلل الخصائص التالية :

التسلية : »شركة اسيال«.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة.

املقر االجتلاعي : مج رقم 45 بلوك 

ب 4، املغرب العربي، القنيطرة.

الهدف االجتلاعي : 

نقل املستخدمين ؛

نقل السلع ؛

أشغال عامة ؛

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهلة في تنلية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

أسند إ 2 السيد صالح   : التسيير 

عبد هللا.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2    نا ر 

ما عدا السنة امو 2 تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
رأس املال : حد  في مبلغ 188.888 

 رهم مقسلة إ 2 1888 حصة بقيلة 

188  رهم للواحدة.

بالسجل  التقييد  تم   : التقييد 

االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 

 2819 23  يسلبر  بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 31)53.

497 P

DSD MAISON
ش.ذ.م.م

تفويت حصص 
وتحويل املقر للشركة

تفويت الحصص  بلقت�سى عقد 

نوفلبر   7 في  املبرم بالقنيطرة مؤرخ 

2819 تم تحد د ما  لي تبعا لللحضر.

تفويت السيد عسيلة ا ريس 588 

188  رهم  حصة لكل منهن من فئة 

للواحدة لفائدة السيد عسيلة عبد 

 1888 هللا  صبح التوزيع الجد د ل 

حصة كالتا ي :

 1888 هللا  عبد  عسيلة  السيد 

حصة.

الكائن  االجتلاعي  املقر  تحويل 
حي   ،28 زنقة   ،1(5 بالقنيطرة رقم 
الجد د  املقر  إ 2  القنيطرة  اإلرشا ، 
الطابق   695 رقم  الكائن بالقنيطرة، 

الثاني، اممل 2.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2819 4  يسلبر  بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 73593.
للضبط والنشر

من أجل املستخرج واإلشارة

498 P

STE AROUS NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

بشريك وحيد
رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : الشقة رقم 15، 
GH99، علارة L226 ،  إقامات 

الكولف القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون امسا�سي 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE AROUS  : التسلية 

.NEGOCE SARL AU
 ،15 : الشقة رقم  املقر االجتلاعي 
إقامات   ،L226 علارة   ،GH99

الكولف القنيطرة.
في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

امشغال املختلفة أو البناء.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 
188.888  رهم  مبلغ  في  الشركة 
اجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 
محررة  للواحدة  188  رهم  بقيلة 
بكاملها وموزعة عل2 الشركاء كالتا ي :

 : الدر  باب  الد ن  سيف  السيد 
1888 حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إ 2 السيد سيف   : التسيير 
الجنسية مغربية،  الد ن باب الدر، 
 TS رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.(8212(
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من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  يسلبر.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

سبتلبر   28 بتاريخ   538(1 رقم 

.2819

499 P

 STE URBANISA

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة

وذات شريك وحيد

 قدر رأسلالها ب 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : علارة رقم 4468 

الشقة بالطابق السفلي، الوفاق - 

تلارة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 23 في  ومسجل   2819 18  يسلبر 

قرر الشريك الوحيد   2819  يسلبر 

في الشركة ما  لي :

الزيا ة في رأسلال الشركة الذي 

188.888  رهم  في  محد ا  كان 

وذلك  3.888.888  رهم  ليصبح 

اجتلاعية  حصة   29.888 بخلق 

188  رهم للحصة  جد دة من فئة 

تكتتب وتحرر كلا  لي :

واملستحقة  السائلة  الدائنات 

قدرها  التي  الشركة  عل2  للشريك 

.2.988.888  رهم.

الجد د  التقسيم  ويصبح 

لرأسلال الشركة كلا  لي :

 : هللا  عبد  إبشان  السيد 

3.888.888  رهم.

املجلوع : 3.888.888  رهم.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2819 26  يسلبر  بتاريخ 

.183781

السجل التجاري رقم 17)184.

500 P

امستاذ سيدي أحلد أمين التهامي الوزاني

بالرباط موثق

علارة E، شقة رقم 1، زاوية شارع النخيل 

وشارع الحور الرباط حي الرياض

STE CDG PREMIUM IMMO
السجل التجاري بالرباط رقم : 

142841

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد رسمي محرر    -  1

أحلدأمين  سيدي  امستاذ  بلكتب 

التهامي الوزاني، موثق بالرباط بتاريخ 

إنشاء  تم  فقد   2819 13  يسلبر 

قواعد  ذات  عقاري  استثلار  شركة 

عل2   SPI - RFA مخففة  تشغيلية 

شكل شركة مجهولة ذات رأس مال 

متغير، تتلتع بالخصائص التالية :

االستثلار  :شركة  النلوذج 

العقاري مع قواعد التشغيل مبسطة.

 STE CDG PREMIUM  : االسم 

.IMMO

:  تلثل هدف الشركة في  الغرض 

تستأجرها  التي  املباني  في  االستثلار 

والتي  أو التي تبنيها حصريا للتأجير، 

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تللكها 

بلا في ذلك التي تكون في حالة اإلنجاز 

املستقبلية، وجيلع العلليات الالزمة 

والقيام  بيعها  إعا ة  أو  الستغاللها 

بأي علل من أي نوع في هذه املباني 

وال سيلا العلليات املتعلقة ببنائها، 

بهدف  تأهيلها  وإعا ة  وتجد دها 

تأجيرها مع خيار اللجوء إ 2 الد ون في 

الشروط املنصوص عليها في القوانين 

الخاصة  اإل ارة  ولوائح  بها  املعلول 

بها.

اموراق  في  االستثلار  وكذلك 

املالية في القطاع العقاري وباملناسبة 

إ ارة ام وات املالية والو ائع.
مقرها االجتلاعي : علارة صندوق 

موالي  ساحة  والتدبير،  اإل داع 

الحسن، الرباط.

املدة : 99 سنة.

 (85.368.888  : رأس املال امو 2 

 رهم.

الشركاء :

 CAISSE DE DEPOT ET DE

.GESTION

 BANQUE CENTRALE

.POPULAIRE

.FCP UPLINE AVENIR

.FCP AL LIJTIMAI ADDAMANE

.FCP SANAD SERENITY

اإل ارة : AJARINVEST SA ملثلة 

الد ن  نور  السيد  العام  بلد رها 

طهري.

السنة املدنية : 2819.
ملخص قصد النشر

501 P

STE DAWAJIN HAMZA
SARL AU

ش.م.م.ش.و

تأسيس
العام  الجلع  بلقت�سى  تم 

سبتلبر   1( املنعقد  وم  االستثنائي 

بالصفات  شركة  تأسيس   2819

التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

 STE  : االجتلاعي  اللقب 

.DAWAJIN HAMZA

188.888  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للحصة الواحدة.

 98 رقم  علارة   : االجتلاعي  املقر 

الرحلان  عبد  موالي  زنقة   5 شقة 

خريبكة.

مقاول أعلال   : الشركة  موضوع 

االستيرا    - مختلفة أو أعلال البناء 

التصد ر.

يعو  تسيير الشركة إ 2   : التسيير 

السيد عبد الرحيم خطاب.

الشركاء :

 : خطاب  الرحيم  عبد  السيد 

1888 حصة.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 

 12(7 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

السجل   2819 أكتوبر  فاتح  بتاريخ 

التجاري رقم 5969.

502 P

STE SUPER SUP

SARL AU

ش.م.م.ش.و

تأسيس
العام  الجلع  بلقت�سى  تم 

17  ونيو  املنعقد  وم  االستثنائي 

بالصفات  شركة  تأسيس   2819

التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

 STE SUPER  : االجتلاعي  اللقب 

.SUP SARL AU

188.888  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للحصة الواحدة.

 98 رقم  علارة   : االجتلاعي  املقر 

الرحلان  عبد  موالي  زنقة   5 شقة 

خريبكة.

مقاول أعلال   : الشركة  موضوع 

موا    - البناء  أعلال  أو  مختلفة 

التنظيف - االستيرا  التصد ر.

يعو  تسيير الشركة إ 2   : التسيير 

السيد بلكاسم النية.

الشركاء :

 1888  : النية  بلكاسم  السيد 

حصة.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 

رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

السجل   2819 )  وليو  بتاريخ   458

التجاري رقم 53)5.

503 P
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STE CAMSTRUC
SARL

ش.م.م.
تأسيس

العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
 15 املنعقد  وم  االستثنائي 
شركة  تأسيس  نوفلبر2819 

بالصفات التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة.
 STE  : االجتلاعي  اللقب 

.CAMSTRUC SARL
188.888  رهم   : الرأسلال 
فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للحصة الواحدة.
 98 رقم  علارة   : االجتلاعي  املقر 
الرحلان  عبد  موالي  زنقة   5 شقة 

خريبكة.
مقاول أعلال   : الشركة  موضوع 
الهندسة   - مختلفة أو أعلال البناء 

املدنية - أشغال الكهرباء.
يعو  تسيير الشركة إ 2   : التسيير 

السيد هشام الناجي.
الشركاء :

السيد هشام الناجي : 258 حصة.
السيد عبد العزيز لحويرك : 258 

حصة.
 258  : شباك  الحبيب  السيد 

حصة.
السيد عبد الصلد الدومي : 258 

حصة.
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

نها ة شهر  يسلبر.
املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 (58 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 
السجل   2819 19  يسلبر  بتاريخ 

التجاري رقم 6133.
504 P

STE GRH INDUSTRIE
SARL AU

ش.م.م.ش.و
تأسيس

العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
سبتلبر   2 املنعقد  وم  االستثنائي 
بالصفات  شركة  تأسيس   2819

التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.

 STE GRH  : االجتلاعي  اللقب 

.INDUSTRIE

188.888  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للحصة الواحدة.

 98 رقم  علارة   : االجتلاعي  املقر 
الرحلان  عبد  موالي  زنقة   5 شقة 

خريبكة.
مقاول   : الشركة  موضوع 

اإلنشاءات املعدنية.

يعو  تسيير الشركة إ 2   : التسيير 

السيد العنزي محلد.

الشركاء :

 1888  : محلد   العنزي  السيد 

حصة.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 

 1278 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

السجل   2819 سبتلبر   28 بتاريخ 

التجاري رقم 5964.

505 P

STE BEST CARBONATE
ش.م.م.

تأسيس
العام  الجلع  بلقت�سى  تم 

االستثنائي املنعقد  وم 16 أغسطس 

بالصفات  شركة  تأسيس   2819

التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة .

 STE BEST  : االجتلاعي  اللقب 

.CARBONATE

188.888  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للحصة الواحدة.

 98 رقم  علارة   : االجتلاعي  املقر 
الرحلان  عبد  موالي  زنقة   5 شقة 

خريبكة.

مقاول أعلال   : الشركة  موضوع 

البناء، تصد ر واستيرا .

يعو  تسيير الشركة إ 2   : التسيير 
السيد عبد الرحلان حجوبي والسيد 

خطاب املهدي.
الشركاء :

 : حجوبي   الرحلان  عبد  السيد 
588 حصة.

 588  : املهدي  خطاب  السيد 
حصة.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 
نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 1387 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتاريخ 9 أكتوبر 2819.
506 P

STE  HM EXPO
ش.م.م.
تأسيس

العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
17  ونيو  املنعقد  وم  االستثنائي 
بالصفات  شركة  تأسيس   2819

التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة .
 STE  HM  : االجتلاعي  اللقب 

.EXPO
188.888  رهم   : الرأسلال 
فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للحصة الواحدة.
 98 رقم  علارة   : االجتلاعي  املقر 

زنقة موالي عبد الرحلان خريبكة.
مقاول أعلال   : الشركة  موضوع 

البناء، أعلال التنظيف.
الشركة  تسيير  يعو    : التسيير 
إ 2 السيد حلزة الخرمو ي والسيد 

مصطفى بخريس.
الشركاء :

 588  : الخرمو ي   حلزة  السيد 
حصة.

 588  : بخريس  مصطفى  السيد 
حصة.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 
نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 454 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ 9  وليو 2819.
507 P

STE  DANIA SERVICES
ش.م.م.
تأسيس

العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
االستثنائي املنعقد  وم 14 ماي 2819 

تأسيس شركة بالصفات التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة .
 STE  DANIA  : اللقب االجتلاعي 

.SERVICES
188.888  رهم   : الرأسلال 
فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للحصة الواحدة.
حي   15 رقم   : االجتلاعي  املقر 

الليلون -  خريبكة.
موضوع الشركة : أعلال مختلفة.

يعو  تسيير الشركة إ 2   : التسيير 
السيدة بوزيان تورية.

الشركاء :
 588  : تورية   بوزيان  السيدة 

حصة.
 588  : محلد  محسون  السيد 

حصة.
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

نها ة شهر  يسلبر.
املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 411 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 

بتاريخ 21  ونيو 2819.
508 P

STE  CASTEL VETRO
ش.م.م.
تأسيس

العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
االستثنائي املنعقد  وم 23 أغسطس 
بالصفات  شركة  تأسيس   2819

التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو ة  بشريك واحد.
 STE  CASTEL : اللقب االجتلاعي

.VETRO
188.888  رهم   : الرأسلال 
فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للحصة الواحدة.
بني  زنقة   136  : االجتلاعي  املقر 

خلف حي الفتح -  خريبكة.
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مقاول  مقهى،   : موضوع الشركة 

أعلال مختلفة- تصد ر واستيرا .

يعو  تسيير الشركة إ 2   : التسيير 

السيد فضيلي سعيد,

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 

 1422 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتاريخ 9  يسلبر 2819.

509 P

ALTAVEC

ش.م.م

تأسيس
تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املنعقد  وم 17 أكتوبر 2819 تأسيس 

شركة بالصفات التالية :

1 - الصفة القانونية : شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة.

.ALTAVEC : 2 - اللقب االجتلاعي

188.888  رهم   : الرأسلال   -  3

فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للواحدة.

4 - املقر االجتلاعي : علارة رقم 98 

5، شارع موالي عبد الرحلان،  شقة 

خريبكة.

مقاول   : الشركة  موضوع   -  5

أعلال البناء.

6 - التسيير : يعو  تسيير الشركة 

إ 2 السيد الزهر ربيع.

7 - الشركاء :

السيد الزهر ربيع 588 حصة ؛

السيد فوتوح خالد 588 حصة.

: من امول  نا ر إ 2  السنة املالية 

نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 

 1374 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتاريخ 12 نوفلبر 2819 رقم السجل 

التجاري 6863.

510 P

TUTTO EMBALLAGE
ش.م.م ش.و

تأسيس
تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املنعقد  وم 11 أكتوبر 2819 تأسيس 

شركة بالصفات التالية :
1 - الصفة القانونية : شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.
 TUTTO  : االجتلاعي  اللقب   -  2

.EMBALLAGE
188.888  رهم   : الرأسلال   -  3
فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للواحدة.
4 - املقر االجتلاعي : رقم 49 زنقة 

ميراج، تجزئة املولد، خريبكة.
تجارة   : الشركة  موضوع   -  5
االستيرا   والتغليف،  التعبئة  موا  

والتصد ر وتغليف املوا  الغذائية.
6 - التسيير : يعو  تسيير الشركة 

إ 2 السيد نناوي محلد.
7 - الشركاء :

السيدة نناوي محلد 1888 حصة.
: من امول  نا ر إ 2  السنة املالية 

نها ة شهر  يسلبر.
املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 1425 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 
2819 رقم السجل  9  يسلبر  بتاريخ 

التجاري 6117.
511 P

LINDIA
ش.م.م
تأسيس

تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املنعقد  وم 17 أكتوبر 2819 تأسيس 

شركة بالصفات التالية :
1 - الصفة القانونية : شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة.
.LINDIA : 2 - اللقب االجتلاعي

188.888  رهم   : الرأسلال   -  3
فئة  من  حصة   1888 عل2  موزعة 

188  رهم للواحدة.
4 - املقر االجتلاعي : علارة رقم 98 
5، شارع موالي عبد الرحلان،  شقة 

خريبكة.

مقاول   : الشركة  موضوع   -  5
أعلال البناء.

6 - التسيير : يعو  تسيير الشركة 
إ 2 السيدة نورة املنياني وأمال والفي.

7 - الشركاء :
السيدة نورة املنياني 588 حصة ؛

السيدة أمال والفي 588 حصة.
: من امول  نا ر إ 2  السنة املالية 

نها ة شهر  يسلبر.
املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 1372 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 
رقم السجل   2819 نوفلبر   7 بتاريخ 

التجاري 6859.
512 P

 KHOURIBGA
CONTRACTORS

ش.م.م
تأسيس

تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املنعقد  وم 13 سبتلبر 2819 تأسيس 

شركة بالصفات التالية :
1 - الصفة القانونية : شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
 : االجتلاعي  اللقب   -  2

.KHOURIBGA CONTRACTORS
188.888  رهم   : الرأسلال   -  3

موزعة عل2 1888 حصة.
 98 رقم   : االجتلاعي  املقر   -  4
زنقة موالي عبد الرحلان،   ،5 شقة 

خريبكة.
بيع أ وات   : موضوع الشركة   -  5
أعلال  مقاول  تجارة،  صناعية، 
تنظيم  وتصد ر،  استيرا   مختلفة، 

الحفالت.
الجيال ي  السيدة   : التسيير   -  6

نسرين.
7 - الشركاء :

 1888 نسرين  الجيال ي  السيدة 
حصة.

: من امول  نا ر إ 2  السنة املالية 
نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 1392 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 
بتاريخ 21 نوفلبر 2819 رقم السجل 

التجاري 7)68.
513 P

AL JAWDA EXPO
ش.م.م
تأسيس

تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تأسيس   2819 14  ونيو  املنعقد  وم 

شركة بالصفات التالية :
1 - الصفة القانونية : شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
 AL JAWDA : 2 - اللقب االجتلاعي

.EXPO
188.888  رهم   : الرأسلال   -  3

موزعة عل2 1888 حصة.
4 - املقر االجتلاعي : 33  وار اوال  

الشيخ علي ستروين، خريبكة.
مقاول   : الشركة  موضوع   -  5

أعلال مختلفة، استيرا  وتصد ر.
الليل  زهر  السيد   : التسيير   -  6

 وسف.
7 - الشركاء :

 1888 الليل  وسف  زهر  السيد 
حصة.

: من امول  نا ر إ 2  السنة املالية 
نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 1259 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 
بتاريخ 13 سبتلبر 2819 رقم السجل 

التجاري 5935.
514 P

TENANCY CAR
ش.م.م
تأسيس

تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تأسيس   2819 أبريل   15 املنعقد  وم 

شركة بالصفات التالية :
1 - الصفة القانونية : شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة.
 TENANCY : 2 - اللقب االجتلاعي

.CAR
588.888  رهم   : الرأسلال   -  3
فئة  من  حصة   5888 عل2  موزعة 

188  رهم للواحدة.
 14 رقم   : االجتلاعي  املقر   -  4
شارع محلد  الطابق امول،  شقة أ، 

السا س، خريبكة.
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كراء   : الشركة  موضوع   -  5
السيارات بدون سائق.

6 - التسيير : يعو  تسيير الشركة 
إ 2 السيدة نا  ة املوتيق.

7 - الشركاء :
السيدة امال منصر 3888 حصة ؛
السيد عا ل منصر 2888 حصة.

: من امول  نا ر إ 2  السنة املالية 
نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 348 رقم  تحت  بخريبكة  االبتدائية 
السجل  رقم   2819 ماي   24 بتاريخ 

التجاري 9)57.
515 P

 ECA GENERAL
CONSTRUCTIONS

ش.م.م
تأسيس

تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املنعقد  وم 28 سبتلبر 2819 تأسيس 

شركة بالصفات التالية :
1 - الصفة القانونية : شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
 ECA  : االجتلاعي  اللقب   -  2

.GENERAL CONSTRUCTIONS
188.888  رهم   : الرأسلال   -  3

موزعة عل2 1888 حصة.
 98 رقم   : االجتلاعي  املقر   -  4
زنقة موالي عبد الرحلان،   ،5 شقة 

خريبكة.
مقاول   : الشركة  موضوع   -  5

أعلال مختلفة، استيرا  وتصد ر.
6 - التسيير : ا�سي حسان.

7 - الشركاء :
السيد ا�سي حسان 1888 حصة.

: من امول  نا ر إ 2  السنة املالية 
نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 1385 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 
رقم السجل   2819 أكتوبر   9 بتاريخ 

التجاري 9)59.
516 P

TI GARA LAFLAH
ش.م.م
تأسيس

تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تأسيس   2819 أكتوبر   ( املنعقد  وم 

شركة بالصفات التالية :
1 - الصفة القانونية : شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد.
 TI GARA  : اللقب االجتلاعي   -  2

.LAFLAH
188.888  رهم   : الرأسلال   -  3

موزعة عل2 1888 حصة.
 98 رقم   : االجتلاعي  املقر   -  4
زنقة موالي عبد الرحلان،   ،5 شقة 

خريبكة.
مقاول   : الشركة  موضوع   -  5

أعلال مختلفة، استيرا  وتصد ر.
عبد  لفلح  السيد   : التسيير   -  6

الها ي.
7 - الشركاء :

 1888 الها ي  عبد  لفلح  السيد 
حصة.

: من امول  نا ر إ 2  السنة املالية 
نها ة شهر  يسلبر.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 1317 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 
بتاريخ 14 أكتوبر 2819 رقم السجل 

التجاري 6883.
517 P

SOBAJI
ش.م.م 

تصفية الشركة
تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املنعقد  وم 14 نوفلبر 2819 ما  لي :
االتفاق عل2 بيان التصفية.

تصفية الشركة باإلجلاع.
ذمة  وتبرئة  الشركة  تصفية 

املصفية.
املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 1415 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتاريخ 4  يسلبر 2819.
518 P

SOBAJI
ش.م.م 

حل الشركة
تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املنعقد  وم 14 نوفلبر 2819 ما  لي :
تصفية الشركة باإلجلاع.

رشدي  جيهان  السيدة  تعيين 
كلصفية لشركة.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 141( االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتاريخ 4  يسلبر 2819.
519 P

 M.O.N POWER UP
ENTREPRISE

SARL
ش.م.م 

حل الشركة
تم بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املنعقد  وم 9  وليو 2819 ما  لي :
حل الشركة باإلجلاع.

عباوي  محلد  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
 1411 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتاريخ 3  يسلبر 2819.
520 P

STE M.O.N POWER UP-
ENTREPRISE

SARL
تصفيةالشركة

العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
أكتوبر   11 املنعقد  وم  االستثنائي 

2819 ما  لي :
الحسابات  بيان  عل2  املوافقة 

الختامية للتصفية.
تصفية الشركة باالجلاع.

وتبرئة  لشركة  النهائية  التصفية 
ذمة املصفي.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
رقم  تحت  بخريبكة،  االبتدائية  

1487 بتاريخ 3  يسلبر 2819.
521 P

STE MOUJ 2M
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تصفية الشركة
العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
نوفلبر    15 املنعقد  وم  االستثنائي 

2819 ما  لي :
االتفاق عل2 بيان التصفية.

تصفية الشركة باالجلاع.
ذمة  وتبرئة  الشركة  التصفية 

املصفي.
باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
رقم  تحت  بخريبكة،  االبتدائية  

1454 بتاريخ 28  يسلبر 2819.
522 P

STE MOUJ 2M
شركة ذات مسؤولية محدو ة

حل الشركة
العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
نوفلبر    15 املنعقد  وم  االستثنائي 

2819 ما  لي :
تصفية الشركة باالجلاع.

محلد  مجاهد  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
رقم  تحت  بخريبكة،  االبتدائية  

1448 بتاريخ 17  يسلبر 2819.
523 P

STE  FROGUERIE ZOUBIR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة
بشريك وحيد

تصفية الشركة
العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
أكتوبر   23 املنعقد  وم  االستثنائي 

2819 ما  لي :
الحسابات  بيان  عل2  املوافقة 

الختامية للتصفية.
تصفية الشركة باالجلاع.

وتبرئة  للشركة  النهائية  التصفية 
ذمة املصفي.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
رقم  تحت  بخريبكة،  االبتدائية  

1416 بتاريخ 4  يسلبر 2819.

524 P
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 BOULANGERIE AL
MAKARIME

التسيير الحر الصل تجاري
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية املحدو ة بشريك وحيد.
 : االجتلاعي  اللقب 
.BOULANGERIE AL  MAKARIME

الرسلال : 188.888  رهم.
 1 حي  اسلين   : االجتلاعي  املقر 

رقم )9 أي شطر خريبكة .
موضوع الشركة : املخبزة.

يعو  تسيير الشركة ا 2  التسيير: 
السيد منصوري بوعبيد.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 
نها ة شهر  يسلبر .

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
أغسطس )281، تم ابرام عقد تسيير 
بين السيد  حر الصل تجاري املوقع  
ملثال  بصفته  بوعبيد  منصوري 
لشركة والسيد افيس احلد بصفته 
مسيرا حرا رقم بطاقته الوطنية رقم 
من  سنتين  الكراء  ومدة   B2(8654
31  وليو  ا 2   281( فاتح أغسطس 
رقم  التجاري  السجل  رقم   ،2828

.3(35
525 P

 STE SAADANI
 D›EQUILIBRAGE

 PNEUMATIQUE ET
PARALLELISME

شركة ذات مسؤولية محدو ة
تصفية الشركة

العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
نوفلبر   9 املنعقد  وم  االستثنائي 

2817 ما  لي :
الحسابات  بيان  عل2  املوافقة 

الختامية للتصفية.
تصفية الشركة باالجلاع.

وتبرئة  لشركة  النهائية  التصفية 
ذمة املصفي.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
رقم  تحت  بخريبكة،  االبتدائية  

1218 بتاريخ 13  يسلبر )281.
526 P

STE KHADIJI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تصفية الشركة
العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
نوفلبر    2( املنعقد  وم  االستثنائي 

2819 ما  لي :
االتفاق عل2 بيان التصفية.

تصفية الشركة باالجلاع.
ذمة  وتبرئة  الشركة  تصفية 

املصفي.
باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
رقم  تحت  بخريبكة،  االبتدائية  

1441 بتاريخ 17  يسلبر 2819.
527 P

STE CHAZ TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة

بشريك وحيد
تعد ل

العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
نوفلبر    27 املنعقد  وم  االستثنائي 

2819، تعد ل ما  لي :
السيد  من  حصة   1888 تفويت 
عز الد ن شكراني ا 2 السيد محلد 

الركراكي.
الركراكي  محلد  السيد  تعيين 
قبول  مع  للشركة  وحيد  كلسير 

استقالة السيد عز الد ن شكراني.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
رقم  تحت  بخريبكة،  االبتدائية  

1442 بتاريخ 17  يسلبر 2819.
528 P

 STE HEXAGON
 CONSTRUCTION &

ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدو ة

تعد ل
العام  الجلع  بلقت�سى  تم 
14  يسلبر   االستثنائي املنعقد  وم 

)281، تعد ل ما  لي :
رشيد  السيد  استقالة  قبول 

االشقر من منصب مسير الشركة.

السيد  حصص  مجلوع  تفويت 
رشيد االشقر كلا  لي :

288 حصة للسيدة بوكرن فاطنة.
معروف  للسيد  حصة   58

بامعروف.
بامعروف  معروف  السيد  تعيين 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كلسير 

محدو ة.
تحيين القانون االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم 
رقم  تحت  بخريبكة،  االبتدائية  

1417 بتاريخ 4  يسلبر 2819.
529 P

 STE MONAYETTE
SARL AU

CAPITAL : 50.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 2 PLACE ABOU

 BAKER ESSADIK APPT N°6
AGDAL RABAT

 9 بتاريخ  عرفي  عقد  حسب 
 يسلبر 2819 قرر ما  لي :

مونا يت  للشركة  املسبق  الحل 
اعتبارا من 24 سبتلبر )281.

الكا�سي  فاطلة  السيدة  تعيين 
كلصفية للشركة.

تحد د مقر التصفية في العنوان 
التا ي :

ابو  ساحة   2 االجتلاعي  املقر 
اكدال   6 رقم  علارة  الصد ق،  بكر 

الرباط.
مكتب   لدى  القانوني  اال داع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
2819، تحت رقم  26  يسلبر  بتاريخ 

.183693
530 P

CENTRALE GYPSE
SARL

 AU CAPITAL DE 10.000.000
DHS

SIEGE SOCIAL : 34, Rue Arabie
 Saoudite, Angle n°6, Quartier

Ibn Sina - Temara
بقرار من الجلع العام االستثنائي 
9  يسلبر  بتاريخ  املنعقد  للشركة 

: 2819

من  الشركة  رأسلال  زيا ة  تلت 

18.888.888  رهم إ 2 48.888.888 

 رهم.

بإضافة  الشركة  نشاط  تلد د 

امنشطة التالية :

استغالل محطة طحن امسلنت.

تصنيع اإلسلنت ومشتقاته.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   2819 26  يسلبر  بتاريخ 

.183694

531 P

السيد جوزيف علون

فيدوسيير الحق

47 شارع رحال املسكيني

الدار البيضاء

الهاتف : 85.22.31.25.46

PHOTOSPHERE

شركة محدو ة املسؤولية

السجل التجاري 159337

الدار البيضاء

التصفية املسبقة للشركة
االستثنائي  العام  الجلع  صا ق 

 2819 4  يسلبر  بتاريخ  املنعقد 

املسؤولية  محدو ة  للشركة 

الرأسلال  ذات   PHOTOSPHERE

188.888  رهم عل2 تصفية الشركة 

تصفية مسبقة انطالقا من تاريخه.

وكنتيجة لذلك تم تعد ل املا ة 5 

من القانون امسا�سي واملتعلق بلدة 

الشركة. تحد د مقر التصفية بالدار 

طريق  طالب  أوال   البيضاء،  وار 

تدارت زنقة 1 رقم 58. وتعيين السيد 

هابي أحلد كلصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

ملد نة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

25  يسلبر  بتاريخ  البيضاء  الدار 

2819 تحت رقم 82)724.
بلثابة نسخة وبيان

فيدوسيير الحق

532 P
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YOUAFRICA
Société à responsabilite limitèe

Au capital de 10.000 dhs
Siège social : 6 Rue Dayet Aoua

Appt. 16, Agdal. Rabat
تصفية الشركة

غير  العامة  الجلعية  قررت 
نوفلبر   ( بتاريخ  املنعقدة  العا  ة 

2819 ما  لي :
منذ الشركة  تصفية   انتهت 

) نوفلبر 2819 ؛
انتهت مهام املصافي الشركة.

تم اإل داع القانوني لدى املحكلة 
19  يسلبر  التجارية بالرباط بتاريخ 

2819 تحت رقم 183613.
533 P

MTS DRESS
شركة ذات مسؤولية محدو ة

لللساهم الوحيد
رأسلالها : 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : شارع بوركون
II زنقة جعفر ابن حبيب املشرق

الطابق امول، رقم 3، الدار البيضاء
لللساهم  للقرار االستثنائي  وفقا 
2819  قرر  24  وليو  الوحيد بتاريخ 

ما  لي :
الضريفي  املجيد  عبد  السيد 
الضلانات  بلوجب  وينقل   تنازل 
إ 2 السيد شا ل  العا  ة والقانونية 
عبد السالم الحامل للبطاقة الوطنية 
رقم 37411)12 الذي  قبل ب 1888 

حصة/سهم من شركة :
 MTS DRESS - SARL
املعنية.   D’ASSOCIE UNIQUE
السالم  عبد  شا ل  السيد   صبح 
املتنازل  الحصص   / لألسهم  مالكا 
من هذا اليوم مع جليع  عنها ابتداء 
االتفاق  تم  بها.  املرتبطة  الحقوق 
رسوم  مقابل  التنازل  هذا  وقبول 
وهذا  188.888  رهم.  في  حد ت 
املتفق  السعر  عن  يعبر  العقد 
السيد كذلك  قر  بالكامل،   عليه 
عبد املجيد الضريفي بتسلله لللبلغ 
من السيد شا ل عبد السالم الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بلوجبه  أعطاه  والذي   12(3741

إ صاال.

مرا   السيد  الوحيد  املساهم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  شريف 
يستقيل من   BH523((6  : الوطنية 
مهلة املسير الوحيد ويبرئ ذمته من 
تسييرها والسيد شا ل عبد السالم 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
3741)12  صبح مسيرا وحيدا  رقم 
قوانين  في  وتعيينه  تسليته  وسيتم 

الشركة املحينة.
ما  لي  الوحيد  املساهم  قرر 
قوانين  تعد ل  وبالتا ي  للتعد ل، 
 MTS DRESS - SARL الشركة 

.D’ASSOCIE UNIQUE
قصد اإلخبار والنشر

534 P

بيراميد باكاجين
 PYRAMIDE PACKAGING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بشريك واحد

18 زنقة الحرية الطابق الثالت 
الشقة رقم 5 - الدارالبيضاء 

 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 
شركة  تأسيس  تقرر   2819 نوفلبر 

بالخصائص التالية       
التسلية : بيراميد باكاجين

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو ة بشريك واحد                                                                                                
الحرية  زنقة   18  : الشركة  مقر   
 5 رقم  الشقة  الثالت  الطابق 

الدارالبيضاء
تصنيع جليع  نشاط الشركة :    -
؛  أنواعه  بجليع  التغليف  أنواع 
ام وات  وتسويق  وتحويل  تصنيع 
واملعا ن  البالستيك  تصنيع  واعا ة 
التلثيل  التداول   ، أشكالها  بجليع 
االستيرا    ، العلولة   ، التجارة   ،
وتوزيع  وبيع  شراء  والتصد ر، 

وتسويق جليع املنتجات وامشياء،
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : -املدة 

إحداثها الفعلي
رأس املال : حد  رأس مال الشركة 
888 188  رهم مقسم 888 1 حصة 
الحسناوي  السيد  ملك  في  كلها 

عبدالوهاب.

- التسيير   : عين السيد الحسناوي 
للشركة  وحيد  كلسير  عبدالوهاب 

ملدة غير محدو ة
باملركز  القانوني  اإل داع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثلار  الجهوي 
الكبرى  تحت رقم للسجل التجاري  : 

.458(95
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  RMB ARCHITECTURE شركة
ش.م.م.م.و

شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
بلشارك وحيد 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة بلشارك وحيد 

بلقت�سى عقدعرفي مؤرخ في الدار 
2819 تم  22 نوفلبر  بتاريخ  البيضاء 
وضع القانون التأسي�سي لشركة ذات 
وحيد  بلشارك  محدو ة  مسؤولية 

ذات املليزات التالية :
التسلية:

RMB ARCHITECTURE SARL AU
من  االجتلاعي:الغرض  الهدف 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج:

ملارسة مهنةاملهندس املعلاري.
بوس،  زنقة   9  : االجتلاعي  املقر 

إقامة غوتييه، الدارالبيضاء.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس.
في  محد   الرأسلال   : الرأسلال 
  1888 إ 2  مقسلة  188.888  رهم 

حصة من فئة 188
جليعها  الواحدة  للحصة   رهم 

محررة و مسندة إ 2 :
 1888 بناني  رضا  محلد  السيد 

حصة
القانوني  لالحتياط   5%  : امرباح 
سواء  الشركاء  تقد ر  حسب  والباقي 

 وزع أو  نقل.
مسير  بصفة  تعيين   : التسيير 
محد ة  غير  ملدة  و  للشركة  وحيد 

السيد محلد رضا بناني.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 
لالستثلار  الجهوي  باملركز  التجاري 
13 جنبر2819  بالدارالبيضاء بتاريخ 

تحت رقم 458737.
بيان مختصر

536 P

 MAROC شركة
 NEW PETROLEUM

CORPORATION ش.م.م.م.و
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

بلشارك وحيد 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلشارك وحيد 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2819 الدار البيضاء بتاريخ 2  وليوز 
تم وضع القانون التأسي�سي لشركة 
بلشارك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات املليزات التالية :
 MAROC NEW  : التسلية 
 PETROLEUM CORPORATION

SARL AU
الهدف االجتلاعي :

- وساطة املنتجات البترولية وموا  
التشحيم واملوا  الهيدروكربونية؛

الهيدروكربونية  املوا   -تسويق 
السائلة والغازية وموا  التشحيم في 

شكلها الخام واملنتجات النهائية.
زنقة   ،18  : االجتلاعي  املقر 
الشقة رقم  الطابق الثالث،  الحرية، 

5، الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  محد   الرأسلال   : الرأسلال 
  1888 إ 2  مقسلة  188.888  رهم 
للحصة  188  رهم  فئة  من  حصة 
مسندة  و  محررة  جليعها  الواحدة 

إ 2 :
السيد املفضل القا ري الحساني 

اليامني 1888 حصة
القانوني  لالحتياط   5%  : امرباح 
سواء  و الباقي حسب تقد ر الشركاء 

 وزع أو  نقل.
التسيير : تعيين بصفة مسير وحيد 
السيد  محد ة  غير  وملدة  للشركة 

املفضل القا ري الحساني اليامني.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 
لالستثلار  الجهوي  باملركز  التجاري 
11  جنبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2819 تحت رقم 458551.
بيان مختصر

537 P
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شركة نورتيشوبش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم  نوفلبر2819   19 بتاريخ  طنجة 
وضع القانون التأسي�سي لشركة ذات 
املليزات  ذات  محدو ة  مسؤولية 

التالية:
نورتيشوبش.م.م  : التسلية 

NORTE SHOP SARL
الهدف االجتلاعي :

وإسـتيرا   والسلسرة  املتاجرة   -
املالبس  ما  خص  كل  وتصد ر 

الجاهزة لالرتداء ؛
- تشغيل وتطوير أي علل تجاري، 
أو وكالة في أي عللية متصلة بغرض 

الشركة ؛
في أي  عوات عامة  املشاركة    -
املتعلقة  لللناقصات  خاصة  أو 

بامنشطة املذكورة أعاله؛
العلليات  كل  عامة  وبصفة   -
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
بطريقة  املرتبطة  واملنقولة  العقارية 
مباشرة أو غير مباشرة، كليا أو جزئيا 
بأي من امهداف املبينة أعاله و التي 

تلكن من تنلية الشركة.
شارع   ،65  : االجتلاعي  املقر 
 ،2 برانص  نرجس  تجزئة  الياسلين 

طنجة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  محد   الرأسلال   : الرأسلال 
  1888 إ 2  مقسلة  188.888  رهم 
للحصة  188  رهم  فئة  من  حصة 
الواحدة جليعها محررة و مسندة إ 2:
السيد هشام العبيد 334 حصة.
السيد خالد فضول 333 حصة.
السيد حلزةالوهابي 333 حصة.

القانوني  لالحتياط   5%  : امرباح 
سواء  و الباقي حسب تقد ر الشركاء 

 وزع أو  نقل.
:تعيين بصفة مسير غير  التسيير 
محد ة  غير  ملدة  و  للشركة  شريك 

السيد أ وب عريبي.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تـم 
لالستثلار  الجهوي  باملركز  التجاري 
2819 تحت  بطنجة بتاريخ11  جنبر 

رقم 182331.
بيان مختصر
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COOLIA SARL  شركة
 A ASSOCIE UNIQUE 

سيدي عبا  1، علارة 321، 
رقم 11، مراكش
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
إنشاء  تم  بلراكش    81/11/2819
املسؤولية  ذات  شركة  وإقامة 
املحدو ة ذات الشريك الوحيد والتي 

تتضلن املليزات التالية :
 COOLIA SARL  :  التسلية 

A ASSOCIE UNIQUE
إ ارة  تسيير   مقاول في    : الغرض 
والنقل  والبر د  والنقل  الخدمات 
وأي  والشحنات  للبضائع  السريع 
اإل جار   ، النقل  وسائل  من  وسيلة 

واللوجستياك).
- الشريك الوحيد : -السيد : ا ت 

 ري�سي  ونس  1888 سهم.
املدة : 99 سنة .

188.888  رهم   : الرأسلال   -
مقسم إ 2 1888 حصة من فئة 188 

 رهم.
الشركة  تسيير  :  تو 2  التسيير   -

السيد : ا ت  ري�سي  ونس.
- املقر االجتلاعي : سيدي عبا  1، 

علارة 321، رقم 11، مراكش.
اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع   -
القانوني باملحكلة التجارية بلراكش 
رقم  تحت   21/11/2819 بتاريخ 

.1896(9
539 P

Café AMANDA
املقر الرئي�سي : الرحلة

GH I 1 /5&1/ 6 
الطابق امر�سي العلارة رقم 1

 الدار البيضاء
مؤرخ  عرفي   عقد  بلقت�سي 
شركة  تأسيس  تم   87/11/2819
ذات  مسؤولية محدو ة شريك وحيد  

باملواصفات  التالية:

CAFE AMANDA : التسلية  
السنة املالية : من81  نا ر إ 2 31 

 يسلبر.
هدف الشركة : مقهى.   

 GH I الرحلة   : االجتلاعي  املقر 
العلارة  امر�سي  الطابق   1/5 &1/6

رقم 1 الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
18.888  رهم مقسم   : الرأسلال 
188  رهم  188 حصة من فئة   عل2 

للحصة.
تسيير  مهلة  أسندت   : التسيير 
الشركة  للسيد عبد الرحيم شكري      
ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة شريك وحيد
اإل داع  تم   : التجاري  السجل 
التجاري  والتسجيل  القانوني 
باملحكلة التجارية  عن طريق املركز 
البيضاء  للدار  لالستثلار  الجهوي 
رقم  تحت   19/11/2819 بتاريخ 

.44(593
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ORGAN’LAND S.A.R.L
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
ظافر  السيد  قرر   ،16/12/2819
في  املز ا   مغربية  جنسية  امين 
   26/8(/19(( بتاريخ  البيضاء  الدار 
رقم   1 علارة  البدر  باقامة  القاطن 
الدار  البرنو�سي   14 املجلوعة   1
ذات  لشركة  تأسيس  البيضاء 
املليزات  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

التالية :
 ORGAN’LAND  : التسلية 

S.A.R.L
في  الغرض من الشركة   : الهدف 
جليع البلدان هو القيام باالستيرا  
والتجارة  والبيع  والشراء  والتصد ر 
أشكالها.  بجليع  والدولية  الوطنية 
املباشرة،  غير  أو  املباشرة  املشاركة 
أو  العلليات  جليع  إ ارة  وكذلك 
عن  الشركات  أو  التجارية  امعلال 
أو  جد دة  شركات  إنشاء  طريق 
املشاركة في تأسيسها أو في زيا ة رأس 

مال الشركات القائلة أو املساهلة أو 

بيع الكل أو جزء منه، إما عن طريق 

االستيعاب أو االندماج، شراء اموراق 

التوظيف  علليات  جليع  املالية. 

التجارية  والعالمات  والتراخيص 

امجنبية أو املحلية لتسويقها في كل 

من املغرب والخارج.

شارع مرس   26  : املقر االجتلاعي 

الدار   3 رقم   1 الطابق  سلطان 

البيضاء 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 

االجتلاعي محد   في 188.888 . رهم 

اجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 

من فئة 188. رهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة 

السنة االجتلاعية : تبتدئ السنة 

االجتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

31  جنبر.

تم تعيين السيد ظافر   : التسيير 

أمين مسيرا للشركة

بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 

التجاري لدى املحكلة التجارية بالدار 

 ،23/12/2819 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 724326.
ملخص قصد النشر

541 P

MEDICAL EXPORT
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

12  يسلبر 2819 بالدار البيضاء.

MEDICAL EXPORT : التسلية

املقر االجتلاعي : تجزئة اليقصور، 

الحسني،  الحي   ،46 رقم   ،22 زنقة 

الدار البيضاء.

استيرا    : االجتلاعي  الهدف 

وتصد ر أجهزة ومنتجات طبية، شبه 

طبية، جلالية وغذائية.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو ة.
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188.888  رهم   : الرأسلال 
 188 بقيلة  سهم   1888 إ 2  مقسم 
بالكامل  مدفوع  سهم،  لكل   رهم 
 488 ومخصص للسيدة أ  بة جوا  
سهم، للسيد عا ل القاري 588 سهم 
كشركاء، والسيد عصام واسين 188 

سهم كشريك ومسير.
التسيير : عصام واسين.

املحكلة   : القانوني  اإل داع 
التجارية بالدار البيضاء.

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 
إ 2 31  يسلبر.

املدة : 99 سنة.
السجل التجاري : 451769.

542 P

IPNOTIK  S.A.R.L
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إ داع  تم   ،38/83/2819
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
  14/84/2819 بتاريخ  املحدو ة 
وذات   2(68 التجاري  السجل 

املليزات التالية:
IPNOTIK S.A.R.L : التسلية

تكنولوجيا  مبيعات   : الهدف 
املعلومات واالتصاالت الخدمة.

املكتبية  اللوازم  وبيع  شراء   -
أعلال  الكلبيوتر.  وملحقات 
إنشاء  الطباعة،  جليع  الطباعة، 
عن  اإلعالن  املتعد ة،  الوسائط 

الغرض.
18 زنقة الحرية   : املقر االجتلاعي 

الطابق 3 رقم 6 الدار البيضاء 
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
املسهلات 

السيد ا لن صبير 58.888  رهم
السيدة  حو نعيلة 58888  رهم

املجلوع: 188.888  رهم
الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 
االجتلاعي محد   في 188.888 . رهم 
اجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 
من فئة 188  رهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

حصة   588 صبير  ا لن  السيد 
اجتلاعية

حصة   588 نعيلة  السيدة  حو 
اجتلاعية

املجلوع :   1888 حصة اجتلاعية
السنة االجتلاعية : تبتدئ السنة 
االجتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

31  جنبر.
تم تعيين السيد ا لن   : التسيير 
 38/85/19(( بتاريخ  املز ا   صبير 
شارع  بالدارالبيضاء  القاطن 
بئرانزران رموندي 2 الطابق 5 الشقة 
الحامل  املعاريف  وليلي  برج   51
 H518569 رقم  الوطنية  للبطاقة 
املز ا ة  نعيلة  والسيدة  حو 
القاطنة   38/85/19(( بتاريخ 
بولو  كربالء  ملر   16 بالدارالبيضاء 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

B162(41 مسير ن للشركة
بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء.
ملخص قصد النشر
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SOS CARGO
رأسلالها 18.888.88  رهم

و مقرها االجتلاعي الكائن ب 85 
زنقة   ك سيليد الطابق االول 

الشقة 2 بن جد ة الدار البيضاء  
تأسيس شركة محدو ة املسؤولية 

ذات شريك واحد
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم    28/11/9281 في  بالبيضاء 
املسؤولية  محدو ة  شركة  تأسيس 
املليزات  ذات  واحد   شريك  ذات 

التالية :
محدو ة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
.SOS CARGO : االسم
الهدف : نقل البضائع. 

سيليد  زنقة   ك   85  : املقر 
الطابق االول الشقة 2 بن جد ة الدار 

البيضاء  
املدة : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.

رأسلال الشركة : 18.888  رهم.

الحصص العينية: 

 18.888 جلال  العراص  السيد 

 رهم يعني : 188  حصة اجتلاعية

يعني  18.888  رهم  املجلوع: 

188حصة اجتلاعية.

من  ابتداء   : االجتلاعية  السنة 

فاتح  نا ر إ 2 31 من  جنبر.

العراص  السيد   الشركة:  مسير 

جلال.

باملركز  القانوني  اإل داع  تم 

البيضاء   بالدار  لالستثلار  الجهوي 

السجل التجاري رقم 451279.

 لإلشارة والبيان
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SNOW ICE
   SNOW ICE : تسلية الشركة

الشكل  القانوني : شركة ذات 

مسؤولية محدو ة 

راسلال  الشركة : 188.888 رهلا

رقم السجل التجاري :412855

املقر االجتلاعي :  مجلوعة 

-114مدخل-7شقة-110الطابق 

الرابع-أنا�سي- سيدي البر نو�سي- 

الدار البيضاء

عام  جلع  محضر  بلوجب 

البيضاء  بالدار  للشركاء  استثنائي 

املسلاة  للشركة   25/18/2819 في 

SNOW ICE : تقرر ما لي :

- الفض املبكر للشركة

بللنصور  سعد  السيد :  تعيين   -

الشركة  لتصفية  كلأمور 

الكبرى  التوسعية  بأنا�سي  والساكن 

220- -12رقم -45مدخل مجلوعة

أهل الغالم-سيدي البر نو�سي - الدار 

البيضاء

كعنوان  االجتلاعي  املقر  تحد د 

باملجلوعة   : الشركة  لتصفية 

بق  لطا 1ا 1 0 - 7شقة - خل 1مد 1 4 -

الرابع-أنا�سي- سيدي البر نو�سي الدار 

البيضاء.

تم القيام باإل داع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
تحت   19/11/2819 بتاريخ  البيضاء 

رقم اإل داع 8872855.
اإل ارة
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STE AMINE POU
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلالها : 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي: تجزئة املسيرة 

الخضراء منطقة الفيالت رقم 28 

السلارة.

إعالن التأسيس
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم    85/11/2819 بتاريخ  بالسلارة 

املسؤولية  محدو ة  شركة  تأسيس 

الخصائص  ذات  واحد  بشريك 

التالية :

  STE AMINE POU : التسلية

 : ب  الشركة  تعنى   : الغرض 

أشغال البناء، أشغال مختلفة، نقل 

البضائع.

تجزئة املسيرة    : املقر االجتلاعي 

 28 رقم  الفيالت  منطقة  الخضراء 

السلارة. 

املدة : 99 سنة.
188.888  رهم   : املال  رأس 

اجتلاعية،  حصة   1888 لـ  مقسلة 

بقيلة 188  رهم للحصة، مكتتبة و 

الشريك  باسم  كلها  بالكامل  محررة 

الوحيد:

 عبد الحق ا باقس / 1888 حصة

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

ا 2 31  جنبر.

عبد  السيد  تعيين  تم   : املسير 

الحق ا باقس مسيرا وحيدا للشركة 

ملدة غير محد ة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

16/12/2819 تحت  بالسلارة بتاريخ 
رقم 13)1.

ملخص قصد النشر

546 P
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 STE GO-SUD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلالها: 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي: تجزئة املسيرة 

الخضراء منطقة الفيالت رقم 19 

مكرر السلارة 

إعالن التأسيس
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   29-11-2019 بتاريخ  بالسلارة 

املسؤولية  محدو ة  شركة  تأسيس 

الخصائص  ذات  واحد  بشريك 

التالية :

 STE GO-SUD  : التسلية 

 SERVICES

الغرض : تعنى الشركة بـ : أشغال 

البناء، أشغال مختلفة.

املسيرة  تجزئة   : االجتلاعي  املقر 

 19 رقم  الفيالت  منطقة  الخضراء 

مكرر السلارة.

املدة : 99 سنة.
188.888  رهم  املال:  رأس 

اجتلاعية،  حصة   1888 لـ  مقسلة 

مكتتبة  للحصة،  188  رهم  بقيلة 

و محررة بالكامل كلها باسم الشركاء 

امتية أسلاؤهم :

عبد الرحيم الهاريم 1888 حصة

السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 31  جنبر.

عبد  السيد  تعيين  تم   : املسير 

الرحيم الهاريم مسير وحيد للشركة 

ملدة غير محد ة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بالسلارة بتاريخ  16/12/2819 تحت 
رقم 11)1.

ملخص قصد النشر
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ZIANE ELECTRO CAR SARL
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إ داع  تم  في19/89/2819، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو ة و ذات املليزات التالية:

 ZIANE ELECTRO  : التسلية 
    CAR SARL

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق

املقر االجتلاعي : 26 شارع أبو بكر 
القا ري علارة سفيان ب 7 الطابق 1 

رقم 2 سيدي معروف. 
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 
االجتلاعي محد   في  188.888  رهم 
اجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 
من فئة  188 رهم للواحدة، مكتتبة 
   : لفائدة  وموزعة  بالكامل  محررة  و 

زيان املصطفى
املجلوع:   188.888

السنة االجتلاعية : تبتدئ السنة 
االجتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

31  جنبر.
زيان  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

املصطفى
بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 
التجاري لدى املحكلة التجارية بالدار 
 ،19/89/2819 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم449113 
ملخص قصد النشر
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AXION PROMO
ش.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس شركُة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالبيضاء بتاريخ 28  جنبر 2819، تم 
وضع نظام أسا�سي لشركة محدو ة 
ذات  وحيد،  شريك  ذات  املسؤولية 

املليزات التالية:
AXION PROMO : التسلية

املوضوع :  تجل2 موضوع الشركة 
في: 

منعش عقاري - مقاول في مختلف 
امشغال.

العلليات  جليع  وعلوما 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املتعلقة مباشرة  العقارية،  املنقولة، 
أو غير مباشرة بأحد امهداف املحد ة 
التي تلكن من تسهيل و عم أو تطوير 

نشاط الشركة.

اللة  محج   ،61  : الشركة  مقر 
الياقوت و مصطفى املعاني الطابق 1 

رقم 39 – الدار البيضاء.  
املدة : 99 سنة.

في  املال محد   رأس   : املال  رأس 
188.888  رهم، مقسلة عل2 1888 
للحصة  188  رهم  بقيلة  حصة 
طرف  من  مكتتبة  كلها  الواحدة 
الور ي  السيد  الوحيد  الشريك 

ميلو .
من  الشركة  تسير  الشركة:  إ ارة 

طرف السيد الور ي ميلو .
السنة االجتلاعية: من فاتح  نا ر 

إ 2 31  يسلبر.
التجارية  باملحكلة  التسجيل  تم 
بتاريخ   451761 تحت رقم  بالبيضاء 

 .26/12/2819
للنسخة واإلشارة

املسير

549 P

 ISKENDERUN
DECORATION SARL
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها 188.888  رهم

مقرها االجتلاعي: زنقة برڭون شارع 
جعفر ابنوحبيب إقامة املشرق2 
الطبقة 1 الرقم 3:الدار البيضاء

إعالن تأسيس
بالبيضاء  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 
تأسيس  تم   11/12/2819 بتاريخ 
بشريك  املسؤولية  محدو ة  شركة 

واحد ذات الخصائص التالية : 
 ISKENDERUN  : التسلية 

DECORATION SARL
الغرض : التصد ر و االستيرا  

جليع أنواع التصليم و الد كور 
الداخلي و الخارجي.

املقر االجتلاعي : زنقة برڭون شارع 
املشرق2  إقامة  ابنوحبيب  جعفر 

الطابق 1 الرقم 3 الدار البيضاء
املدة : 99 سنة 

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 
188.888  رهم مقسلة  الشركة في 
188  رهم  بقيلة  1888حصة  عل2 

للحصة مكتتبة ومحررة  لتلكها :

حصة           588 السيد شاتين اشقر 
بقيلة 58.888  رهم

حصة           588 السيد املاحي ميلو ة 
بقيلة 58.888  رهم

السيد ن  تعيين  تم   : التسيير 
شاتين اشقر و املاحي ميلو ة كلسير ن 
في  اإلمضاءات  وتخويلهلا  وحيد ن 

جليع العقو  ملدة غير محدو ة .
السنة االجتلاعية : من فاتح  نا ر 

إ 2 متم  جنبر .
لدى  القانوني  اإل داع  تم  لقد 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بالبيضاء بتاريخ 23/12/2819 تحت 
والتسجيل في السجل   724362 رقم 

التجاري تحت رقم 451439.
550 P

شـركـة دارأفولكيش.ذ.م.م.ش.و
LA  MAISON AFOULKI  SARL

D’ASSOCIE UNIQUE 
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2819 نوفلبر   25 بتاريخ  بالبيضاء 
لشركة  امسا�سي  القانون  وضع  تم 
محدو ة املسؤولية الشريك الوحيد 

ذات الخصائص التالية : 
التسلية : ارأفولكيش.ذ.م.م.ش.و
تحضير   : االجتلاعي  الهـدف 
في  املخبوزة  واملعجنات  العجينة 

الفرن وتزيينها بطرق مختلفة. 
العلليات  جليع  عام  وبشكل 
وغير  والعقارية  والتجارية  املالية 
العقارية باملغرب أو بالخارج والتي من 
شأنها أن تساعد عل2 اكتلال الهدف 

أعاله.
إفريقيا  حي   : االجتلاعي  املقر 
الزنقة 38 الرقم 18 الطابق امول بن 

مسيك الدار البيضاء.
رأسلال  حد   الشركـة:  رأسلال 
188.888  رهم مقسلة  الشركة في 
عل2 1888 حصة من فئة 188  رهم 
نصيب  كلها من  مجلوعها  للحصة، 

السيد صبحي  وسف.
تسير الشركة من طرف  الـتـسـيير: 
السيد صبحي  وسف كلسير وشريك 

وحيد ملدة غير محد ة .
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السنة االجتلاعية : تبتدئ السنة 

االجتلاعية من فاتح  نا ر و تنتهي في 

31  يسلبر من كل سنة.

الـلـد ة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التسجيل بالسجل التجاري. 

باملركز  تم   : القانـوني  اإل داع 

في  الجهوي لإلستثلار بالدار البيضاء 

28 يسلبر 2819

تحت رقم : 451333.
خالصة من أجل النشر
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 CAROB INGREDIENTS
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

لشريك وحيد

رأسلالها: 98.888  رهم.

تأسيس شركة
بتاريخ    عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   29/18/2819

لشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات امليزات التالية.

التسلية :

 CAROB INGREDIENTS 

املوضوع :

- تثلين وتحويل وتسويق الخروب 

ومشتقاته في املغرب وفـي خارجه.

الكيليائية  املوا   صناعة   -

ومنتجات العطور، 

- استيرا  وتصد ر جليع املنتجات 

الزراعية

- نقل البضائع والسلع التي تدخل 

في نشاطها

 و جليع ما  تصل مباشرة أو غير 

مباشـرة مع هذه امغـراض

سنة من تاريخ تقيدها   99 املدة : 
بالسجل التجاري

شارع   1875 االجتلاعي :  املقر 

الزهـر  فتح  اقامـة  السا س  محلد 

علارة 17الدار البيضاء.

98.888  رهم مقسم  رأسلالها : 

إ ي 988 حصة.

السنة االجتلاعية : تبدأ من فاتح 

 نا ر وتنتهي في 31  جنبر من كل سنة.

-التسيير : تسير الشركة من طرف 

رطل  خالـد  محلد  السيد  السيدان: 

بناني و السيد محلد أمين رطل بناني 

ملدة غير محدو ة.

مع توقيعات منفصلة.

تم اإل داع القانوني بكتابةالضبط 

البيـضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

عـد   تـحت   23/12/2819 بتـاريخ 

.724319
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SOCIETE JAID ENERGIE
SARL AU

رأسلالها : 188.888  رهم

بتاريخ مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

تلت املوافقة   ،2819 أغسطس   26

عل2 النقط التالية :

اسم  الشركة  تأخذ   : التسلية 

شركة   SOCIETE JAID ENERGIE

الشريك  ذات  املسؤولية  محدو ة 

الوحيد.

املقر  :  قع  االجتلاعي  املقر 

الوقو   بلحطة  للشركة  االجتلاعي 

الفا يت شال مكناس.

 188.888  : االجتلاعي  الرأسلال 

 رهم.

التسيير : السيد جيد علر الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

DB9642 املسير الوحيد للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 

الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

رقم  تحت   2819 نوفلبر   2( بتاريخ 

السجل التجاري 39))4.

553 P

سناز كوم
 السجل - 435535

بتاريخ  عرفي  عقد   بلوجب 

شركة  تأسست   03-06-2019

بالخصائص التالية :

محدو ة املسؤولية في الرأسلال

االسم : سناز كوم 
ملر الصوز   14  : املقر االجتلاعي 

عين السبع   الدار البيضاء .

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس 

188.888  رهم   : الرأسلال 
مقسم إ 2 1888 سهم ثلن كل واحد 

188  رهم 
بن شهلة سليلة 988 سهم 

بن شهلة نزهة 188  سهم
التسيير الفر ي : بن شهلة سليلة.   
باملحكلة  القانوني  اإل داع   
بتاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 

2019-06-10 تحت رقم 684962.
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جيرمان بيغفوغلانس 
ش.ذ.م.م.ش.و  

 GERMAN PERFORMANCE 
S.A.R.L AU

شــــركــة ذات املـسؤولـيـة املـحدو  
شريك وحيد   

الرأسلال اإلجتلاعي مائة ألف  رهم 
    188.888

املقر اإلجتلاعي : إقامة ال كريل ك 29 
شقة رقم 4 الطابق 3 شارع العراق 

مراكش
بتاريخ  العرفي  العقد  بلقت�سى  
تلت املصا قة عل2    18/12/2819
ذات  للشركة  االسا�سي  القانون 
وحيد   شريك  املحدو ة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
جيرمان   : اإلجتلاعي  اللقب 

بيغفوغلانس.
الصفة القانونية :  ش.ذ.م.م.ش.و.
إقامة ال كريل  املقر اإلجتلاعي :  
شارع   3 الطابق   4 شقة رقم   29 ك 

العراق مراكش.
الهدف اإلجتلاعي  : تاجر في أجزاء 
قطاع  في  وتاجر  الجد دة  السيارات 

املحركات. استرا  وتصد ر.
املدة : 99 سنة.

 188.888  : اإلجتلاعي  الرأسلال 
حـصة   1888 إ 2  مـوزعـة   رهـم 
188  رهم   فئـة  من  اجتلاعية 
الوحيد   للشريك  مسندة   للواحدة 

عل2 النحو التا ي :

عزيز  زناني  السيد 

الحامل   ZANANI AZIZE

 14DF61(42 رقم  سفر   لجواز 

1888 حصة إجتلاعية.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الحامل   ZANANI  AZIZE السيد 

  . 14DF61(42 لجواز سفررقم

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط لللحكلة التجارية بلراكش 

23/12/2819  و مقيد  و ذلك بتاريخ 

بالسجل التجاري بلراكش تحت رقم 

.18966

555 P

DELICES AMAL
/رقم  السجل التجاري رقم 9)4477 

تعريفي 253888887)88233

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إ داع  تم  في83/18/2819، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو ة بشريك وحيد ذات املليزات 

التالية :

DELICES AMAL : التسلية

الهدف : تصنيع وبيع جليع أنواع 

الحلويات .
مامون  إقامة   : االجتلاعي  املقر 

املوحد ن شارع الحزام   1 محل م   2

الكبير الحي املحلدي الدار البيضاء .

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسلال   : االجتلاعي  الرأسلال 

االجتلاعي محد  في 18.888  رهم.

السنة االجتلاعية : تبتدئ السنة 

االجتلاعية من فاتح  نا ر وتنتهي في 

31  جنبر.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

موهوب أمل مسيرة للشركة.

بالسجل  القانوني  اإل داع  تم 

التجاري لدى املحكلة التجارية بالدار 

 ،19/11/2819 بتاريخ   البيضاء، 

تحت رقم719514.
ملخص قصد النشر

556 P
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شركة أكرو كابيتال

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلال الشركة : 7.888.888  رهم

املقر اإلجتلاعي : مكتب رقم 3 

شقة رقم 42 الطابق رقم 4 علارة 

السعا ة، زاوية زنقة موالي علي 

وزنقة  وغوسالفيا - جليز مراكش

التعريف الضريبي: 

غير  العامة  الجلعية  بلقت�سى 

قرر   ..... بتاريخ  املنعقدة  العا  ة 

الشركاء ما  لي:

الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 

من  ليتحول  288.888  رهم  بلبلغ 

 7.288.888 إ 2  7.888.888  رهم 

 رهم، من خالل املساهلات النقد ة.

التوزيع الجد د:

 518 بنطالب   السيدالحبيب 

حصةاجتلاعية.

 69998 عفيف  جليلة  السيدة 

حصةاجتلاعية.

 588 السيدمحلداملهدي بنطالب 

حصةاجتلاعية.

 588 بنطالب  السيدعثلان 

حصةاجتلاعية.

لب  بنطا ء لزهرا ا طلة فا نسة آل ا

588 حصةاجتلاعية.

املجلوع 72888 حصة اجتلاعية

موافقةالشركاءالثالثةالجد  ؛

تنازل السيدة جليلة عفيف عن 

حق االشتراك التفضيلي الخاص بها؛

الذي  املالية  السنة  إغالق  تغيير 

 تحول من 31  يسلبر إ 2 38 سبتلبر ؛

عفيف  جليلة  السيدة  تعيين 

مد رة مشاركة ؛

اعتلا  النظام امسا�سي املعدل.

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

رقم  تحت   23/8(/2819 بتاريخ 

8)71 السجل التجاري رقم66773.
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 A.J BEAUTY SARL A.U
الشكل القانوني : شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة بشريك وحيد 
رأسلالها 18.888  رهـم

مقرها االجتلاعي: مكتب رقم 14 
طابق 3 رقم 41 زنقة صناعة سيدي 

غانم - مراكش 
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
   2819/11/28 بتاريخ  االستثنائي  

بلراكش تلت املوافقة عل2 ما  لي :
- تعد ل االسم االجتلاعي لشركة 

 A.J BEAUTY SARL A.U :من
 : الجد د  االجتلاعي  االسم   إ 2 

A.J DEVELOPPEMENT SARL AU
- حذف نشاط تسيير الكراء  و كراء 
امصول التجارية و تعويضه بنشاط 
 GYROPODE« اجهزة  كراء  جد د 
SEGWAY « باإلضافة إ 2 كراء جليع 

امجهزة.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 
وبتاريخ  عد 118341،  تحت 
التجاري  السجل   16/12/2819

.69941
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 RIFFLET & REDAD
 ASSISTANCE &

  ACCOMPAGNEMENT
2R2A - SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة 
الرأسلال االجتلاعي : 18.888  رهم

املقر االجتلاعي: فدالة سنترـ 
الطابق الثاني علارة أ بالطو رقم 5ـ  

املحلد ة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

بتاريخ 2819/87/15 تقرر ما  لي
القرار امول: تغيير التسيير

إستقالة  العام  الجلع   قبل 
الجنسية  ذو  ر ا ،  أبوبكر  السيد 
 19(7/18/24 في  ولد  املغربية، 
 3 العلارة  في  املقيم  بالدارالبيضاء، 
شارع محلد الخامس إقامة الوازيس 
للبطاقة  حامل  املحلد ة،   6 رقم 
 ،T214359 رقم  للتعريف  الوطنية 

من وظيفته كلسير شركة 
 RIFFLET & REDAD ASSISTANCE
 & ACCOMPAGNEMENT SARL 

. 2R2A

وقبول تعيين السيد تييري ريفلي 

في  ولد  الفرنسية،  الجنسية  ذو 

بفرنسا  أو مير  ببو   1967/85/14

تجزئة  ميران  زنقة   222 في  واملقيم 

لبطاقة  حامل  املحلد ة،  السيسطا 

18AA88288 اإلقامة رقم

كلسير وحيد انطالقا من التوقيع 

عل2 املحضر في (2819/87/15)  

القرار الثاني : نقل أسهم

املحيل  الوثيقة،  هذه  بلوجب 

السيد أبوبكر ر ا   بيع وينقل في ظل 

إ 2  والقانونية  العا  ة  الضلانات 

املحول إليه السيد تييري ريفلي الذي 

 قبل خلسون 58 سهلا من الشركة 

مع كافة الحقوق والواجبات بسعر 

املجلوع  ليصبح  188  رهم  مائة 

املنقول   5888 آالف  رهم  خلسة 

بيعا  ثم  التي  امسهم  سيللك  إليه 

إعتبارا من هذا التاريخ.

الشكل  تغيير   : الثالث  القرار 

القانوني في أعقاب بيع جليع أسهم 

السيد أبوبكر ر ا  إ 2 السيد تييري 

القانوني للشركة  ريفلي فإن الشكل 

سوف  تغير من شركة ذات مسؤولية 

مسؤولية  ذات  شركة  إ 2  محدو ة 

محدو ة بشريك وحيد.

فدالة   : من  الشركة    مقر  نقل 

بالطو  أ  علارة  الثاني  الطابق  سنترـ 

رقم 5 ـ املحلد ة.

شارع  النخيل،  إقامة   22  : إ 2 

القوات املسلحة امللكية املحلد ة.

تعد ل ومطابقة القانون امسا�سي 

ـ   6 ـ   4 ـ   2 ـ   1 للشركة وخاصة امبنا  

7 ـ 16

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 2819/12/85 بتاريخ  باملحلد ة 

تحت رقم 1958.
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 EL YOUSSFI شركة
 BUILDING

شركة محدو ة املسؤولية
تبعا للجلع العام املنعقد بتاريخ 
قرر مساهم شركة      14/86/2819
محدو ة   EL YOUSSFI BUILDING
البالغ  املسؤولية  ات شريك واحد  
والكائن  288.888  رهم  رأسلالها 
حي  مقرها االجتلاعي الدار البيضاء  
القوات  شارع   144 تجزئة  الرجاء 

املساعدة .
جليع   بيع   عل2  املصا قة 
2888  حصة ملثلة من   : الحصص 
اليوسفي أمين لفائدة السيد محلد 

الطاهر الغري .  
لرأسلال  الجد د  التقسيم 
288.888    رهم  الشركة املقدر ب 
فئة  من  حصة   2888 إ 2  املقسلة 
188   رهم للواحدة املوزعة كالتا ي :

الغري   الطاهر  محلد  السيد 
2888 حصة

مجلوع الحصص  2888 حصة  
استقالة  تم  لدالك  ونتيجة 
من  بوشعيب  اليوسفي  السيدة  
تعيين  و  بالشركة   الخاصة  مهامها 
محلد الطاهر الغري مسيرا للشركة 

مع توقيعه املنفر 
تغيير املقر االجتلاعي ا 2 العنوان 
حي السالمة  سيدي عثلان    : التا ي 
الطابق   1 بلوك ب رقم   2 مجلوعة 

الثاني 
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   722773 تحت رقم  البيضاء 

.89/12/2819
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الشركة العقارية أسكا
STE IMMOBILIERE ASKA

شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 1.688.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 5/7 زنقة كاي - 
الدار البيضاء

الزيا ة في رأسلال الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
البيضاء  بالدار  املنعقد  االستثنائي 
بتاريخ 19 نوفلبر 2819 قرر باإلجلاع 
شركاء الشركة العقارية أسكا ما  لي :
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الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 

من  لرفعه  4.488.888  رهم  بلبلغ 

 44.888 وذلك بإصدار   1.688.888

188  رهم  فئة  من  جد دة  حصة 

ومحررة  مكتتبة  الواحدة  للحصة 

بالكامل عند االكتتاب وذلك مقاصة 

مع   ون مؤكدة سائلة وواجبة ام اء 

 6 عل2 الشركة وبالتا ي تعد ل البند 

و7 من القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم  وقد 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

 2819 نوفلبر   26 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 721324.
نسخة قصد البيان
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الشركة ميالنو بالستيك
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 18.888.888  رهم

مقرها االجتلاعي : طريق 118 

كيلومتر 12 عين السبع - الدار 

البيضاء

الزيا ة في رأسلال الشركة
الغير  العام  الجلع  بلقت�سى 

بالستيك  ميالنو  لشركة  العا ي 

املنعقد بتاريخ 11 نوفلبر 2819 قرر 

باإلجلاع مشاركو الشركة ما  لي :

الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 

لرفعه  7.588.888  رهم  بلبلغ 

 17.588.888 إ 2   18.888.888 من 

حصة   75.888  رهم وذلك بإصدار 

188  رهم للحصة  جد دة من فئة 

بالكامل  ومحررة  مكتتبة  الواحدة 

عند االكتتاب وذلك عن طريق إ ماج 

تعد ل  وبالتا ي  جد د  من  املرحل 

امسا�سي  القانون  من  و7   6 البند 

للشركة.

لدى كتابة  القانوني   تم اإل داع 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2819 نوفلبر   26 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 721326.
نسخة قصد البيان
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شركة درايا نكوس املحدودة 

املسؤولية

خاصة  اتفاقية  شروط  بلوجب 

لشركة   82/85/2813 في  مؤرخة 

 را ا نكوس ذات مسؤولية محدو ة 

 28.888.88 قدره  مال  برأس 

ويقع مقر مكتبها املسجل في   رهًلا، 

الطابق  الخزامة  اقامة  216مكرر 

ما  البيضاء  الدار  ليساسفة  االر�سي 

 لي قد تقرر:

زيا ة في رأس املال الشركة :

االستثنائي  العام  الجلع   قرر 

بلقدار  الشركة  مال  رأس  زيا ة 

 28.888 8.888)5  رهم ليصبح من 

 رهم إ 2 688.888  رهم .

اإل داع القانوني والتعد ل

والتعد ل  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  املحكلة  سجل  في 

تحت   85/15/2813 بتاريخ  البيضاء 

رقم 88523322.
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FONCIERE HORIZON

الزيا ة في رأسلال الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

 2819 نوفلبر   2(  بالبيضاء  وم 

و مسجل بنفس املد نة قررا لشريك 

 FONCIERE للشركة  الوحيد 

املهام  ذات  شركة   HORIZON

املحدو ة وشريك الوحيد و رأسلالها 

املقر   ذات   588.888,88   رهم, 

4شارع  في الدار البيضاء :   الرئي�سي  

ساحل الزمر  عين الد اب  لي : 

الشركة  رأسلال  في  الزيا ة 

1.588.888   رهم لرفعه من  بلبلغ 

   2.888.888 إ 2   588.888  رهم 

الشريك  بلساهلة  وذلك   رهم 

 »DALIA RAMBLES SL « شركة 

1.588.888  رهم في رأسلال  بلبلغ 

.»FONCIERE HORIZON «شركة

من القانون  و7   6 تعد ل املوا   

امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  صياغة  إعا ة 

للشركة.

اإل داع : تم اإل داع القانوني لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

 2819 )1  يسلبر   بالبيضاء  وم 

و تحت رقم 723911.
للنشر و البيان
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 CENTRE TECHNIQUE

 DE CERTIFICATION

 PROFESSIONNELLE 

 SARL (A.U)  C.T.C.P 

شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد

الرأسلال االجتلاعي : 18.888  رهم

املقر االجتلاعي: فدالة سنترـ 

الطابق الثاني علارة أ بالطو رقم 5ـ  

املحلد ة

نقل مقر الشركة   

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

بتاريخ 2819/87/15 تقرر ما  لي من: 

أ  علارة  الثاني  الطابق  سنترـ  فدالة 

بالطو رقم 5 ـ املحلد ةإ 2 : 22 إقامة 

املسلحة  القوات  شارع  ـ  النخيل 

امللكية ـ املحلد ة.

تعد ل ومطابقة القانون امسا�سي 

املتعلق ب:   4 للشركة وخاصة البند 

املوضوع  تغيير  بدون  الشركة،  مقر 

الشكل الرأسلال االجتلاعي و التسيير 

أو خلق شركة معنوية أخرى.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 281(/11/1( بتاريخ  باملحلد ة 

تحت رقم 1987.
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 INGENIERIE LOGISTIQUE 
 ET COMMERCE

INTERNATIONAL 1L.C.L 
SARL  

شركة ذات مسؤولية محدو ة
الرأسلال االجتلاعي : 588.888 

 رهم
املقر االجتلاعي: فدالة سنترـ 

الطابق الثاني علارة أ بالطو رقم 5ـ  
املحلد ة

نقل مقر الشركة   
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

بتاريخ 2819/87/15 تقرر ما  لي :
نقل مقر الشركة من : فدالة سنترـ 
ـ   5 الطابق الثاني علارة أ بالطو رقم 

املحلد ة
شارع  ـ  النخيل  إقامة   22  : إ 2 

القوات املسلحة امللكية ـ املحلد ة
تعد ل ومطابقة القانون امسا�سي 
املتعلق ب:   4 للشركة وخاصة البند 
ـ  املوضوع  تغيير  بدون  الشركة٬  مقر 
الشكل الرأسلال االجتلاعي والتسيير 

أو خلق شركة معنوية أخرى.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 281(/11/1( بتاريخ  باملحلد ة 

تحت رقم 1918.
566 P

صوطوريك ش.ذ.م.م

 مختبر بيوفور 
LABORATOIRE BIOFORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة
راسلال : 888,88 2.588  رهم

مقر ألشركة 5 تجزئة سيكا سيكالون  
شارع الحسن الثاني - تلارة

تفويت الحصص االجتلاعية
بالدار  مؤرخ  عقد  بلوجب 
23/89/2819 ، الجلسة  في  البيضاء 
عللا  تحيط  للعا ة  الخارقة  العامة 
بتفويت بعض الحصص االجتلاعية 
   LABORATOIRE BIOFORT  لشركة
الحسني  القا ري  السيدة  وبقبول 
بإجلاع  جد د  كشريك  اليلني  نيا 

الشركاء الحاضرين :
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 HIFEEDS هيفيدس    شركة 

بثلن  حصة   758 فوتت   SARL -1

السيدة  ا 2  الواحدة  للحصة   488

القا ري الحسني اليلني  نيا.   

 312 فوت  جابر  محلد  السيد 

للحصة  488  رهم  بثلن  حصة 

الواحدة ا 2 السيدة القا ري الحسني 

اليلني  نيا. 2-

الجلسة  قررت  لذلك،  ونتيجة 
تغيير ما  ل2 : املا ة 6 و 7 من القانون 

صياغته  واعا ة  للشركة  امسا�سي 

بالكامل .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

نوفلبر   14 التجارية بالرباط في  وم 

2819 تحت الرقم 7189.
عن املستخلص و البيانات

املد رية

567 P

STE AUTRE CAR S.A.R.L

 شـركة اوطر كار
شركة ذات املسؤولية املحدو ة   

267 اقامة النسيم مخزن رقم 4 

 الدار البيضاء

استقالة مسير
تعيـين مسير ين جـد د

التوقيع
تعـد ـل القانون امسا�سي

تحيين القانون التاسي�سي للشركة
العـام  الجلـع  محضر  بلقتضـى 

نوفلبر   2( االستثنائي املؤرخ بتاريخ 

شـركة  كار  اوطر  لشـركة    2819

رأسلـالهـا  املحـدو ة  املسؤوليـة  ذات 

188.888  رهم تقـرر ما  لـي :

زينب  ارسالن  السيدة  استقالة 

كوثر من مهامها كلسيرة للشركـة

كريم  شكالط  السـيـد  تعيين 

كلسير للشركـة ملـدة غيـر محـد ة. 

السـيـد  بتـوقيـع   الشركـة  التزام 

شكالط كريم.
القانون  من  الفصل   43 تعد ل 

امسا�سي.   

التأسي�سي  القانون  تحيين 

للشركة.

املصـا قة عل2 القانـون امساسـي 
الجد ـد  .

بكتـابة  القانوني  اإل ـداع  تم 
بالدار  التجاريـة  باملحكلـة  الضبـط 
 2819 23  يسلبر  بتاريـخ  البيضـاء 

تحت رقم 724489.
بيان مختصر

568 P

ESTRELLIS  SARL A.U
إعالن تعد لي

مؤرخ  محضر   بلقت�سى 
البيضاء  الدار  في   27/11/2819 ب 
  ESTRELLIS  SARL A.U للشركة  
18.888  رهم مقرها زنقة  رأسلالها 
 5 الطابق   3 شهرزا   إقامة  سلية 
حي النخيل املعار  ف الدار   22 رقم 

البيضاء.
إ 2 شارع  الرئي�سي  املقر  تحويل   -
بستور اقامة  فضاء   17 عبد املومن 
  ،2 الشقة   2 الطابق  باستور  بويلد 

28368 املعا ريف.
النظام  من   4 املا ة  تعد ل   -

امسا�سي.
هو:  االجتلاعي  الهدف  تغير   -

محاسب قانوني.
- الزيا ة في رأس املال من 18.888 

 رهم إ 2 188.888   رهم.
وبالتا ي تعد ل املا ة ) من النظام 

امسا�سي.
سجل  في  القانوني  اإل داع  تم 
في  التجارية  البيضاء  الدار  محكلة 
12/13/2819 تحت الرقم 723422.
569 P

    HASTA FUEGO
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها  رهم 488.888

الكائنة ب: 2 زنقة 93 حي العائلة 
الفرنسية  رب غلف الدار البيضاء 

من خالل الجلع العام االستثنائي 
شركاء  قرر   84/84/2819 بتاريخ 

الشركة HASTA FEUGO ما  لي :
الحصص  تفويت  عل2  املصا قة 

بين الشركاء.

 HANANE السيدة  استقالة 

LAHNA من تسيير الشركة.

 MOSTAFA السيد  تعيين 

مسيرا   HASSINE TADLAOUI

للشركة ملدة غير محدو ة.

االسا�سي  القانون  عل2  املصا قة 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   19/12/2819 بتاريخ  البيضاء 

رقم 724156.

570 P

 HIOLLE INDUSTRIES

 MAROC
شركة محدو ة املسؤولية

رأسلالها  رهم 1.888.888  

الكائنة ب: وار لكلوشة طريق 

الجد دة ليساسفة الدار البيضاء

اجتلاع  محضر  بلوجب 

بتاريخ  العا  ة  غير  العامة  الجلعية 

الشركة  شركاء  قرر   84/81/2819

HIOLLE INDUSTRIESMAROC ما 

 لي :

  158.888 زيا ة رأس املال بلبلغ 

امغلبية  لشريك  محجوزة   رهم 

من خالل   ،HIOLLE INDUSTRIES

انشاء 1588 سهم جد د  تم سدا ها 

مع  التعويض  طريق  عن  بالكامل 

حساب شريكه الجاري.

تأكيد االكلال النهائي لزيا  رأس 

املال.

بقيلة  املال  رأس  تخفيض 

1.588.888  رهم عن طريق تخفيض 

عد  امسهم.

امسا�سي  النظام  عل2  املوافقة 

الجد د للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   19/12/2819 بتاريخ  البيضاء 

رقم 724153.

571 P

TEA WORLD COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدو ة
رأسلالها : 1.888.888  رهم

مقرها االجتلاعي : 5 زنقة عبد 
الرحلان بن غزالة، سابقا : كبيتان 

بيرطروندو، عين البرجة، الحي 
املحلدي، الدار البيضاء

الزيا ة في رأسلال الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
البيضاء  بالدار  املنعقد  االستثنائي 
بتاريخ 2  يسلبر 2819 قرر باإلجلاع 
 TEA WORLD الشركة  شركاء 

COMPANY ما  لي :
الزيا ة في رأسلال الشركة بلبلغ 
من  لرفعه  28.388.888  رهم 
 21.388.888 إ 2  1.888.888  رهم 
 رهم وذلك بإصدار 283.888 حصة 
188  رهم للحصة  جد دة من فئة 
بالكامل  ومحررة  مكتتبة  الواحدة 
مع  مقاصة  وذلك  االكتتاب  عند 
ام اء  سائلة وواجبة    ون مؤكدة، 
 7 عل2 الشركة وبالتا ي تعد ل البند 

و) من القانوني امسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم  وقد 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
 2819 16  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 723586.
نسخة قصد البيان

572 P

الشركة العقارية بيركا
BIRKA

شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها : 26.358.888  رهم

مقرها االجتلاعي : )2 زنقة ابن 
غزالة، الفيليت، الحي املحلدي، 

الدار البيضاء
الزيا ة في رأسلال الشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
البيضاء  بالدار  املنعقد  االستثنائي 
بتاريخ 2  يسلبر 2819 قرر باإلجلاع 
 STE بيركا  العقارية  الشركة  شركاء 

IMMOBILIERE BIRKA ما  لي :
الزيا ة في رأسلال الشركة بلبلغ 
من  لرفعه  18.158.888  رهم 
26.358.888  رهم إ 2 36.588.888 
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 رهم وذلك بإصدار 181.588 حصة 

188  رهم للحصة  جد دة من فئة 

بالكامل  ومحررة  مكتتبة  الواحدة 

مع  مقاصة  وذلك  االكتتاب  عند 

ام اء  سائلة وواجبة    ون مؤكدة، 

البند تعد ل  وبالتا ي  الشركة   عل2 

 6 و7 من القانوني امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم  وقد 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

 2819 16  يسلبر  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 723585.
نسخة قصد البيان

573 P

 STE MENUISERIE

REDRADO
شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها : 2.388.888  رهم

مقرها االجتلاعي: 5/7 زنقة كاي 

الدارالبيضاء

الزيا ة في الرأسلال الشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بالدارالبيضاء  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 2  يسلبر 2819، قرر باالجلاع 

 STE شركاء شركة مونويزري ريدرا و

MENUISERIE REDRADO ما  لي :

الشركة  راسلال  في  الزيا ة 

من  لرفعه  2.888.888  رهم  بلبلغ 

 4.388.888 ا 2  2.388.888  رهم 

حصة   2888 باصدار  وذلك   رهم 

جد دة من فئة 1.888  رهم للحصة 

بالكامل  ومحررة  مكتتبة  الواحدة 

مع  مقاصة  وذلك  االكتتاب  عند 

سائلة وواجبة اال اء    ون مؤكدة، 

 6 عل2 الشركة وبالتا ي تعد ل البند 

و7 من القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اال داع  تم  وقد 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

16  يسلبر  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2819، تحت رقم 723582.
نسخة قصد البيان

574 P

شركة أفريكا إنيرجي كونتراكتور
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلال الشركة: 128.888،  رهم

جتلاعي: الطابق امر�سي 
ْ
املقر اال

قسم 1 مكتب رقم 2 علارة رقم 

15، زنقة املد نة حي زاهية 48898 

مراكش

التعريف الضريبي : 64)25844

غير  العامة  الجلعية  بلقت�سى 

نوفلبر   28 بتاريخ  املنعقدة  العا  ة 

2819 قرر الشركاء ما  لي:

الشركةبلبلغ  رأسلال  في  الزيا ة 

عن طريق إ ماج  8.888)2،  رهم، 
ليتحول  للشركاء  الجاري  الحساب 

 ،488.888 128.888،  رهم إ 2  من 

 رهم ؛

امسا�سي  النظام  عل2  املصا قة 

الجد د للشركة.

لرأسلال  الجد د  التقسيم 

الشركة

السيدريشار  جون ميد نا : 2888 

حصة اجتلاعية

مانويل  جوزي  السيد 

حصة   2888  : كويليوبرانداو 

اجتلاعية

مجلوع الحصص االجتلاعية 

 :  4888حصة اجتلاعية

ااٍل داع القانوني

كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

رقم  تحت   16/12/2819 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   18636

.(6497

575 P

 AFRICAN HOTEL

 DEVELOPMENT TANGER

MED S.A.R.L.AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد 
رأسلاله 888.888.)  رهم

املقر :  6  شارع حسن سكتا ني 

سيدي بليوط - الدار البيضاء 

السجل التجاري عد :85)355   

 إنشاء فرع للشركة بطنجة ؛
 تعيين مد ر الفرع

استثنائي  محضر  بلقت�سى 

قررت    ،.82/18/2819.  وم 

 AFRICAN HOTEL شركة 

  DEVELOPMENT TANGER MED

أعاله  بإسهاب  املعرفة   S.A.R.L.A.U

ما  لي :

اسم  تحت  للشركة،  فرع  إنشاء 

  Onomo Hotel Tanger Med

 Tanger Med طنجة :  في  ويقع 

 Port Center – Secteur 9, Oued

 R’mel, Commune Ksar El Majaz

Province Fahs Anjra

بندراعو  محلد  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم: A618483  مد را للفرع.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ 11/2819/)8.

576 P

SOTRAWAR شركة
املقر الرئي�سي : لسساسفة اقامة 

قصبة االمين علارة 2 الشقة 38  

البيضاء

السجل التجاري 49)345

قفل التصفية
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

بلقرها  املنعقد   18/12/2819

االجتلاعي تقرر ما  لي : 

مسبقة  بصفة  الشركة  قفل   -

موانها.

تعيين السيد ..عبد املجيد الور ي  

القاطن  بالبيضاء كلصفي للشركة 

تعيين املقر االجتلاعي : لسساسفة 

الشقة   2 اقامة قصبة االمين علارة 

38  البيضاء كلقر لتصفية الشركة.

القانوني  اإل داع  تم   -

بتاريخ  البيضاء  التجارية  بالـلحكلة 

19/12/2819 تحت رقم)72486.
مقتطف و بيان

577 P

NEGODISPRA شركة
املقر الرئي�سي : 57 شارع جينين 

تجزئة رات س حي القدس سيدي 
البرنو�سي البيضاء 

السجل التجاري 1))369 
قفل التصفية

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
بلقرها  املنعقد   29/11/281(

االجتلاعي تقرر ما  لي: 
مسبقة  بصفة  الشركة  قفل   -

موانها.
محلد   ..خايي  السيد  تعيين 

القاطن بالبيضاء كلصفي للشركة. 
شارع   57  : تعيين املقر االجتلاعي 
القدس  حي  س  رات  تجزئة  جينين 
كلقر  البيضاء  البرنو�سي   سيدي 

لتصفية الشركة.
القانوني  اإل داع  تم   -
بتاريخ  البيضاء  التجارية  بالـلحكلة 

)29/11/281 تحت رقم787134.
مقتطف و بيان

578 P

 AFRICA RENERGY شــــــركـــة
ش.م.م    

 ،L 298  تجزئة أبواب مراكش علارة
الشقة  )، مراكش.

استثنائي  بلـــــقت�سى عـــقد عـــرفـــي  
  29/89/2819 بتاريخ  مؤرخ 
الوحيد  الشريك  قرر  بلراكش، 
 AFRICA RENERGY لشــــــركـــة 
 18.888 الرأسلال  ذات  ش.م.م  
تجزئة  العنوان   في  الكائنة  و   رهم 
أبواب مراكش علارة  )L 29، الشقة  

)، مراكش، ما  لي :
- حل  مسبق  للشـــركــة   

بنشيخ  ا ت  السيدة  تسلية   -
جليلة   مـسؤولة  عـن الـتصفـيـة   

في  الـتصفـيـة   مــــقــــر  تعييـن   -
العنوان : تجزئة أبواب مراكش علارة  

)L 29، الشقة  )، مراكش.  
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ  بلراكش  التجارية 

11/2819/)8  تحت رقم 189485.
579 P
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 CNH 
تصفية شركة

قام السيد نجيب صدقي بصفته 
الشركة  بتصفية  الشركة  مسير 
افالس  نتيجة   الرئي�سي  املكتب  في 

الشركة وعدم تحقيق ارباح.
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
أكتوبر 2819  تلت التصفية  لشركة 
مليزاتها  محدو ة   مسؤولية  ذات 

كالتا ي:
.  CNH : التسلية

الرأسلال : 18.888  رهم.
 الشركاء : 

- نجيب صدقي 
- لبنى محلدي

و  د رها  الشركة  يسير  التسيير: 
السيد نجيب صدقي 

املقر االجتلاعي: 36 زنقة الحاجب 
بوركون البيضاء.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 
تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
بتاريخ  البيضاء   717914 رقم  

.23/12/2819
580 P

 SALMA FINANCE INVEST
شركة محدو ة املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
رأسلالها 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : تجزئة حبيبة  زنقة 
4 العنارة 98 الشقة 5 الطابق 2 

ليساسفة الدارالبيضاء 
تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
83/87/2819، قرر  بتاريخ  بالبيضاء 
 SALMA لشركة  الواحد  الشريك 
FINANCE INVEST، شركة محدو ة 
الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

 ما  لي :
تصفية الشركة.

تعيين السيد نغيزي  قرر الشركاء 
عبد  اإلله  للقيام بالتصفية.

املقر  :نفس  هو  التصفية  مقر 
االجتلاعي.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالبيضاء تحت عد  593)71.

581 P

ما نلينك إكسبيغتيز كونصاي
شركة محدو ة املسؤولية بشريك 

واحد

D 39، محج لال الياقوت شقة

الدار البيضاء

تصفية وإنهاء نشاط الشركة
قرر   ،2819 13  يسلبر  بتاريخ 

»مانلينك  لشركة  الوحيد  الشريك 

رأسلالها  كونصاي«،  إكسبيغتيز 

18.888  رهم، مقرها االجتلاعي 39، 

D، الدار البيضاء،  لال الياقوت شقة 

للدار  التجاري  بالسجل  مسجلة 

البيضاء تحت رقم 371725، ما  لي:

نلينك  »ما  شركة  تصفية  إنهاء 

بعد املصا قة  إكسبيغتيز كونصاي« 

عل2 حسابات التصفية.

ختم مهلة مصفي الشركة.

الشركة  عل2  بالتشطيب  القيام 

من السجل التجاري.
بلثابة مقتطف وبيان

عبد الحق منصر

مسير

582 P

 GREEN TOWN

IMMOBILIER SARL
RC N° 255541

الحل املبكر للشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

بتاريخ 29/11/2819 تقرر ما  لي: 

- الحل املبكر للشركة.

- تعيين السيد الزاكي عبد القا ر 

و السيد باركو عبد املجيد كلصفيي 

للشركة 

باملحكلة  القانوني  اال داع  تم   -

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

724184 بتاريخ 19/12/2819. 

583 P

SCAVE ITALIANO 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

شريك واحد 

حل الشركة قبل اموان
العا ي  غير  املحضر  عل2  بناءا 

قرر   ،2816 ابريل   19 بتاريخ  

 SCAVE ITALIANO الشريك لشركة 

بالدار  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

البيضاء تحت رقم7)1569.

حل الشركة قبل اموان ابتداء   -

من 19 ابريل 2816.

نورالد ن   با ي  السيد  تعيين   -

كلصف للشركة وحد  مقر التصفية 

ب: زنقة 15 رقم 42 عين الشق  رب 

الخير الدار البيضاء.

بلكتب  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

  2816 22  ونيو  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 88687251.

584 P

NISS 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

شريك واحد 

حل الشركة قبل اموان
العا ي  غير  املحضر  عل2  بناءا 

بتاريخ  28  ونيو 2819،  قرر الشريك 

بالسجل  واملسجلة   NISS لشركة 

تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

رقم486793.

حل الشركة قبل اموان ابتداء   -

من  28  ونيو 2819.

تعيين السيد بوقشوش  عا ل    -  

كلصف للشركة وحد  مقر التصفية 

ب: أمل 1 زنقة ) رقم 9 الطابق 1

سيدي البرنو�سي الدار البيضاء.

بلكتب  القانوني  اإل داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 17 وليوز2819 تحت 

رقم 933)78.

585 P

DIAGNOSUR S.A.R.L AU
شركة محدو ة املسؤولية

 ذات الشريك الواحد

رأسلالها 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : 191 شارع الفورات 

حي عد ل الطابق 3 الحي املحلدي، 

الدار البيضاء

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

 ،14/82/2819 بتاريخ  بالبيضاء 

لشركة  الواحد  الشريك  قرر 

DIAGNOSUR  S.A.R.L AU، شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدو ة 

الواحد ما  لي :

تصفية الشركة.

للقيام  الواحد  الشريك  تعيين 

بالتصفية.

مقر التصفية هو : املقر االجتلاعي: 

191 شارع الفورات حي عد ل الطابق 

3 الحي املحلدي، الدار البيضاء

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالبيضاء في 23  يسلبر 2819  تحت 

عد  2)7243.

586 P

AFRIQUE MARINE
الرأسلال : 1.888.888  رهم.

مقرها االجتلاعي : 85 شارع 73 

املجلوعة O املفة الدار البيضاء.

الحل املسبق للشركة
العام  الجلع  عقد  بلقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 2819/11/15 قرر 

مساهلو الشركة ما  لي  :

مساهلو   : الحل املسبق للشركة 

الشركة قرروا تصفية الشركة بصفة 

أولية.

تم القيام باإل داع القانوني لدى 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

 2819/12/1( بتاريخ  بالدار البيضاء 

تحت رقم36358-723881.

587 P
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JULAMAX  SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة  

رأسلالها 18.888  رهم

املقر االجتلاعي: 18 زنقة الحرية 

الطابق ٬3 الشقة 6 الدار البيضاء 

السجل التجاري رقم 315331

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 JULAMAX SARL االستثنائي لشركة

A شركة ذات مسؤولية محدو ة  في 

طور االنحالل املسبق و الكائن مقر 
18 زنقة الحرية الطابق،  انحاللها في 

بتاريخ  البيضاء،  الدار   ،6 الشقة   3

18/18/2819 تقرر ما لي:

 18 في  للشركة  مسبق  انحالل 

و التي توجد في رهان   2819 اكتوبر 

التصفية.
غورو ون  كزافييه  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة

 18 تعيين مقر تصفية الشركة في 
زنقة الحرية الطابق ٬3 الشقة 6 الدار 

البيضاء

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

تحت  بتاريخ22/18/2819  البيضاء 
رقم 717641.

588 P

ائتلانية كونفيسكو ش م م

 TAKOUTI SERVICE SARL
D’AU

قفل عللية التصفية 
تاكوتي سيرفيس  ش م م ش و

املقر االجتلاعي : 5) ب شارع ابن 

بطوطة حي االمل عين حرو ة

السجل التجاري  املحلد ة عد  

 23.875

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 

بلقرها  املنعقد  و   11/12/2819

االجتلاعي تقرر ما  لي : 

التصفية  عللية  علي  املصا قة 

واإلعالن عن قفلها. 

السيدة  الشركة  مصفي  إبراء   -

أسلاء تاكوتي ، اإلبراء التام.

بالـلحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
رقم  تحت  باملحلد ة  االبتدائية 

)286 بتاريخ 23/12/2819.
مقتطف و بيان

589 P

ائتلانية كونفيسكو ش م م

 STE ABOU SOUFIANE SARL
D’AU

قفل عللية التصفية 
شركة ابو سفيان  ش م م ش و

املقر االجتلاعي : )4 س س رياض 
السالم العاليا املحلد ة

السجل التجاري  املحلد ة عد  
 4739

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
بلقرها  واملنعقد   11/12/2819

االجتلاعي تقرر ما  لي: 
التصفية  عللية  علي  املصا قة 

واإلعالن عن قفلها .
السيد  الشركة  مصفي  إبراء   -

عبدااله تاكوتي ، اإلبراء التام.
بالـلحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
رقم  تحت  باملحلد ة  االبتدائية 

2876 بتاريخ 23/12/2819.
مقتطف و بيان

590 P

 TRANS SYSTEM
تصفية شركة

إسلاعيل   زيداني  السيد  قام 
بتصفية  الشركة  مسير  بصفته 
نتيجة   الرئي�سي  املكتب  في  الشركة 

افالس الشركة وعدم تحقيق ارباح.
 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
نوفلبر 2817 تلت التصفية  لشركة 
بشريك   محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد  مليزاتها كالتا ي:
.TRANS SYSTEM : التسلية

الرأسلال : 588.888  رهم.
 الشريك الوحيد : 
زيداني إسلاعيل  

يسير الشركة و  د رها   : التسيير 
السيد زيداني إسلاعيل.

املقر االجتلاعي : شارع موريطانيا 
رقم 85 أصيلة.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإل داع 

التجارية بطنجة تحت رقم  871)19 

بتاريخ 12/12/2817.

591 P

PORT FOR YOU  SARL
 سجل تجاري رقم 3)9)35

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

28 نوفلبر 2819  تقرر ما لي :

-الحل املسبق للشركة

اوطالبلصفي  ا ت  معا   -تعيين 

للشركة وخالء  مته كلسير للشركة

مكان  الشركة  مقر  -تعيين 
املجاطي  احلد  زنقة   13) للتصفية 

رقم)  امول  الطابق  املعاريف 

البيضاء).

كاتب  لدى  القانوني  اال اع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   1(/12/2819 بتاريخ  البيضاء 

عد )))723.

592 P

   BIOBELDI – SARL
شركة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : زنقة طارق ابن زيا  
رقم 33، الدار البيضاء

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 

29/11/2819، قرر  بتاريخ  بالبيضاء 

 ،BIOBELDI  SARL الشركاء لشركة 

شركة محدو ة املسؤولية ما  لي :

تصفية الشركة.

قرر الشركاء تعيين مصفي للقيام 

بالتصفية.

الصالحيات متنوعة

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت     25/12/2819 في  بالبيضاء 

عد  36)724.

593 P

RIAD CARACAL SARL
الشركة ذات املسؤولية املحدو ة  

رياض كركال 
رأسلالها : 188.888  رهم 

 املقر االجتلاعي :رقم 38 طريق 
توريغ  مــراكــش.مد نة

السجل التجاري:31)2)
حـل و تصفية الشركـة

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ 29/11/2819 فقد تم 
حل الشركة و تصفيتها بطريقة و  ة.

خيرات  السيد  تعيين  تم  لقد 
إبراهيم  تجزئة  الساكن  املصطفى 
 9 فيال  نوفلبر  شارع)1  إبراهيم  أو 

مراكش.
كلصفي للشركة و توكيله بإتلام 
بتصفية  املتعلقة  العلليات  جليع 

الشركة.   
املقر االجتلاعي لتصفية الشركة 
مــراكــش-  38 طريق توريغ   : رقم  هو 

مد نة.      
التسجيل  و  اإل داع  تم 
بتاريخ   بلراكش،  التجارية  باملحكلة 

12/2819/)1 تحت رقم  118393.
594 P

أبتيك جوريس  
 OPTIQUE JAURES

S.A.R.L.A.U
شركة ذات املسؤولية املحدو ة- 

شريك واحد 
مقر الشركة : 14 زنقة جون جوريس 

28188 معاريف - الدار البيضاء. 
 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بلوجب 

فبرا ر 2819  تقرر ما  لي :
-توقع حل الشركة.

سعا   السيدة  املصفى  -تعيين 
املكرومي.

بالدار  تصفية  مقر  -إلصالح 
جوريس  جون  زنقة   14 البيضاء 

28188 معاريف.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

699347 تاريخ18/84/2819.
595 P
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   H.LUXURY ONE CAR  شركة

ش . م . م
رقم 6 زنقة ا ريس شباكو عين 

البرجة اقامة الباهية الطابق الثالث 
رقم 3 مدرج 3 -الدار البيضاء-   

الـسـجـل الـتـجـاري   983 441 

تـفـويـت الحـصـص اإلجـتـلـاعـيـة
إستقالة مسير

تعيين مسير جد د 
مصا قة عل2 القانون امسا�سي

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

  .2819/11/13 بتاريخ  الدارالبيضاء 

 H.LUXUURY ONE CAR لشركة 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
تقرر 188.888   رهم   رأسلالها.  

 ما  لي : 

إجتلاعية  حصة   1888 تفويت 

من طرف السيد انس الكسندر صولز 
لفائدة السيد الها ي البخاري  

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

اإلسـتـثـنـائي املنعقد في الدارالبيضاء 

لشركة    2819/11/13 بتاريخ 

شركة   H.LUXUURY ONE CAR

رأسلالها  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

188.888  رهم تقرر ما  لي :

الحصص  تفويت  إقرار 

اإلجتلاعية.

ناهض  سناء  الـسـيـدة  اسـتـقـالـة 

مـن مـهـامـها كـلـسـيـرة للـشـركـة.
البخاري   الها ي  الـسـيـد  تـعـيـيـن 

كـلـسـيـر للـشـركـة لـلـدة غـيـر مـحـد ة.

الـسـيـد  بـتـوقـيـع  الـشـركـة  الـتـزام 

الها ي البخاري .
تغيير الفصول، 6، 7 من القـانون 

امسا�سي .

امسا�سي  القانون  عل2  املصا قة 

الجد د.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2819/12/25 بتاريخ  بالدارالبيضاء  

تحت رقم 64)724.
بيان مختصر

596 P

شركة GLOBAXION  ش . م . م

حي اركبوت زنقة 5 رقم 47 سيدي 

مومن -الدار البيضاء-   

الـسـجـل الـتـجـاري   339 411

تـفـويـت الحـصـص اإلجـتـلـاعـيـة
إستقالة مسير

تعيين مسير جد د 
مصا قة عل2 القانون امسا�سي

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

  .2819/12/18 بتاريخ  الدارالبيضاء 

ذات  شركة   GLOBAXION لشركة 

رأسلالها.   املحدو ة  املسؤولية 

188.888   رهم تقرر ما  لي : 

تفويت 588 حصة إجتلاعية من 

طرف السيد عامر بنور لفائدة السيد 

احلد بيض.  

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

اإلسـتـثـنـائي املنعقد في الدارالبيضاء 

لشركة    2819/12/18 بتاريخ 

GLOBAXION شركة ذات املسؤولية 

188.888  رهم  رأسلالها  املحدو ة 

تقرر ما  لي:

الحصص  تفويت  إقرار 

اإلجتلاعية.

مـن  بنور  عامر  الـسـيـد  اسـتـقـالـة 

مـهـامـه كـلـسـيـر للـشـركـة.

بيض  احلد  الـسـيـد  تـعـيـيـن 

كـلـسـيـر للـشـركـة لـلـدة غـيـر مـحـد ة.

الـسـيـد  بـتـوقـيـع  الـشـركـة  الـتـزام 

احلد بيض.

تغيير الفصول، 6، 7 من القـانون 

امسا�سي .

امسا�سي  القانون  عل2  املصا قة 

الجد د.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

 2819/12/18 بتاريخ  بالدارالبيضاء  

تحت رقم 63)724.
بيان مختصر

597 P

STRATON BUSINESS
ش.م.م.

dissolution
الفك املسبق للشركة

بلقت�سى محضر الجلع العام 
الإلستثنائي بتاريخ 81  ونيو 2819، 
باملقر الإلجتلاعي لشركة ستراتون 

بيزنيس ش.م.م. تم تقرير مــا لي :
الفك املسبق للشركة

أوغيليان  املسير  سلط  توقيف 
جيليان أ ريان بيري و تعيينه كلفكك
املسبق  للحل  املقر  تتبيث 
اقامة  التا ي  العنوان  في 
)1 الطابق  الكولف GH 118 الشقة 

الرابع علارة 492 القنيطرة.
بكتابة  القانوني  اإل داع  ثم 
 28 تـــاريخ  في   ، بالقنيطرة  الضبط 
 يسلبر 2819، تحت الرقم 73731.
598 P

SOCIETE BIG BUILDING
شركة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها 288.888  رهم

املقر االجتلاعي :  رب القريعة  زنقة 
1 رقم 48 الطابق 1 مكتب 3 الدار 

البيضاء
تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
قرر   ،25.11.2819 بتاريخ  بالبيضاء 
 SOCIETE BIG لشركة  الشركاء 

BUILDING ، ما  لي :
  BIG BUILDING تصفية الشركة
تاريخ  من   1(5883 التجاري  سجلها 

.25.11.2819
مهامهم  من  املسير ن  استقالة 
الحامل  محلد  الحسيني  السيد 
 ،BH 37(85 للبطاقة الوطنية رقم 
الحامل  سالمي  بنفراجي  والسيد 

.BH 5174( للبطاقة الوطنية رقم
قرر الشركاء تعيين كل من السيد 
بنفراجي  والسيد  محلد  الحسيني 
سالمي للقيام بالتصفية. لديهم أوسع 
السلطات للعلل معا من أجل أ اء 
هذه الوظيفة إ 2 نها ة هذا التصفية.

: الدار البيضاء  مقر التصفية هو 
رقم   6 الطابق   6 شارع محلد   533

الهاتف 83.)86.11.55.1
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالبيضاء في 24.12.2819 تحت عد  

.724615
599 P

SOCIETE 33 AMO RACHID
شركة محدو ة املسؤولية 
رأسلالها 188.888  رهم

املقر االجتلاعي : 61 شارع اللة 
اليقوت الطابق 1 رقم 56، الدار 

البيضاء
السجل التجاري رقم 1)8)39

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوجب 
 ،38.89.2819 بتاريخ  بالبيضاء 
 SOCIETE 33 قرر الشركان لشركة 

AMO RACHID، ما  لي :
من  ابتداء  الشركة  تصفية 

.38.89.2819
جبال  السيد  من  كل  استقالة 
من  مباركة  مومان  والسيدة  رشيد 

مهامهم كلسير ن.
تعيين السيد جبال  قرر الشركاء 

رشيد للقيام بالتصفية.
مقر التصفية هو :حي طارق زنقة 
121 سيدي البرنو�سي الدار  41 رقم 

البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالبيضاء في 27.11.2819  تحت عد  

.721531
600 P

HASBEN NEGOCE
SARLA.U

 سجل تجاري رقم4169)2 
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

23  يسلبر 2819 تقرر ما لي :
- الحل املسبق للشركة.

بنداو   لوكيلية  السيد  تعيين   -
مصفي للشركة وخالء  مته كلسير 

للشركة.
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مكان  الشركة  مقر  تعيين   -
الطابق   4 شقة   17 (رقم  للتصفية 

عتلان  سيدي  النور  حي  التاني 

البيضاء)

كاتب  لدى  القانوني  اال اع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   26/12/2819 بتاريخ  البيضاء 

عد  725811.

601 P

   GRAPHIC’S ACADEMY
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها 58.888  رهم

الكائنة ب:18زنقة ستوكهولم الدار 

البيضاء 

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

الشركة   لشركاء  االستثنائي 

املنعقد   GRAPHIC’S ACADEMY

بتاريخ 84/12/2819 تقرر ما  لي:

حل هذه الشركة حال مسبقا.

 OTHMANE السيد  تعيين 
زنقة  ب18  الساكن   MRABET

مصفيا  البيضاء  الدار  ستوكهولم 

لهذه الشركة.

تم تحد د مقر التصفية ب ب18 
زنقة ستوكهولم الدار البيضاء

كتابة  لدى  القانوني  اال داع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   19/12/2819 بتاريخ  البيضاء 
رقم 724126.

602 P

 PRONATIL
شركة محدو ة املسؤولية
رأسلالها 188.888   رهم

الكائنة ب:167 شارع عبد املومن 

اقامة اليلامة أ الطابق 1 رقم 2 

الدار البيضاء

اجتلاع  محضر  بلوجب 

بتاريخ  العا  ة  غير  العامة  الجلعية 

الشركة  شركاء  قرر   87/11/281(

PRONATIL ما  لي:

تقرر الجلعية العلومية املوافقة 

عل2 تقرير التصفية.

 قرر اإلجتلاع العام توزيع صافي 

عائدات التصفية.

عن  العلومية  الجلعية  تعلن 

وإبراء   للتصفية   النهائي  االغالق 

 ABDALLAH السيد  املصفي  ذمة 

IDBELLI و تفريغه من وال ته.

سيتم اال داع القانوني لدى كتابة 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء. 

603 P

LA MIA BORSA

SARL AU

عنوان مقرها االجتلاعي : 13)، حي 

املنزه، يعقوب املنصور، الرباط

رقم التقييد في السجل التجاري : 

997(1

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

تلد د النشاط االجتلاعي للشركة

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

قرر   2819 سبتلبر   3 في  املؤرخ 

الشريك الوحيد ما  لي :

الحا ي  االجتلاعي  املقر  تحويل 

للشركة من : 13)، حي املنزه، يعقوب 

املنصور، الرباط إ 2 : 541 زاوية زنقة 

املنزه  حي  الشا ي  وزنقة  التوقان 

يعقوب املنصور الرباط.

تلد د النشاط االجتلاعي للشركة 

كالتا ي :

والخدمات  البضائع  نقل 

اللوجستكية.

املتعلقة  الخدمات  تقد م 

بعلليات النقل البري.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

نوفلبر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2819 تحت رقم ))1838.

604 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat
N° 4( Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar
 Tél. : 06.61.22.00.99

KENITRA

FELLAH ELGHARB شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتلاعي : طريق بلقصيري
سوق أربعاء الغرب

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 FELLAH ELGHARB العا ي لشركة
أربعاء  بسوق  املنعقد  ش.ذ.م.م، 
 ،2819 28  يسلبر  بتاريخ  الغرب، 

تقرر ما  لي :
عبد  الوهبي  السيد  استقالة 
العام  الجلع  قرر  حيث  العزيز، 

االستثنائي قبول استقالته.
قرر الجلع العام تعيين مسير ن 

جد  :
رقم   - السيد الوهبي عبد العزيز 

.G37524 البطاقة الوطنية
رقم   - محلد  الوهبي  والسيد 

.GB1526( البطاقة الوطنية
رقم   - مصطفى  الوهبي  والسيد 

.GB48(31 البطاقة الوطنية
لشركة  امسا�سي  النظام  تحيين 

FELLAH ELGHARB ش.ذ.م.م.
لهذا  القانوني  اإل داع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائية  باملحكلة  املحضر 
26  يسلبر  بتاريخ  الغرب،  أربعاء 
بللف   19/351 رقم  تحت   ،2819

السجل التجاري رقم 24455.
605 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat
N° 4( Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar
Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.39.26
KENITRA

PHYTO CHAIMAE شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتلاعي :  وار وال  اعيش
قيا ة النويرات، طريق سوق أربعاء 

الغرب، مشرع بلقصيري

بلقت�سى محضر القرار االستثنائي 
 PHYTO بشركة  الوحيد  للشريك 
الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   CHAIMAE
بلقصيري،  بلشرع  املنعقد  الوحيد، 
تقرر  ،2819 12  يسلبر   بتاريخ 

 ما  لي :
 PHYTO تصفية مسبقة لشركة 
الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   CHAIMAE

الوحيد.
إبراء ذمة مسيرة الشركة السيدة 

شيلاء اوناعي.
في  للشركة  املصفي  تسلية 

شخص السيدة شيلاء اوناعي.
عنوان التصفية :  وار وال  اعيش 
طريق سوق أربعاء  قيا ة النويرات، 

الغرب، مشرع بلقصيري.
لهذا  القانوني  اإل داع  تم  وقد 
املحضر باملحكلة االبتدائية بسيدي 
 ،2819 23  يسلبر  بتاريخ  قاسم، 
السجل  بللف   19/(34 رقم  تحت 

التجاري رقم 27461.
606 P

استدراك خطأ وقع بالجريدة 
الرسمية

)1  يسلبر  بتاريخ   5598 عد    
رقم  الذي  حلل  باإلعالن   2819

325P الصفحة 19341.
 AIR OCEAN MAROC

.HELICOPTERES
بدال من :

 AIR OCENA MAROC
HELICOPTERES

SARL AU
زنقة بطاني رقم 1 أكدال الرباط

............................................................
 AIR OCENA قرر الشريك الوحيد

MAROC HELICOPTERES
 قرأ :

 AIR OCEAN MAROC
HELICOPTERES

SARL AU
زنقة بطاني رقم 1 أكدال الرباط

............................................................
 AIR OCEAN قرر الشريك الوحيد

MAROC HELICOPTERES
.....................................................

الباقي ال تغيير فيه.
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 STE AUTO ECOLE
AL HADABA ASSAIDA

SARL
املسجل  العرفي  العقد  بلقت�سى 
إنشاء  تم   2819 أكتوبر   11 بتاريخ 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحلل الخصائص التالية :
 STE AUTO ECOLE  : التسلية 

AL HADABA ASSAIDA SARL
املقر : حي النهضة ازيالل الجلاعة 

الترابية أزيالل - إقليم أزيالل.
الغرض : مدرسة لتعليم السياقة.

رأس املال : 188.888  رهم.
مدة الشركة : 99 سنة.

السيدان جلال اوطوف   : املسير 
والصفيري كلثوم.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
 نا ر وتنتهي في 31  يسلبر.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
بأزيالل بتاريخ 22 أكتوبر 2819 تحت 
التجاري  السجل  ورقم   57( رقم 

.3(33
1 C

STE AYMAHOUDA
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  بلقت�سى 
تم إنشاء   2819 بتاريخ فاتح نوفلبر 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحلل الخصائص التالية :
 STE AYMAHOUDA  : التسلية 

SARL AU
املقر : حي املسيرة ازيالل الجلاعة 

الترابية أزيالل - إقليم أزيالل.
الغرض : امشغال املختلفة.
رأس املال : 188.888  رهم.

مدة الشركة : 99 سنة.
املسير : السيد ا ت سعيد محلد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
 نا ر وتنتهي في 31  يسلبر.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
 2819 نوفلبر   ( بتاريخ  بأزيالل 
السجل  رقم   2819/681 رقم  تحت 

التجاري هو 65)3.
2 C

STE TOP AWRACH
SARL

املسجل  العرفي  العقد  بلقت�سى 
إنشاء  تم   2819 17  وليو  بتاريخ 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحلل الخصائص التالية :
 STE TOP AWRACH  : التسلية 

SARL
الجلاعة  تيلوكيت  مركز   : املقر 

الترابية تيلوكيت - إقليم أزيالل.
املختلفة  امشغال   : الغرض 

والتشجير (الغرس).
رأس املال : 188.888  رهم.

مدة الشركة : 99 سنة.
املسير : السيد اخلف الباز.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
 نا ر وتنتهي في 31  يسلبر.

اإل داع  تم   : القانوني  اإل داع 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

بأزيالل بتاريخ فاتح أغسطس 2819.
رقم السجل التجاري هو 3757.

3 C

بيرانزا بلوس
الرأسلال االجتلاعي : 188.888 

 رهم
شارع ولد سيدي بابة إقامة املجد

رقم 2 تطوان
ازيد جيستيون

شركة ذات مسؤولية محدو ة
شارع ولد سيدي بابة إقامة املجد

رقم 1 الوال ة تطوان
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12743
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
عقد   / عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   2819 9  يسلبر  موثق مؤرخ في 
للشركة  امسا�سي  القانون  إعدا  
باملليزات املحدو ة  املسؤولية   ذات 

التالية :
ذات  الشركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

وحيد.

بلوس  بيرانزا   : الشركة  تسلية 
PERANZA PLUS

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 
التنظيف.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 2 ولد سيدي بابة إقامة املجد رقم 

تطوان.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888  : مبلغ رأسلال الشركة 

 رهم.
حصة   1888 النقد ة  الحصص 
اجتلاعية بقيلة 188  رهم للحصة.

الشخصية  الشركاء  أسلاء 
والعائلية :

السيد محلد بن العل2.
توزيع امنصبة عل2 الشركاء : 

 1888  : العل2  بن  محلد  السيد 
حصة اجتلاعية.

الشخ�سي  الشركة  مسير  اسم 
والعائلي وعنوانه :

الساكن  العل2  بن  محلد  السيد 
ا ت  عطية  ابن  جعفر  أبو  بزنقة 

سقاطو فاس.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية لتطوان 
تحت  .2819 11  يسلبر   بتاريخ 
رقم : 6431 وتقييد الشركة بالسجل 
 2819 12  يسلبر  بتاريخ  التجاري 

تحت رقم : 26159.
4 C

S5 INDUSTRIE
SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 
 ،2819 نوفلبر   21 بــتاريخ  الرباط، 
قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة بشريك وحـــــــيد .
.S5 INDUSTRIE : التـــــــــــــــــــسلية

مــــــقاول   : االجتلاعي  الهـــدف 
التــــسيير  الصــناعي،  االستغالل  في 

التـــجاري ، أشـــــغال مخـــــتلفة.
 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 
 رهــــم مقسـلة  إ 2 1888  حـــــصة من 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.

 1888 قد حي  عـــــثلان  الســــيد 

حصة.

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  

تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.
رقـــــم  تـــيدارين،   3 زنــــقة   : املقر 

)15، سانـــــية الحاج املــــدني ، ســـيدي 

مـــو�سى، ســــال.  

املســــــــير : الســــيد عـــــثلان قد حي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.38(95

5 C

TAROTA TRANS
SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

 ،2819 نوفلبر   29 بــتاريخ   الرباط،  

قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة بشريك وحيد.

.TAROTA TRANS : التــــسلية

الهـــدف االجتلاعي : نـقل البــضائع.
 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 

 رهــــم مقسـلة  إ 2 1888  حـــــصة من 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.

الطائي        العـــــزيز  عبد  الســــيد 

1888 حصة.

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املـدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  

تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.
بورقــــراق،  زنـــــقة   ،23  : املـــــــــــقر 

قـــــطاع الـــــوئام، العــــــيا دة، ســـــــال.

العـــــزيز  عبد  الســــيد    : املســــــــير 

الطائـــي.
 : التجاري  السجل  رقم 

    .38929

6 C
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PROMOTEX  EQUIPEMENT
  SARL

في   عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 
 ،2819 أكتوبر   2 بــتاريخ  القنيطرة،  
قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة.
  PROMOTEX  : التـــــــــــــــــــسلية 

.EQUIPEMENT
وشراء  بــــيع   : االجتلاعي  الهـــدف 
الوقا ة  التجهيزات  جليع  وتوزيع 
اممن...)،  أجهزة   ، العلل  (لباس 
تاجــر، أشغال مختلفة والبناء (تاجر 
التجليد  رسائل  ومستور ،  مصدر 

والتهوية، أجهزة املطبخ...).   
 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 
حـــــصة من   1888  رهــــم مقسـلة إ 2 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.
 588 الورار ي  مصطفى  الســــيد 

حصة.
الســـيد رشــيد أمعيز 588 حصة.  

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املـدة 
تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـع الســــجل التـــجاري.
فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  
تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.
العاص،  ابن  علر  زنقة   : املــقر 
 ،18 الشقة رقم   ،73 إقامة مروى، 

املد نة العليا، القنيطرة.  
مصطفى  السيدان   : املســــــــير 

الورار ي ورشــيد أمعيز.
 : رقم التقييد بالسجل التجاري   

 .53711
7 C

SLW SERVICE
SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 
 ،2819 نوفلبر   28 بــتاريخ  الرباط، 
قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة  بشريك وحيد.
.SLW SERVICE : التـــــــــــــــــــسلية

تــــــــــــــنظيم   : االجتلاعي  الهـــدف 
الحـــــــفالت.

 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 

 رهــــم مقسـلة  إ 2 1888  حـــــصة من 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.

 1888 الســـباعي  حــــلزة  الســــيد  

حصة.

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  

تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.

 SCE 82، عــــــلارة  املـقر : مـــــقر رقم 
6 ، زنــــقة جــــــــدة، الرباط.  

املســــــــير : الســــيد  حــــلزة الســـباعي.
رقم السجل التجاري : 141679.

8 C

AJMAL DECO
  SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

 ،2819 نوفلبر   28 بــتاريخ  الرباط، 

قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة  بشريك وحيد.

   .AJMAL DECO : التـــــــــــــــــــسلية

جـــــليع   : االجتلاعي  الهـــدف 

أشـــــغال النـــــجارة.
رأســلال الشـــــركـة : 18888  رهــــم 

حـــــصة من فــــــئة    188 إ 2  مقسـلة  

188  رهم للحصة الواحــدة.

 188 الســــيد مـــــحلد مـــعروفي     

حصة.

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املـدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  

تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.

  SCE املـــــــــــقر : مقــــر رقم 82 ، علارة
6 ، زنـــــقة جـــــدة ، الرباط. 

مـــعروفي   مـــــحلد  الســــيد  املســــــــير : 
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.   141(19

  BOCA BELLA   SARL
مسـجل  توثيقي  عـقد  بلقت�سى 
من طرف امستاذ ا ريس برك�سي في 
الرباط ، بــتاريخ 29 اكتوبر 2819 ،قـد 
املــسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـم 

املحدو ة .
.   BOCA BELLA : التـــــــــــــــــــسلية

الهـــدف االجتلاعي : مــــــــطعم  .
 188888: الشـــــركـة  رأســلال 
 رهــــم مقسـلة  إ 2 1888  حـــــصة من 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.
الســــيد محلد تحا  عال ي   -
348 حصة        - السيد  حساني     

حكيم عال ي حساني      338 حصة 
الزموري            مــــنصف  الســــيد   -

338 حصة  .
من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 
تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 
سنة  كل  من  31  يسلبر   إ 2  
ما عـــــدا السنة امو 2 تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
رقـــــم   ، الســــفلي  الطابق   : املـــــــــــقر 
16 ، مــــتجر رقم 5 و 6 ، شارع عقبة، 

أڭــــــدال ، الرباط.  
عال ي  حكيم  الســــيدان   : املسـير 

حساني ومــــنصف الزموري.
رقم السجل التجاري 141919.

9 C

BRIK GREEN SOUSS
 SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 
الرباط، بــتاريخ 4  يسلبر 2819 ،قـد 
املــسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـم 

املحدو ة بشـــريك وحــــيد .
 BRIK GREEN  : التــــــسلية 

.SOUSS
اســــتغالل   : االجتلاعي  الهـــدف 
في  واالستثلار  الزراعية  االرا�سي 
واستيرا   تصد ر  الفالحي،  املجال 
واآلالت  املنتجات  جليع  وتسويق 

الزراعية.

رأســلال الشـــــركـة : 18888  رهــــم 

حـــــصة من فــــــئة    188 إ 2  مقسـلة  

188  رهم للحصة الواحــدة.

الســــيد الحسن بريك 188 حصة.

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  

تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.

)، شارع  38، شقة  : علارة  املـــقر 

موالي احلد لوكيلي، حسان، الرباط

 املســــــــير :الـسيــــــد الحسن بريك. 
رقم السجل التجاري : 3))141.

11 C

WHITE HEART
SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

 ،2819 نوفلبر   13 بــتاريخ  الرباط، 

قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة بشريك وحيد.

.WHITE HEART : التـــــــــــــــــــسلية

شراء   : االجتلاعي  الهـــدف 

وامثاثات  الزخرفية،  امشياء  وبيع 

والهدا ا  والهدا ا،  الخفيفة، 

وبيع  شراء  واملجوهرات،  التذكارية، 

التجليل،  مستحضرات  منتجات 

واملالبس،  التجليل،  ومنتجات 

غير  املنتجات  وبيع  شراء  وامزياء، 

(املالبس  اإلنترنت  عبر  الغذائية 

التجليل  وموا   الجلد ة  والسلع 
الد كور  وموا   الزخرفية  وامشياء 

استيرا  وتصد ر امشياء  الخفيفة)، 

والزخارف وامثاثات الخفيفة والهدا ا 

واملجوهرات،  التذكارية  والهدا ا 

استيرا  وتصد ر منتجات التجليل،  

واملالبس، وامزياء. وبشكل عام، فإن 

جليع العلليات التجارية. الصناعية 

والعقارات  املالية  واموراق  واملالية 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  ذات 

لغرض املذكور أعاله أو من املحتلل 

أن تعلل عل2 تحقيق والتنلية.
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رأســلال الشـــــركـة : 18888  رهــــم 
فــــــئة  من  حـــــصة   188 إ 2  مقسـلة 

188  رهم للحصة الواحــدة.
   188 سلمى  الوا ي  الســـــيدة 

حصة.
من  ابــــتداء  ســنة   99  : املـــدة 
تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
من فاتح  نا ر إ 2    : السنة املالية 
31  جـــنبر من كل سنة ما عـــــدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع االبطال،     ،15 رقم   : املقر 

شقة رقم 84، أڭدال، الرباط.
السيد  الشركة  يسير   : املســــير 
زابدي محلد القاطن ب رقم 96، س 

81 ت رياض اوال  امطاع ، تلارة. 
رقم السجل التجاري 65)141.

12 C

JEFF-CIERGE
 SARL AU

مسـجل  عرفـي  عـقد  بلقت�سى 
86  يسلبر  بــتاريخ  الرباط،  في 
ذات  شركة  تأسيس  تـم  2819،قـد 

املــسؤولية املحدو ة  بشريك وحــــــيد.
.JEFF-CIERGE : التــسلية

تاجــــــر  قوم   : االجتلاعي  الهـــدف 
التـــــسيير  والتصد ر،  باالستيرا  

التــــــجاري (التـــــجارة العامة).  
 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 
 رهــــم مقسـلة  إ 2 1888  حـــــصة من 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.
الخصا�سي       جــــعفر  الســــيد 

1888 حصة.
من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــدة 
تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  
تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.
46، شارع عــــــقبة، الشــــقة   : املــقر 

رقـــــم 82، أڭـــــــدال، الرباط.  
جعفر  الســــيد   : املســــــــير 

الخصا�سي.
رقم السجل التجاري : 141989.

13 C

EA-GLOBAL NEGOCE 
SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 
 ،2819 نوفلبر   27 بــتاريخ  الرباط، 
قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة  بشريك وحيد.
 EA-GLOBAL  : التـــــــــــــــــــسلية 

.NEGOCE
وشـراء  بيع   : االجتلاعي  الهـــدف 
أثاث  لوازم املكتب، معدات املكتب، 
إصالح  الطباعة،  علليات  املـــكتب، 
الطباعة،  وآالت  الكلبيوتر  أجهزة 
املجال السلعي البصري  واالتصاالت. 
 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 
حـــــصة    18888 إ 2   رهــــم مقسـلة  

من فــــــئة 18  رهم للحصة الواحــدة.
 18888 الهوجي  الســــيد  وســــف 

حصة.
من  ابــــتداء  ســنة   99  : املـــدة 
تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضــــع الســــجل التـــجاري.
فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  
تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.
بكر  أبو  ساحة   ،21 املـقر : 
الصــــد ق، الشـــــقة رقـــم )8، أڭـــــــدال، 

الرباط.
املســــــــير : الســــيد  وســــف الهـــوجي.
رقم السجل التجاري : 141793.

14 C

 I2B TRAVAUX
 SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 
 ،2819 نوفلبر   26 بــتاريخ  الرباط، 
قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة  بشريك وحيد.
. I2B TRAVAUX  : التـــــــــــــــــــسلية

القـــيام   : االجتلاعي  الهـــدف 
الكهرباء،  النجارة،  البناء،  بعلليات 
التبر د،  الطرق،  الزليج،  السباكة، 
تهيئة املساحات الخضراء،  الزجاج، 
بيع  العروض،  طلبات  في  املشاركة 
معدات البناء وكل العلليات املتعلقة 

بهذا. 

 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 
حـــــصة   18888 إ 2  مقسـلة    رهــــم 

من فــــــئة 18  رهم للحصة الواحــدة.
 18888 بنـــعلي  ابراهيم  الســــيد  

حصة.
من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 
تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
من فاتح  نا ر إ 2    : السنة املالية 
31  جـــنبر من كل سنة ما عـــــدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
بكر  أبو  ساحة   ،21  : املقر 
الصــــد ق، الشـــــقة رقـــم )8 ، أڭـــــــدال، 

الرباط.
ابراهيم بنـــعلي  الســــيد    : املســــــــير 

رقم السجل التجاري 5)1417.
15 C

BOUCHABTI FISH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلشارك واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   2819 12  يسلبر 

الشركة ذات املليزات التالية:
 .BOUCHABTI FISH : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد.
املوضوع :  تعلق نشاط الشركة :

التصد ر، البيع و الشراء، النقل، 
امسلاك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتوجات البحرية، تجهيزات، موا  
عالقة  ماله  كل  عام  بشكل  و  أولية 

بالصناعة والتجارة البحرية.
العلليات  مختلف  عامة  وبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
و غير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
 الرئي�سي : حي النهضة 1 بقعة رقم 

1299 الداخلة.
الرأسلال : حد  في مبلغ 188.888 
 رهم مقسلة إ 2 ألف حصة من فئة 
السيد:  بالكامل  188  رهم  للكها 

سعيد بوشبتي .
السيد  طرف  من  تسير   : اإل ارة 

حليد بوشبتي ملدة غير محد ة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
17  يسلبر  بتاريخ  الذهب،  بوا ي 
  1348-2019 رقم  تحت   2819
تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم 15845.
16 C

 ABHA PELAGIC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة بلشارك واحد
 38 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
نوفلبر2819 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املليزات التالية:
    . ABHA PELAGIC:         التسلية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد.
املوضوع      :  تعلق نشاط الشركة:
-التصد ر، البيع والشراء، النقل، 
امسلاك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتوجات البحرية، تجهيزات، موا  
عالقة  ماله  كل  عام  وبشكل  أولية 

بالصناعة والتجارة البحرية.
-وبصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
بن  حبوها  شارع  الرئي�سي: 

السو اني رقم -81 الداخلة.
مبلغ  في  حد   الرأسلال: 
188.888.88  رهم مقسلة إ 2 ألف 
تللكها  188  رهم  فئة  من  حصة 
 CONSERVERIES شركة:  بالكامل 

.RIO DE ORO
اإل ارة        : تسير من طرف :

 السيد: لحسن ملجيد.
 والسيد: عبدهللا الدرهم ملدة غير 

محد ة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإل داع 
اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 17 بتاريخ  الذهب،  بوا ي 
2019- رقم  تحت   يسلبر2819 
واملسجل في السجل التجاري   1349

تحت رقم 15847.
17 C
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ORO SAND INVEST
 S.A.R.L AU 

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.HABBOUHA
BEN ESSOUDANI N°(6
DAKHLA-RC N°11973-

اإلستثنائي  العام  الجلع  اثر  عل2 
بتاريخ 5  يسلبر2819 املنعقد بلقر 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 ORO SAND INVEST املسلاة   
S.A.R.L AU    قرر الشركاء  ووافقوا 

عل2 ما  لي :
-تفويت 588 حصة  للكها السيد 
حلية امبارك لفائدة السيد لحسن 

ملجيج.
امبارك  حلية  السيد  -تعيين 
كلسير ن  ملجيد  لحسن  والسيد 

للشركة ملدة غير محد ة.
للشركة  القانوني  الشكل  -تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
ذات  شركة  إ 2  واحد  بلشارك 

املسؤولية املحدو ة.
-تعـد الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالداخلة، بتاريخ 2019-12-13 تحت 

رقم  1337-2019.
18 C

 STE. DE CONCASSAGE
OUED EDDAHAB

 S.A.R.L 
 AU CAPITAL DE : 2.500.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL: STATION
OFICINA ATLAS SAHARA

DAKHLA-RC N°2885-
-عل2 إثر الجلع العام اإلستثنائي 
بتاريخ 5  يسلبر 2819 املنعقد بلقر 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 STE DE CONCASSAGE املسلاة   
قرر      OUED EDDAHAB S.A.R.L

الشركاء  ووافقوا عل2 ما  لي :

أمبارك  حلية  السيد  -تعيين 

كلسير ن  ملجيد  لحسن  والسيد 

للشركة ملدة غير محد ة.

-تعـد الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

13  يسلبر2819  بتاريخ  بالداخلة، 

تحت رقم  1336-2019.

19 C

MDAK NEGOCE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة بلشارك واحد

بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم  14 يسلبر2819 

الشركة ذات املليزات التالية:

                .  MDAK NEGOCE :التسلية

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدو ة بلشارك واحد.

املوضوع :       تعلق نشاط الشركة:

  - إصالح السيارات. 

-  وبصفة عامة مختلف العلليات 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي: حي الوحدة 3 بلوك 

75 رقم -24الداخلـة.

مبلغ  في  حد   الرأسلال: 

188.888.88  رهم مقسلة إ 2 ألف 

188   رهم  للكها  فئة  من  حصة 

بالكامل السيد: مصطفى بن الخالة.

السيد  طرف  من  تسير  اإل ارة: 

مصطفى بن الخالة ملدة غير محد ة.

بكتابة  تم  القانوني:  اإل داع 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 1( بتاريخ  الذهب،  بوا ي 

 -1354 رقم  تحت   يسلبر2819 

واملسجل في السجل التجاري   2819

تحت رقم15857.

20 C

 ZYMO TRAVAUX  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

 9 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   2819  يسلبر 

الشركة ذات املليزات التالية:

                .  ZYMO TRAVAUX:التسلية

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدو ة.

املوضوع:       تعلق نشاط الشركة:

- استغالل وتسيير مقلع لالحجار. 

-  وبصفة عامة مختلف العلليات 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

: حي ام التون�سي  املقر الرئي�سي    

رقم 21  -الداخلـة.

مبلغ  في  حد   الرأسلال: 

188.888.88  رهم مقسلة إ 2 ألف 

188  رهم  للكها  فئة  من  حصة 

بالكامل:

اليز د          الزين  سيدي   : •السيد 

258 حصة.

بنعالل         فاضل  محلد   : •السيد 

258 حصة

 258 الحاج  الزروك   : •السيد 

حصة

•السيد: علر الباه 258 حصة

السيد:   طرف  من  تسير   : اإل ارة 

الزروك الحاج ملدة غير محد ة.

بكتابة  تم  القانوني:  اإل داع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

18  يسلبر  بتاريخ  الذهب،  بوا ي 

 1313-2019 رقم  تحت   2819

تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم14995.

21 C

 STE OUASSOU MATERIAUX

 SUD

 S.A.R.L

 AU CAPITAL DE : 300.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.MED FADEL

SEMLALI HAY ESSALAM N°186

DAKHLA-RC N°2617-

-عل2 اثر الجلع العام االستثنائي 

املنعقد  نوفلبر2819   13 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  الشركة  بلقر 

 STE OUASSOU   املحدو ة املسلاة

قرر      MATERIAUX SUD S.A.R.L

الشركاء  ووافقوا عل2 ما  لي :

حصة  للكها   1.828 -تفويت 

السيد الحسين واسو لفائدة السيد 

 وسف واسو.

-تفويت 698 حصة  للكها السيد 

محلد  السيد  لفائدة  واسو  محلد 

واسو.

-تفويت 698 حصة  للكها السيد 

سعيد  السيد  لفائدة  واسو  لحسن 

واسو.

-تفويت 388 حصة  للكها السيد 

محلد واسو لفائدة السيد الحسين 

واسو.

-تفويت 388 حصة  للكها السيد 

لحسن واسو لفائدة السيد الحسين 

واسو.

واسو  الحسين  السيد  -استقالة 

من منصبه كلسير للشركة. 

واسو  السيد  وسف  -تعيين 

كلسير للشركة ملدة غير محد ة.

-تعـد الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

12  يسلبر2819  بتاريخ  بالداخلة، 

تحت رقم  1265-2019.

22 C
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 OUASMA NEGOCE
 S.A.R.L

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: ZONE
INDUSTRIELLE LOT N°42

DAKHLA-RC N°5795-
-عل2 اثر الجلع العام االستثنائي 
بتاريخ 13 نوفلبر 2819 املنعقد بلقر 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 OUASMA NEGOCE املسلاة 
S.A.R.L    قرر الشركاء  ووافقوا عل2 

ما  لي :
-تفويت 258 حصة  للكها السيد 
 وسف واسو لفائدة السيد الحسين 

واسو.
حصة  للكها السيد   98 -تفويت 
محلد  السيد  لفائدة  واسو  ابراهيم 

واسو.
حصة  للكها السيد   (8 -تفويت 
محلد  السيد  لفائدة  واسو   وسف 

واسو.
واسو  الحسين  السيد  -تعيين 
والسيد محلد واسو والسيد ابراهيم 
غير  ملدة  للشركة  كلسير ن  واسو 

محد ة.
-تعـد الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
2  يسلبر2819  بتاريخ  بالداخلة، 

تحت رقم  1263-2019.
23 C

 STE O.M.S.D
 S.A.R.L

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: ZONE
INDUSTRIELLE LOT N°1(

DAKHLA-RC N°10329-
-عل2 اثر الجلع العام االستثنائي 
بتاريخ 13 نوفلبر2819 املنعقد بلقر 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  الشركة 
املسلاةSTE O.M.S.D S.A.R.L    قرر 

الشركاء  ووافقوا عل2 ما  لي :

-تفويت 258 حصة  للكها السيد 
لحسن واسو لفائدة السيد ابراهيم 

واسو.
حصة  للكها السيد   (8 -تفويت 
محلد  السيد  لفائدة  واسو  لحسن 

واسو.
حصة  للكها السيد   (8 -تفويت 
الحسين واسو لفائدة السيد محلد 

واسو
-استقالة السيد لحسن واسو من 

منصبه كلسير للشركة. 
و  واسو  ابراهيم  السيد  -تعيين 
السيد محلد واسو و السيد الحسين 
غير  ملدة  للشركة  كلسير ن  واسو 

محد ة.
-تعـد الت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
3  يسلبر2819  بتاريخ  بالداخلة، 

تحت رقم  1273-2019.
24 C

 EL HAMDANI شركـة
 BUILDING

تأسيس شركـة محدو ة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

املقر االجتلاعي: 314، تجزئة 
القدس، الجد دة. 

رقم التقييد في السجل التجاري:
16821

محرر،   عرفي  عقد  بلقت�سى 
مسجل   ،2819 نوفلبر   28 بتاريخ  
بتاريخ  22  نوفلبر 2819، تم إعدا  
محدو ة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املسؤولية باملليزات التالية:
محدو ة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية  ات شريك وحيد.
 EL HAMDANI  : تسلية الشركة 

 .BUILDING
غـرض الشركة: 

وامشغال  البناء  مشغال  مقاولة 
املختلفة وامشغال العلومية.

التجارة.
 ،314 اإلجتلاعي:  املقر  عنوان 

تجزئة القدس، الجد دة. 

املبلغ محد  في  رأسلال الشركة: 

188.888.88  رهم مقسم إ 2 1888 

 188.88 بقيلة  اجتلاعية  حصة 

إسم  في  الواحدة  للحصة   رهم 

الشريك الوحيد:

- السيد محلد الحلداني:  1888 

حصة اجتلاعية.

السيد  الشركة  التسيير:  د ر 

للبطاقة  الحامل  الحلداني  محلد 

. M4(9282 الوطنية للتعريف رقم

اإل داع  تم  القانوني:  اإل داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية  املحكلة 

26  نوفلبر 2819 تحت رقم 1)244.
            خالصة وبيان

25 C

LIAISON TRAVEL INTERNE 
تأسيس شركـة محدو ة املسؤولية 
املقر االجتلاعي: 18، زنقة الحرية، 

الطابق الثالث، الشقة 5، 

الدار البيضاء.

رقم التقييد في السجل التجاري:

449135

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

5 نوفلبر 2819 ومسجل في 7 نوفلبر 

امسا�سي  القانون  إعدا   تم   ،2819

لشركة محدو ة املسؤولية باملليزات 

التالية:

محدو ة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 

 LIAISON الشركة:  تسلية 

.TRAVEL INTERNE

غـرض الشركة:

 -نقل البضائع للغير.

 - نقل العلال للغير.

 ،18 االجتلاعي:  املقر  عنوان   

زنقة الحرية، الطابق الثالث، الشقة 

5،الدار البيضاء.

املبلغ محد  في  رأسلال الشركة: 

 1888 إ 2  مقسم  188.888  رهم 

188  رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 

للحصة الواحدة في اسمي الشريكين: 

 588 الفرج:  ابو  السيد  ونس 

حصة اجتلاعية.

السيد محلد الشاوي: 588 حصة 

اجتلاعية.

التسيير:  د ر الشركة السيدعبد 

غير  ملدة  وذلك  الشاوي  الغفور 

محدو ة.

لدى  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

نوفلبر   26 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2819 تحت عد  721252.
                      خالصة وبيان

26 C

 TRVX SIBEN

شركة محدو ة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

املقر االجتلاعي: إقامة البدر، بقعة 

رقم 11، علارة رقم 99، الطابق 

الثاني، عين السبع، الدار البيضاء.

رأسلال الشركة:888 188  رهم

رقم السجل التجاري: 398273

تعد الت
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   ،2819 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

التعد الت التالية: 

- تفويت السيد ر ا  حبوب جليع 

حصة   (1888) في الشركة  حصصه 

لفائدة السيد طلعاوي عبد هللا.

تعيين السيد طلعاوي عبد هللا   -

كلسير للشركة  بعد استقالة السيد 

ر ا  حبوب. 

امسا�سي  القانون  تحيين  تم   -

للشركة.

لدى  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

نوفلبر   28 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2819 تحت عد  728669.
                      خالصة وبيان

27 C
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SIBEN TRVX
 شركة محدو ة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

املقر االجتلاعي: إقامة البدر، بقعة 
رقم 11، علارة رقم 99، الطابق 

الثاني، عين السبع، الدار البيضاء.
رأسلال الشركة:888 188  رهم
رقم السجل التجاري: 398275

تعد الت
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   ،2819 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

التعد الت التالية: 

- تفويت السيد ر ا  حبوب جليع 

حصة   (1888) في الشركة  حصصه 

لفائدة السيد طلعاوي عبد هللا.

تعيين السيد طلعاوي عبد هللا   -

كلسير للشركة  بعد استقالة السيد 
ر ا  حبوب .

امسا�سي  القانون  تحيين  تم   -

للشركة.

لدى  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

نوفلبر   28 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2819 تحت عد  728678.

                      خالصة وبيان

28 C

BEN.D ALUM 
شركـة محدو ة املسؤولية ذات 

شريك وحيد 

املقر االجتلاعي: رقم 278، تجزئة 

السالم 1، الجد دة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

16815

تأسيس شركـة
 15 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

نوفلبر 2819 ومسجل في 19 نوفلبر 

امسا�سي  القانون  إعدا   تم   ،2819

لشركة محدو ة املسؤولية باملليزات 

التالية:

محدو ة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

.BEN.D ALUM :تسلية الشركة

غـرض الشركة:
 - أشغال نجارة امليلينيوم.

 – بيع لوائح امليلينيوم. 
    – اشغال مختلفة والبناء. 

عنوان املقر االجتلاعي : رقم 278، 
الجد دة.رأسلال   ،1 السالم  تجزئة 
 188.888 املبلغ محد  في   : الشركة 
حصة   1888 إ 2  مقسم   رهم 
188  رهم للحصة  اجتلاعية بقيلة 

الواحدة في الشريك الوحيد: 
السيد وليد بندحو املقيم بإطاليا: 

1888 حصة اجتلاعية.
التسيير:  د ر الشركة السيد وليد 

بندحو وذلك ملدة غير محدو ة.
بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 
اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2819 نوفلبر   25 بتاريخ  بالجد دة 

تحت عد  24474.
                      خالصة وبيان

29 C

HY. NETTOYAGE 
شركـة محدو ة املسؤولية

املقر االجتلاعي: حي النسيم 5، 
تجزئة بكيري، علارة 11، الشقة 1، 

الطابق امول، الجد دة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

16831
تأسيس شركـة

 2( بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
2  يسلبر   2819 ومسجل في  نوفلبر 
امسا�سي  القانون  إعدا   تم   ،2819
لشركة محدو ة املسؤولية باملليزات 

التالية:
محدو ة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 
 HY.  : الشركة  تسلية 

NETTOYAGE
غـرض الشركة : 

- توزيع موا  التنظيف.
 – بيع التجهيزات وامثاث املكتبية. 

– خدمة التنظيف والصيانة. 
حي  االجتلاعي:  املقر  عنوان 
النسيم 5، تجزئة بكيري، علارة 11، 

الشقة 1، الطابق امول، الجد دة.

املبلغ محد  في  رأسلال الشركة: 

68.888  رهم مقسم إ 2 688 حصة 

188  رهم للحصة  اجتلاعية بقيلة 

الواحدة في اسمي الشريكين: 

388 حصة  السيد حلزة ميجال: 

اجتلاعية.

 388 الشطيبي:  السيد  وسف 

حصة اجتلاعية.

السيد  الشركة  التسيير:  د ر 

حلزة ميجال وذلك ملدة غير محدو ة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2819 2  يسلبر  بتاريخ  بالجد دة 

تحت عد  24499.

                      خالصة وبيان

30 C

MORABAT 
شركـة محدو ة املسؤولية 

رأسلال الشركة: 888 188  رهم

املقر االجتلاعي: تجزئة الشرقاوي 3، 
رقم 15، الجد دة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

1(79

حل شركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر    ،2819 نوفلبر   19 في  املؤرخ 

شركـة   MORABAT شركة  حل 

محدو ة املسؤولية بسبب صعوبات 

بتجزئة  التصفية  وحد  مقر  مالية، 
الشرقاوي 3، رقم 15، الجد دة.

كلا عين السيد عبد الكبير رباع 

كلصفي للشركة.

وعند االقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة ومحل تبليغ العقو  والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2819 2  يسلبر  بتاريخ  بالجد دة 

تحت رقم )182.

                      خالصة وبيان

31 C

MEKAOUI INVEST 
شركـة محدو ة املسؤولية

املقر االجتلاعي: رقم 314، تجزئة 

القدس، الجد دة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

16829

تأسيس شركـة
 22 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

نوفلبر 2819 ومسجل في 25 نوفلبر  

امسا�سي  القانون  إعدا   تم   ،2819

لشركة محدو ة املسؤولية باملليزات 

التالية:

محدو ة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 

 MEKAOUI الشركة:  تسلية 

.INVEST

غـرض الشركة: 

- نقل البضائع للغير.

 - أشغال مختلفة والبناء.

 - التجارة. 

عنوان املقر االجتلاعي : رقم 314، 

تجزئة القدس، الجد دة.

محد   املبلغ   : الشركة  رأسلال 

 1888 188.888  رهم مقسم إ 2  في 

188  رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 

للحصة الواحدة في اسلاء الشركاء: 

السيد محلد الوزاني: 333 حصة 

اجتلاعية.

 334 املكاواي:  الد ن  نور  السيد 

حصة اجتلاعية.

حصة   333 السيد سعيد معشا: 

اجتلاعية.

السيد  الشركة  التسيير:  د ر 

غير  ملدة  وذلك  الوزاني  محلد 

محدو ة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2819 نوفلبر    2( بالجد دة بتاريخ 

تحت عد  24494.   

                   خالصة وبيان

32 C
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»BUSNESS TRAV«
شركة محدو ة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
 املقر االجتلاعي : 12، زنقة صبري

بو جلعة، الطابق امول، رقم 61، 
الدار البيضاء

رأسلال الشركة : 188.888  رهم
رقم السجل التجاري : 264529

تعد الت
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تلت   ،2819 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

التعد الت التالية : 
بالتي  هللا  عبد  السيد  تفويت   -
 (1888) جليع حصصهم في الشركة 
حصة اجتلاعية لفائدة السيد عبد 

هللا لفحل. 
لفحل  هللا  عبد  السيد  تعيين   -
كلسير للشركة بعد استقالة السيد 

عبد هللا بالتي.
كتابة  لدى  القانوني  اإل داع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 2819 نوفلبر   27 بتاريخ  البيضاء 

تحت عد  33976.
خالصة وبيان

33 C

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني مالل خنيفرة
شارع بيروث الحي اال اري بني مالل 

SOVA ROUGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي حي اورير 
زنقة 2 رقم )1 الطابق االول - . بني 

مالل
رقم التقييد في السجل التجاري 

7655
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تلت   2819 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 ما  لي : 
الحسين  السيد  من  كل  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   334 انيرفا  
موالي  والسيد  حصة،   334 أصل 
333 حصة اجتلاعية  احلد املرزاق 
والسيد  حصة،   333 أصل  من 
الحبيب حر�سي 333 حصة اجتلاعية 
333 حصة، لفائدة السيد  من أصل 
محلد أحدا بتاريخ 11 أكتوبر2819.

تغيير الطبيعة القانونية للشركة 

من شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ا 2 شركة ذا ت مسؤول واحد.

تعيين مسير جد د للشركة السيد 

: محلد أحدا كلسير وحيد للشركة

وبلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تلت   2819 أكتوبر   16 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 ما  لي : 

 SOVA « تغيير تسلية الشركة من

 BETON« ا 2   »ROUGE SARL

 MODERNE TRAVAUX DIVERS

»SARL AU

رفع رأسلال الشركة بلبلغ قدره 

 188.888 من  أي  488.888  رهم 

 رهم إ 2 588.888  رهم.

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

الطابق   1( رقم   2 زنقة  اورير  من 

مراب   4 بني مالل ا 2 زنقة   .  - االول 

رقم 1 أوال  حلدان بني مالل.

امسا�سي  بالنظام  وتعد الت 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  مالل  ببني  االبتدائية 

نوفلبر 2819 تحت رقم )4)

34 C

 STE ADOLINA SERVICES
 SARL AU

العنوان : 3 تجزئة نعيلة شارع 

الشابي بني مالل

رقم التقييد بالسجل التجاري 9737

 87 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة ذات  تم انشاء   2819 نوفلبر 

الشريك  املحدو ة  ات  املسؤولية 

الوحيد تحلل الخصائص التالية : 

 STE ADOLINA  : التسلية 

.SERVICES SARL AU

تجزئة نعيلة شارع   3  : العنوان  

الشابي بني مالل.

1.888)4  رهم   : املــال  رأس 

اجتلاعية  حصة  إ 182)4  مقسم 

قيلته 188  رهم.

 الغرض : بيع التوابل.

السنة املـالية : السنة امليال  ة.

مدة الشركة : 99 سنة.

السيد   : املسير والشريك الوحيد 

بتجزئة  لقاطن  النبي  عبد  بوشلا 

البهراوي رقم 64 بلوك 2 بني مالل.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 (58 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بتاريخ 26 نوفلبر 2819.

35 C

ADIMAR CAR
 SARL

تجزئة الشطبي 4 الشقة 3 الطابق 

2 بني مالل 

رقم التقييد بالسجل التجاري 9761

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  انشاء  تم   2819 نوفلبر   (

تحلل  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية : 

.ADIMAR CAR SARL : التسلية

العنوان  : محلد تجزئة الشطبي 4 

الشقة 3 الطابق 2 بني مالل.

588.888  رهم   : املــال  رأس 

اجتلاعية  حصة   5888 إ 2  مقسم 

قيلتها 188  رهم.

السيد مروان عبيس القاطن الحي 

العصري ز 6 رقم 22 بني مالل ويللك 

2588 حصة.

القاطن  الحنصا ي  عا ل  السيد 

شارع محلد السلوني ابي الجعد   6

ويللك 2588 حصة.

 الغرض : كراء السيارات. 

السنة املـالية : السنة امليال  ة.

مدة الشركة : 99 سنة.

الحنصا ي  عا ل  السيد   : املسير 

ومروان عبيس 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 (73 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

تاريخ 4  يسلبر 2819.

36 C

 ELECTRO INSTALLE 
MAROC

املقر االجتلاعي  : حي النجاة شارع 
محلد الخامس رقم 51 سوق 

السبت 
رقم التقييد بالسجل التجاري

 تأسيس شركة
 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   2819 سبتلبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدو ة تحلل الخصائص التالية  : 
 ELECTRO  : الشركة  تسلية 

.INSTALLE MAROC
املقر االجتلاعي  : حي النجاة شارع 

محلد الخامس سوق السبت.
الغرض : االشغال العامة واشغال 
بيع  الكهرباء  اشغال  االنشاء، 

التجهيزات.
رأس املــال : 188.888  رهم مقسم 
إ 2 188 حصة اجتلاعية قيلتها 188 

 رهم . ويللكهلا املسيران.
املسيران :

 588 السيد نوفل برانب ويللك   -
حصة.

ويللك  لكراوي  السيد  ونس   -
588 حصة.

السنة املـالية : السنة امليال  ة.
مدة الشركة : 99 سنة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
رقم  تحت  السبت  سوق  االبتدائية 

47/19 بتاريخ 5  يسلبر 2819.
37 C

STE MAIDIL 
SARL

الرأسلال : 188.888  رهم
 وار وال  سليدة سيدي عي�سى

الفقيه بن صالح
السجل التجاري رقم 65)2

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   
)1 سبتلبر  االستثنائي منعقد بتاريخ 

2819 قرر ما  لي :
تصفية الشركة املشار اليها اعاله.
املصا قة عل2 حساب التصفية.
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 قفل تصفية الشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
عد   تحت   2819 نوفلبر   21

.966/2819
38 C

   STE  FARIATA SERVICES 
SARL AU

فرياطة تاكزيرت بني مالل   
 رأس املال 188.888  هم
السجل التجاري  483) 

تصفية الشركة
العام   الجلع  محضر  بلقت�سى 
  2819 نوفلبر   15 االستثنائي بتاريخ 

قرر  الشركاء ما  لي : 
-تصفية الشركة أعاله.

- املصا قة عل2 حساب التصفية  
و تقرير املصفي.

- اعالن نها ة تصفية الشركة.
- إنهاء الوجو  املعنوي للشركة.

وإعفائه  لللصفي  التزكية  منح   -
من مهامه.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
عد     تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

45/19)   بتاريخ 83  يسلبر 2819.
39 C

 STE FIDUCIARE FICOHA DE
COMPTABILITE

 SARL AU
العنوان : الطابق 1 شارع الحسن 

التاني علارة 5)3 بني مالل
رقم التقييد بالسجل التجاري 9729 
 16 بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم انشاء شركة ذات   2819 سبتلبر 
الشريك  املحدو ة  ات  املسؤولية 

الوحيد تحلل الخصائص التالية : 
 STE FIDUCIARE  : التسلية 
 FICOHA DE COMPTABILITE

.SARL AU
العنوان : الطابق 1 شارع الحسن 

التاني علارة 5)3 بني مالل.
128.888  رهم   : املــال  رأس 
اجتلاعية  حصة   1288 إ 2  مقسم 

قيلته 188  رهم.

 الغرض : محاسب مستقل.

السنة املـالية : السنة امليال  ة.

مدة الشركة : 99 سنة.

السيد   : املسير والشريك الوحيد 

 3(5 لقاطن  اكوجيل  الجبار  عبج 

شارع الحسن التاني بني مالل.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 (41 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

تاريخ 25 نوفلبر 2819.

40 C

QASMI INFO 
SARL AU

 املقر االجتلاعي176 تجزئة اللة 

عائشة بني مالل 

 رقم التقييد بالسجل التجاري

 9735 

تأسيس شركة   : 
بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

2819 تم إعدا  القانون   38 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  املحدو ة  ات 

تحلل الخصائص التالية  : 

 QASMI INFO  : تسلية الشركة 

.SARL AU

176 تجزئة اللة   : املقر االجتلاعي 

عائشة بني مالل.

 الغرض : الخدمات التجارية. 

رأس املــال : 18.888  رهم مقسم 

إ 2 1888 حصة اجتلاعية قيلتها 18 

 رهم.

قسمي ر�سى  قطن حي هدى ب ) 

رقم 6 بني مالل  للك 1888 حصة.

السنة املـالية : السنة امليال  ة.

مدة الشركة : 99 سنة.

حي  ر�سى  قطن  قسمي   : املسير 

هدى ب ) رقم 6 بني مالل.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

رقم  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

49/19) بتاريخ 28 نوفلبر 2819.

41  C

 STE CHARCUTERIE EL
AMAL

 SARL AU
املنطقة الصناعية رقم 43 بني مالل 
االستثنائي  القرار  بلقت�سى 
للشركاء بتاريخ  38 نوفلبر 2819، تم 

ما  لي 
إضافة نشاط االعلال و التجارة 

.NEGOCE- بصفة عامة
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 (98 االبتدائية بني مالل تحت عد  

بتاريخ 11  يسلبر 2819.
42  C

STE LAMHACEN TRAVAUX
 SARL

تفويت حصص 
أوال  اسعيد امو�سى أوال  اسعيد 

الوا  قصبة تا لة 
السجل التجاري رقم 

الشركة  شركاء  قرار  بلقت�سى 
بتاريخ  83 نوفلبر 2819 تم ما  لي :

حصة من طرف   588 تفويت   -  
بطاقته  لحسن  عدالن  السيد 
ا 2 السيد عدنان روبيو.   IA187532
188  هم  بتلن   I1162(2 بطاقته 
للحصة - حيت تم تعيينه مسيرا تان 

للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   -
عد   تحت  تا لة  قصبة  االبتدائية 
199/)14 بتتاريخ 86  يسلبر 2819.
43  C

 STE WASSIME
FITNESSE

العنوان  :  تجزئة النخلة رقم 1 بني 
مالل

رقم السجل التجاري9755 
 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة ذات  تم إنشاء   2819 أكتوبر 
الشريك  ذات  املحدو ة  املسؤولية 

الوحيد تحلل الخصائص التالية : 
 STE WASSIME  : التسلية 

.FITNESSE

العنوان : تجزئة النخلة رقم 1 بني 
مالل.

الرياضية  امجهزة  بيع   : الغــرض 
صالة رياضية- االستيرا  ولتصد ر. 

188.888  رهم   : املــال  رأس 
اجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 

قيلتها 188  رهم.
 عز الد ن ا ت عبد املالك  لتلك 
1888 حصة حي الهدى بلوك 18 رقم 

32 بني مالل.
السنة املـالية : السنة امليال  ة. 

مدة الشركة : 99 سنة.
املسير  : عز الد ن ا ت عبد املالك. 
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
  (62 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بتاريخ 83  يسلبر 2819.
44  C

STE E.N.F.P PRIVE
SARLA U 

املنطقة الصناعية رقم 43 الطابق 
1 بني مالل 

السجل التجاري رقم 9129 
االستتنائي  القرار  بلقت�سى 
 25 للشريك الوحيد للشركة بتاريخ  

نوفلبر 2819 تم ما  لي :
CFA- تغيير اسم الشركة ليصبح 

 IE BELHAJ BOYAUDERIE BENI
.MELLAL PRIVE

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   -
 985 االبتدائية بني مالل تحت عد  

بتاريخ 16  يسلبر 2819.
45  C

SETARYA INGENIERIE 
 SARL AU

العنوان : رياض السالم بلوك 1 
علارة 132 الطابق 2 الشقة 4 بني 

مالل 
RC 7341

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   
 2819 نوفلبر   28 االستثنائي بتاريخ 

قرر السيد الشريك الوحيد ما  لي : 
رفع رأسلال الشركة من 188.888 
 رهم إ 2 1.388.888  رهم عن طريق 
للشريك  الجاري  الحساب  ا ماج 
 13.888 الوحيد ملا ترتب عنه خلق 

حصة جد دة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 83 بتاريخ  مالل  ببني  االبتدائية 

نوفلبر 2819 تحت عد  67).
46  C
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 IZRA CAR 
 تأسيس شركة  

املقر االجتلاعي  : الطابق الثاني 
الزنقة 87 شارع املسيرة الخضراء 

القصيبة بني مالل  
رقم التقييد بالسجل التجاري -763

 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدو ة تحلل الخصائص التالية  : 

.IZRA CAR : تسلية الشركة
الثاني  الطابق   : االجتلاعي   املقر 
الخضراء  املسيرة  شارع   87 الزنقة 

القصيبة بني مالل.
بدون  السيارات  كراء   : الغرض 

سائق.
: 588.888  رهم  املــال  رأس   
اجتلاعية  حصة  إ 58882  مقسم 

قيلتها 188  رهم.
القاطن  محلد  السيد الهامي   -
القصيبة   39 رقم  املقاومة  بزنقة 

 للك 5888 حصة.
السنة املـالية : السنة امليال  ة.

مدة الشركة : 99 سنة.
املسير : املصطفى با ر القاطن ب 

حي اكيك القصيبة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
رقم  تحت  تا لة  قصبة  االبتدائية 

151 بتاريخ 18  يسلبر 2819.
47  C

STE QUALIWORLD 
SARL AU

 املقر االجتلاعي تجزئة التشارك رقم 
4 أوال  امبارك بني مالل 

رقم التقييد بالسجل التجاري 9775
تأسيس

 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  املحدو ة  ات 

تحلل الخصائص التالية  : 
 STE الشركة  تسلية 

.QUALIWORLD SARL AU
التشارك  تجزئة  االجتلاعي  املقر 

رقم 4 أوال  امبارك بني مالل.

 الغرض : مكتب للدراسات 

: 188.888  رهم  املــال  رأس 

اجتلاعية  حصة   1888 إ 2  مقسم 

قيلتها 18  رهم.

السنة املـالية : السنة امليال  ة.

مدة الشركة : 99 سنة.

حسنى   : املسير والشريك الوحيد 

م  املستقبل  إقامة  تقطن  حزاب 

سيدي   11 رقم   131 علارة   17 س 

معروف الدار البيضاء.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

رقم  تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

76/19) بتاريخ 6  يسلبر 2819.

48  C

» AG TOURS «

شركة ذات مسؤولية محدو ة

345، املسار طريق اسفي مراكش

رقم التقييد في السجل التجاري 

998(1

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

مراكش بَتاريخ 17/89/2819 

امسا�سي  القانون  إعدا   تم 

محدو ة  مسؤولية  ذات  لشركة 

باملليزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل   -

مسؤولية محدو ة 

 AG TOURS : تسلية الشركة -

تنظيم   : غرض الشركة بإ جاز   -

الرحالت السياحية

 345  : االجتلاعي  املقر  عنوان   -

املسار طريق اسفي مراكش 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

 : الشركة  رأسلال  مبلغ   -

188.888.88  رهم 

- الحصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  أسلاء   -

والعائلية وعناوينهم :

حدهومي,املز ا   امين  السيد   .1

7)18/19/)8,و  سنة  بلراكش 

رقم9)  الرياض  بتجزئة  القاطن 

الوطنية  للبطاقة  والحامل  مراكش 

EE262(14 رقم

,املز ا ة  2. السيدة غزالن القرفي 

و   82/82/19(3 سنة  بلراكش 

ج  علارة   2 عبير  بتجزئة  القاطنة 

للبطاقة  والحاملة  مراكش   2 شقة 

EE232321 الوطنية رقم

- توزيع امنصبة عل2 الشركاء :

 588  : حدهومي  امين  السيد   .1

حصة 

 588  : القرفي  غزالن  السيدة   .2

حصة 

السيد   : أسلاء مسيري الشركة   -

غزالن  السيدة  و  حدهومي  امين 

القرفي

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  بلراكش  التجارية 

25/89/2819 تحت رقم 286)18

49 C

BERTRAND BINTON TIENE

عقد تسيير حر مصل تجاري
مؤرخ   . بلقت�سى.عقد تسيير حر 

أعطت   .2819 سبتلبر   24 بتاريخ 

بالسجل  مهرة.املسجلة  جا   شركة 

باملحكلة   .72135 رقم  االتجاري 

التجارية بلراكش حق التسيير الحر 

 2/18 لألصل التجاري الكائن بإقامة 

شارع محلد الزرقطوني جليز مراكش.

بينتون  بيغتغون  شركة  لفائدة 

التجاري  بالسجل  املسجلة  تيان 

قابلة  749)9.ملدة سنة واحدة  رقم 

87/89/2819 و  للتجد د تبتدئ من 

مبلغ  مقابل  في.86/89/2828  تنتهي 

الف  رهلا  .عشرون  قدره  شهري 

شهريا. (28.888 )  رهم مع احتساب 

الرسوم .

50 C

 SOCIETE  CHATR LIBRAIRIE

  DU LYCEE
 SARL

 AU CAPITAL DE 100.000,00

DHS

 SIEGE SOCIAL  : ROUTE

 DE TARGA RESIDENCE LE

 GUELIZ,4 DDM,AU RDC

MARRAKECH

السجل التجاري عد  517)9

التأسيس
بلقت�سى عقد عرفي بلد نة   -  1

تم   8(/8(/2819 بتاريخ  مراكش 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدو ة خصائصها كالتا ي :

-التسلية  : 

 شاطر مكتبة الثانوية  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة.

-املوضوع  : 

موضوع الشركة  : 

شراء و بيع, ثم التجارة بشكل عام 

الوراقة  و  املكتبة  ما  خص  كل  في 

و  املدرسية  ام وات  ا 2  اضافة 

املعدات ومستلزمات تجهيز املكاتب .

عامة  بصفة  الطباعة  صناعة 

الطبع  الطباعة  أنواع  جليع 

,صناعة االفست  بالحفرالفوتوغرافي 

الحفرالضوئي.

في  التجارة  و  توزيع  ,نشر,  طبع 

جليع الكتب و املجالت و امللصقات 

و غيرها.

جليع  صيانة  و  ,تركيب  إصالح 

ام وات و اآلالت و امجهزة املعلوماتية 

و  أنواعها  بجليع  باملكاتب  الخاصة 

أشكالها.

والتوجيه  و راسة  تكوين 

ما  خص  كل  في  االستشارة  ثم 

املعلوميات.

التجارة  و  التصد ر  و  االستيرا  

التي  املنتجات  جليع  في  عام  بشكل 

تدخل في اطار التخصصات السالفة 

الذكر .
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العلليات  جليع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

السالفة  العلليات  من  لكل أو جزء 

الذكر و التي الهدف منها املساعدة عل2 

تطوير نشاط الشركة و املساهلة بأي 

املقاوالت  امشكال  اخل  من  شكل 

التي لها نفس امهداف. 

-املقر االجتلاعي  :  

بلراكش،طريق تاركة إقامة جليز 

DDM 4 الطابق السفلي. 

من  ،ابتداء  سنة   99   : -املدة  

التقييد بالسجل التجاري.

محد   الرأسلال   : -الرأسلال  

ألف  رهم  مائة  مجلوعه  ما  في 

)188.888,88  رهم).

حصة  ألف  عل2  مقسلة 

مائة  رهم  بقيلة  اجتلاعية، 

إ 1.8882   1 من  مرقلة  للواحدة، 

لفائدة

- السيد احلد شاطر 

بقيلة أربع مائة حصة اجتلاعية  

488 حصة اجتلاعية 

- السيد  وسف شاطر

اجتلاعية   حصة  مائتان  بقيلة 

288 حصة اجتلاعية

- السيدة نا  ة شاطر

اجتلاعية  حصة  مائتان  بقيلة 

288 حصة اجتلاعية

- السيدة نجاة شاطر

اجتلاعية  حصة  مائتان  بقيلة 

288 حصة اجتلاعية

املجلوع 1888 حصة اجتلاعية

ملدة  مسيرة  الشركة   : -التسيير  

غير محدو ة من طرف السيد  وسف 

شاطر و السيد احلد شاطر.

-السنة االجتلاعية  : 

وتنتهي  واحد  ونيو،  من  تبتدئ 

 وم الواحد و الثالثون من شهر ماي 

من كل سنة. 

-امرباح  : 

الناتج الصافي للسنة الحالية بعد 

القانونية،  االقتطاعات املشروعة و 

مع  بتناسب  الشركاء  بين  ستوزع 

الحصص التي  للكونها.

لدى  القانوني  اإل داع  2  تم 

بتاريخ  بلراكش  التجارية  املحكلة 

2819/)23/8 تحت عد  7156

السجل التجاري عد  517)9.

51 C

ANYSAB «
وعنوان مقرها االجتلاعي  

شارع  وسف بن تاشفبن إقامة 

خالد الطابق الثاني الشقة رقم 18 

جيليز مراكش
رقم التقييد في السجل 

التجاري96667
رفع رأسلال الشركة

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم   1(/86/2819 بتاريخ  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  7.688.888,88  رهم 

إ 2  مقسلة  188.888,88  رهم 

188  رهم لكل  حصة بقيلة   1888

عن  7.788.888,88  رهم  إ 2  منها 

بقيلة  حصة   76888 إنشاء  طريق 

188  رهم لكل منها ,مدفوع بالكامل.

العامة  الجلعية  اجتلاع   الحظ 

امسهم  جليع  أن  العا  ة  غير 

اآلن  فيها  االكتتاب  تم  قد  الجد دة 

عل2 النحو التا ي  :

188  رهم  888.)3 حصة بقيلة 

مغربي لكل من السيدة  افين زوجة 

وا ي أنيتا كريستين ، مقابل مساهلتها 
العينية التي تتكون من عقار  تكون 

 ،  2 م   4529  : بلساحة   ، من فيال 

ضواحي   18 كيلومتر  تسلطانت  في 

والتي   ،  »12 أمل-   « تدع2  مراكش 

 TF رقم  العقاري  الرسم  إ 2  تخضع 

إليها  تنتمي  والتي   ،  1(3657/84

جليًعا حتى  ومنا هذا.

188  رهم  888.)3 حصة بقيلة 

مغربي لكل من السيدة وا ي صابرينا 

التي  العينية  مساهلتها  مقابل   ،

 ، فيال  من  عقار  تكون  من  تتكون 

2 ، في تسلطانت  4529 م   : بلساحة 

تدع2 مراكش  ضواحي   18 كيلومتر 

 » أمل- 12« ، والتي تخضع إ 2 الرسم 
العقاري رقم TF 1(3657/84 ، والتي 
تنتمي إليها جليًعا حتى  ومنا هذا تم 
 TF تقييم إجلا ي الرسم العقاري رقم
 7.688.888,88 بلبلغ   1(3657/84

 رهم
ألف   188  بلغ رأس مال الشركة 
سهم   1888 إ 2  وهي مقسلة   رهم. 

بقيلة 188  رهم لكل  :
أنيتا  وا ي  زوجة  السيدة  افين 
 76.888,88 حصة   768 كريستين 

 رهم ؛
حصة    248 السيدة وا ي صابرينا 

24.888,88  رهم ؛
1.888 حصة 188.888  رهم.

الشركة  مال  رأس  أصبح  وبهذا 
من  7.788.888,88  رهم.املتكون 
77888 حصة بقيلة مائة 188  رهم 

للحصة
وا ي  زوجة  السيدة  افين 
حصة   3(.768 كريستين  أنيتا 

76.888,88).3  رهم ؛
 3(.248 صابرينا  وا ي  السيدة 

حصة 24.888,88).3  رهم ؛
 77.888 حصة ؛

7.788.888,88  رهم.
بلراكش  القانوني  اإل داع  تم 
رقم  تحت   29/8(/2819 بتاريخ 

.187431
52 C

» CULTURAL CARAVANS «
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتلاعي 345 املسار 

طريق أسفي - 48188 مراكش 
املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 
99261
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
2819 تم إعدا  القانون  24 سبتلبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  االقتضاء 

CULTURAL CARAVANS

وكالة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أسفار

 345  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

املسار طريق أسفي - 48188 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

:  بلغ  الشركة  رأسلال  مبلغ 

188.888  رهم  الشركة  مال  رأس 

سهم بقيلة   1888 إ 2  وهي مقسلة 

188.88  رهم لكل منها ، مرقلة من 

وتخصص لللساهلة   ،  1888 إ 2   1

الوحيدة السيدة شيلاء آ ت املكي .

 51 أمرشيش  بلراكش  القاطنة   

رقم 2 ثالوجت م ح و واملز ا ة بتاريخ 

21 أكتوبر 1938.

الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية 

EE424297 رقم

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

السيدة   : وصفات ومواطن الشركاء 

لبطاقة  الحاملة  املكي  آ ت  شيلاء 

EE424297 التعريف الوطنية رقم

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

السيدة   : الشركة  مسيري  ومواطن 

شيلاء أ ت املكي.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  بلراكش  التجارية 

82/18/2819 تحت رقم 9)3)18.

53 C
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KECH EXTREME
شركة ذات مسؤولية محدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جوا  علارة 

189 شقة رقم 43 الطابق 3 مراكش 
رقم التقييد في السجل التجاري 

97951
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  بلقت�سى عقد 
تم   2819 24  ونيو  بتاريخ  مراكش 
شركة   « إعدا  القانون امسا�سي ل 
باملليزات  محدو ة«  مسؤولية  ذات 

التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدو ة.
 KECH  : الشركة  تسلية 

.EXTREME
تأجير   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الدرجات.
عنوان املقر االجتلاعي : شارع عبد 
اقامة جوا  علارة  الخطابي  الكريم 

189 شقة رقم 43 الطابق 3 مراكش
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
عشرة   : الشركة  رأسلال  مبلغ 

االف (888.88 18)  رهم.
حصة   188 العينية  الحصص 

اجتلاعية
الشخصية  الشركاء  أسلاء 

والعائلية وعناوينهم :
 - عشير  رشيد  موالي  السيد   -
شارع املقاومة اقامة  افين�سي علارة 

اوه رقم 23 مراكش 
جنان   -14 شهري  مرا   السيد   -

اورا  علارة 4 الشقة 7 مراكش
توزيع امنصبة عل2 الشركاء : 

 58 عشير  رشيد  مؤالي  السيد 
حصة ؛

السيد مرا  شهري 58 حصة.
أسلاء مسيري الشركة الشخصية 

والعائلية وعناوينهم :
 - عشير  رشيد  مؤالي  السيد   -
شارع املقاومة اقامة  افين�سي علارة 

اوه رقم 23 مراكش.

جنان   -14 شهري  مرا   السيد   -

اورا  علارة 4 الشقة 7 مراكش.

كـاتــب  لـدى  القانوني  اإل داع  تم 

التــجـاريــة  بـاملــحـكلـة  الضـبـط 

بلراكش بتاريخ )1  وليو 2819 تحت 
رقم 186696.

54 C

KASBA LAKBIRA
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي جامع 

السويهلة تعاونية البوشيخة  وار 

الحاج العربي مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

96435

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  بلقت�سى عقد 

تم   2819 ابريل   15 بتاريخ  مراكش 

شركة   « إعدا  القانون امسا�سي ل 

بشريك  محدو ة  مسؤولية  ذات 

وحيد » باملليزات التالية :

 KASBA  : الشركة  تسلية 

LAKBIRA

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

:  ار  بإ جاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

جامع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

البوشيخة  وار  تعاونية  السويهلة 

الحاج العربي مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مئة الف   : مبلغ رأسلال الشركة 

)888.88 188)  رهم.

حصة   1888 العينية  الحصص 

اجتلاعية.

الشخصية  الشركاء  أسلاء 

والعائلية وعناوينهم : السيدة خد جة 

العين  مشرع  اكفاي  -  وار  بومهاو  

اوال  تا لة.

 : الشركاء  عل2  امنصبة  توزيع 

 1888 بومهاو   خد جة  السيدة 

حصة.

أسلاء مسيري الشركة الشخصية 
والعائلية وعناوينهم : السيدة خد جة 
العين  مشرع  اكفاي  -  وار  بومهاو  

اوال  تا لة.
كـاتــب  لـدى  القانوني  اإل داع  تم 
التــجـاريــة  بـاملــحـكلـة  الضـبـط 
تحت   2819 ماي   9 بلراكش بتاريخ 

رقم 185848.
55 C

» KechTag & Cie «
شركة ذات مسؤلية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 345 املسار 

طريق اسفي - 48188 مراكش 
املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9(913
تأسيس

 84 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
من سبتلبر 2819 تم إعدا  القانون 
مسؤلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. KechTag & Cie
تاجر   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 
الهدا ا التذكارية واملنتجات اإلعالنية 

- استيرا  وتصد ر- تجارة.
 345  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املسار طريق اسفي - 48188 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
:  بلغ  الشركة  رأسلال  مبلغ 
188.888  رهم  الشركة  مال  رأس 
سهم بقيلة   1888 إ 2  وهي مقسلة 
188.88  رهم لكل منها ، مرقلة من 
لللساهم  وتخصص   ،  1888 إ 2   1
عنوانه  جرنا  نبيل  السيد  الوحيد 
مراكش   48888 عرصة السباعي   52
التعريف  لبطاقة  الحامل  املغرب, 

.EE215(21 الوطنية رقم

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
السيد   : الشركاء  ومواطن  وصفات 
نبيل جرنا عنوانه 52 عرصة السباعي 
الحامل  املغرب,  مراكش   48888
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

EE215(21
والعائلية  الشخصية  امسلاء 
السيد   : الشركة  مسيري  ومواطن 
نبيل جرنا الحامل لبطاقة التعريف 

EE215(21 الوطنية رقم
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
من   1( بتاريخ  بلراكش  التجارية 

سبتلبر 2819 تحت رقم 813)18
56 C

 CAS DE PERSONNES
MORALES

تسلية امصل التجاري
la Mamounia  

في  مؤرخ  عقد  بلقت�سى 
شركة  أعطت   31/8(/19 
بالسجل  املسجلة   la Mamounia
باملحكلة   53(3 عد   التجاري 
التجارية بلراكش حق التسيير الحر 
لألصل التجاري الكائن بقصر الفندق 
لفائدة شركة OGK SARL ملدة ثالث 
 2819/18/1 من  تبتدئ  سنوات 
مبلغ  مقابل   2822/18/1 في  وتنتهي 

شهري888,88.)2  رهلا.
57 C

NLKSIS
SARL AU

وعنوان مقرها االجتلاعي مكتب رقم 
2 اليلين شقة رقم 6 زنقة طارق ابن 
زيا  ابن عائشة اكسيل سيور علارة 

)1 مراكش.
رقم التقييد في السجل التجاري

99825
تأسيس

عقد موثق  بلقت�سى عقد عرفي/ 
مؤرخ في82 سبتلبر 2819 مراكش

ل  امسا�سي  القانون  إعدا   تم 
»شكل الشركة« باملليزات التالية :
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NLKSIS : تسلية الشركة
 SARL AU : شكل الشركة

مصنع   : بإ جاز  الشركة  غرض 
الشركة  منتجات  بيع  او  تصنيع 

املصنعة.
مكتب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 2 اليلين شقة رقم 6 زنقة طارق 
سيور  اكسبل  عائشة  ابن  زيا   ابن 

علارة )1.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 18888  : الشركة  رأسلال  مبلغ 

 رهم.
الحصص العينية :

الشخصية  الشركاء  أسلاء 
مالكة  صغيير   : وعناوينهم  والعائلية 

الساكنة بلراكش
 188 توزيع امنصبة عل2 الشركاء 

حصة.
أسلاء مسيري الشركة الشخصية 
مالكة  صغيير   : وعناوينهم  والعائلية 

الساكنة بلراكش.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24 سبتلبر  التجارية بلراكش بتاريخ 

2819 تحت رقم )14)18.
58 C

OUSSAMA ALUMINIUM
227 تجزئة السنوبر مراكش

رقم التقييد في السجل التجاري 
99(5(

حل شركة
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
حل  تقرر   38/89/281( في  املؤرخ 
شركة اسامة املينيوم الشركة ذات 
وحيد)  (شريك  محدو ة  مسؤولية 
رأسلالها 18.888,88 , املقر اإلجتلاعي 
نتيجة  السنوبر مراكش  تجزئة   227
لتراكم الخسارات و التي تتعدى 75 % 

من رأسلال الشركة
وحد  مقر التصفية ب227 تجزئة 
السيد  عينت  كلا  مراكش  السنوبر 
الساكن  الغفار  عبد  موالي  مبروك 
مراكش  السنوبر  تجزئة  ب227 

كلصفي للشركة

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  والوثائق 

املتعلقة بالتصفية 

بلراكش  القانوني  اإل داع  تم 

تحت   87/11/281( بتاريخ 
رقم844).

59 C

OXA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدو ة 

رأسلالها 88 , 888 18  رهم

املقر أالجتلاعي شارع عبد الكريم 

الخطابي و شارع عالل الفا�سي اقامة 

ب 2 طابق 2 مراكش
عقد تسيير حر مصل تجاري

املؤرخ  العرفي  العقد  بلقت�سى 

 2819 سبتلبر   85 في مراكش بتاريخ 

أعطت شركة OXA PRINT املسجلة 

 2(721 رقم  التجاري  بالسجل 

حق  بلراكش  التجارية  باملحكلة 

التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 

تاشفين شارع موالي  ابن  ب مركب 

عبد هللا اقامة أ5 محل رقم 14 جليز 

 BAPALHARA مراكش لفائدة شركة

تبتدئ  شهرا  عشرون  و  اربعة  ملدة 

 31 2819 و تنتهي في  81 سبتلبر  من 
مقابل مبلغ شهري   2821 أغسطس 

قدره ثلانية عشر الف  رهم

60 C

MEDI QUEST AGADIR
SARL AU

وعنوان مقرها االجتلاعي : 92  رب 

زرقطزني شقة 6 الطابق 2 جليز 

مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 95997

تأسيس
عقد موثق  بلقت�سى عقد عرفي/ 

مؤرخ في 25/83/2819 مراكش 

 « تم إعدا  القانون امسا�سي ل   

شكل الشركة« باملليزات التالية : 

 SARL AU : شكل الشركة

 MEDI QUEST تسلية الشركة

AGADIR

رئيس   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مركز التدريب املنهي باملؤسسة

92  رب  االجتلاعي  املقر  عنوان 

جليز   2 الطابق   6 شقة  زرقطزني 

مراكش 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : سنة 99.

 288888  : مبلغ رأسلال الشركة 

 رهم.

الحصص العينية

الشخصية  الشركاء  أسلاء 

سلطين  سني   : وعناوينهم  والعائلية 

نسرين الساكنة بلراكش.

الشركاء  عل2  امنصبة  توزيع 

2888 حصة.

أسلاء مسيري الشركة الشخصية 

سلطين  سني  وعناوينهم  والعائلية 

نسرين الساكنة بلراكش.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

ابريل   22 بتاريخ  بلراكش  التجارية 

2819 تحت رقم 184612.

61 C

PARAPHARMACIE PASTEL
SARL AU

»شركة ذات مسؤولية محدو ة 

بشريك وحيد«

عنوان مقرها االجتلاعي 25 تجزئة 

التوفيق علارة حرزي 2 شقة 2 

مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري 

9(955

تأسيس
في  مؤرخ  موثق  بلقت�سى عقد 

إعدا   تم  بلراكش   83/89/2819

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

وحيد  بشريك  محدو ة  مسؤولية 

باملليزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدو ة بشريك وحيد.

 : الشركة   تسلية 

PARAPHARMACIE PASTEL

شبه   : بإ جاز  الشركة  غرض 

صيدلية.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 2 شقة   2 حرزي  علارة  التوفيق 

مراكش 25

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 18.888 الشركة  رأسلال  مبلغ 

 رهم مقسم كالتا ي :

اآلنسة اسلاء حرزي : 188 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة : 

الشخصية  الشركاء  أسلاء 

والعائلية وعناوينهم.

الساكنة  حرزي  اسلاء  اآلنسة 

الحسن  شارع   48 رقم  باكا  ر 

البونعلاني حي الداخلة  .

أسلاء مسيري الشركة الشخصية 

والعائلية وعناوينهم.

الساكنة  حرزي  اسلاء  اآلنسة 

الحسن  شارع   48 رقم  باكا  ر 

البونعلاني حي الداخلة .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19 سبتلبر  التجارية بلراكش بتاريخ 

2819 تحت رقم 872)18.

62 C

Société JNANE RUMI
S.A.R.L

مراكش تشليشة، زنقة السوسان، 

مجاط 2، حي النخيل الشلا ي، 

مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 9(989

تأسيس
مراكش  في  عرفي  بلقت�سى عقد 

إعدا   تم   31/87/2819 بتاريخ 

شركة«  »شكل  ل  امسا�سي  القانون 

باملليزات التالية :

شكل الشركة : SARL شركة ذات 

املسؤلية املحدو ة 

الرومي  جنان   : الشركة  تسلية 

.JNANE RUMI
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تأسيس   : بإ جاز  الشركة  غرض 
وتنلية وتسيير مجلوعة فنا ق و  ور 

الضيافة السياحية.

بيوت  كراء  و  املطاعم  استغالل 

وسكن مجهزة 

موجهة  أماكن  وتجهيز  بناء 

للسياحة.

شركة لكل  التجارية   التلثيلية 

ملجلوعات  ات  اختراع  أو  نوع  أو 

فوائد مغربية أو أجنبية 

شراء أو بيع كل متاع منقول أو غير 
منقول 

 : االجتلاعي  املقر  عنوان 
»تشليشة«، زنقة السوسان، مجاط 

2، حي النخيل الشلا ي، مراكش.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسلال الشركة : ثالثة مائة 

(388.888,88  رهم)  ألف  رهم 

مفرقة عل2 3.888 حصة بقيلة 188 

 رهم للحصة الواحدة.

الحصص العينية : بدون.

الشخصية  الشركاء  أسلاء 

والعائلية وعناوينهم :

السيد جرار جوهان تيتوس مارية 

هولندا  في  القاطن  بارك  فان   ن 

)1816 ج.غ) أمسطر ام.

السيدة كورنليا كاتارينا ماريا راط 

هولندا  في  القاطن  بارك  فان   ن 

)1816 ج.غ) أمسطر ام.

توزيع امنصبة عل2 الشركاء : 

السيد جرار جوهان تيتوس مارية 

فان   ن بارك : 1688 حصة.

السيدة كورنليا كاتارينا ماريا راط 

فان   ن بارك : 1488 حصة.

أسلاء مسيري الشركة الشخصية 

جرار  السيد   : وعناوينهم  والعائلية 

جوهان تيتوس مارية فان   ن بارك 

ج.غ)   1816) هولندا  في  القاطن 

أمسطر ام كلسير قانوني.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17 سبتلبر  التجارية بلراكش بتاريخ 

2819 تحت رقم )88)18.

63 C

STE VOLVIC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتلاعي : )15 تجزئة 

السعا ة الطابق االول شقة رقم 6 

مراكش  

السجل التجاري رقم : 99817

بلقت�سى عقد موثق املؤرخ في 16 

سبتلبر 2819، بلراكش.

امسا�سي  القانون  إعدا   تم 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة  

باملليزات  الوحيد،  الشريك  ذات 

التالية:

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد.

.VOLVIC   : تسلية الشركة

أشغال  بإ جاز:   الشركة  غرض   

مختلفة أو البناء.

 15(  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شقة  امول  الطابق  السعا ة  تجزئة 

رقم 6 مراكش.  

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99.

 : الشركة  رأسلال  مبلغ 

188.888 رهم.

الحصص النقد ة :  1888 .

مبلغ الحصة 188  رهم.

الشخصية  الشركاء  أسلاء 

زريويل  أميلة   : عناوينهم  والعائلية 

فيال   85 الساكنة بأبواب مراكش ت 

رقم 7 مراكش. 

توزيع امنصبة عل2 الشركاء:

 أسلاء مسيري الشركة الشخصية 

أميلة زريويل   : والعائلية و عناوينهم 

فيال   85 الساكنة بأبواب مراكش ت 

رقم 7 مراكش.

بلراكش   القانوني  اإل داع  تم 

2819، تحت رقم  23 سبتلبر  بتاريخ 

.18(13(

64 C

 STE YEN PACK
SARL

مقرها االجتلاعي : تجزئة الكلية 
علارة 98 رقم 1 شارع االمير موالي 

عبد هللا مراكش 
السجل التجاري رقم : 545)9

تاسيس شركة
عقد   / عرفي  عقد  بلقت�سى  
 2819 أغسطس   22 موثق مؤرخ في 

بلراكش.
تم إعدا  القانون امسا�سي لشكل 

الشركة،  باملليزات التالية:
شكل الشركة :

شركة ذات املسؤولية املحدو ة  .   
                                                                        .  YEN PACK : التسلية
تجارة  بإ جاز:   الشركة  غرض 
الغذائية                    التعليب  موا   وتوزيع 
عنوان املقر االجتلاعي : تجزئة الكلية 
شارع االمير موالي   1 رقم   98 علارة 

عبد هللا مراكش.                
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة  : 98 سنة.
الشركة:18.888  رأسلال  مبلغ   

 رهم.                   
الحصص العينية: 8.

الشخصية  الشركاء  أسلاء 
والعائلية وعناوينه:

املحلدي  الحي  كيطانو  فاضلة 
الوحدة 5 رقم 253 مراكش.

سلوى ا ت امقران تجزئة الكلية  
رقم 62 سيدي عبا  مراكش.

توزيع امنصبة  عل2 الشركاء  :
فاضلة كيطانو : 58 %.

سلوى ا ت امقران : 58 %.
أسلاء مسيري الشركة الشخصية 

والعائلية وعناوينهم : 
املحلدي  الحي  كيطانو  فاضلة 

الوحدة 5 رقم 253 مراكش.
سلوى ا ت امقران تجزئة الكلية  

رقم 62 سيدي عبا  مراكش.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية  مراكش   بتاريخ .26 غشت 

2819 تحت  رقم 7191.
65 C

 DIGITALIZATION,

 INNOVATION AND

 PROCESS SIMULATION

»DIPS«

شركـة محدو ة املسؤولية

ذات شريك وحيد  

املقر االجتلاعي: إقامة ر�سى، 

علارة 86، الطابق 1، الشقة 86،         

الجد دة

السجل التجاري رقم : 16849

تأسيس شركـة
 38 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

   83 بتاريخ  مسجل   ،2819 نوفلبر 

القانون  إعدا   تم   ،2819  جنبر 

امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

باملليزات التالية:

محدو ة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية  ات شريك وحيد.

تسلية الشركة :

 D I G I T A L I Z A T I O N ,

 INNOVATION AND PROCESS

».SIMULATION »DIPS

وتهيئة  تصليم  الشركة:  غـرض 

وثائق الشركات الصناعية.

ومرافقة  ومساعدة  تكوين 

املقاوالت الصناعية.

االجتلاعي:إقامة  املقر  عنوان 

الشقة   ،1 الطابق   ،86 ر�سى، علارة 

86، الجد دة.

املبلغ محد  في  رأسلال الشركة: 

 1888 إ 2  مقسم  188.888  رهم 

188  رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 

السيد احلد بشري: 1888 حصة 

اجتلاعية.

السيد  الشركة  التسيير:  د ر 

للبطاقة  الحامل  بشري  احلد 

الوطنية للتعريف رقم 58Q)41 ملدة 

غير محدو ة.
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اإل داع  تم  القانوني:  اإل داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بنور  بسيدي  االبتدائية  املحكلة 

رقم  تحت   2819 89  جنبر  بتاريخ 

.24534
 خالصة وبيان

66 C

 STE JEY IMMO
شركـة محدو ة املسؤولية 

رأسلالها : 188.888   رهم.

املقر االجتلاعي: العلويين، رقم 67، 

تجزئة عاليا، FD21، الطابق الثاني، 

الجد دة

السجل التجاري رقم : 15117

تأسيس شركـة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

نوفلبر   8( في  املؤرخ  االستثنائي 

2819، تقرر ما  لي:

 تغيير تسلية الشركة.

 تحويل املقر االجتلاعي لشركة.

 تفويت حصص اجتلاعية.

تغيير الغرض االجتلاعي للشركة.

االسا�سي  القانون  صياغة  اعا ة 

للشركة نتيجة هده التغييرات.

اإل داع  تم  القانوني:  اإل داع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بالجد دة بتاريخ 

85  يسلبر 2819 تحت رقم 24517.
 خالصة وبيان

67 C

STE DEHHAK VERT
شركـة محدو ة املسؤولية  

املقر االجتلاعي:  وار لقراقشة، 

موالي عبد هللا ، اقليم الجد دة.

السجل التجاري رقم :15961

تأسيس شركـة
 83 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

   8( بتاريخ  مسجل   ،2819 اكتوبر 
القانون  إعدا   تم   ،2819 اكتوبر 

امسا�سي لشركة محدو ة املسؤولية 

باملليزات التالية:

محدو ة  شركـة  الشركة:  شكل 
املسؤولية .

 DEHHAK  : الشركة  تسلية 
.VERT

مقاولة للتنظيف  غـرض الشركة: 
واشغال  مختلفة  واشغال  الصناعي 

البناء.
االجتلاعي:  وار  املقر  عنوان 
اقليم   ، هللا  عبد  موالي  لقراقشة، 

الجد دة.
محد   املبلغ   : الشركة  رأسلال 
 188 إ 2  مقسم  188.888  رهم  في 
188  رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 
للحصة الواحدة  في اسمي الشريكين: 
58 حصة   السيد حليد ضحاك: 

اجتلاعية.
58 حصة   السيد  ونس ضحاك: 

اجتلاعية.
السيد  الشركة  التسيير:  د ر 
للبطاقة  الحامل  ضحاك  حليد 
 M  4127(( الوطنية للتعريف رقم 

ملدة غير محدو ة.
اإل داع  تم  القانوني:  اإل داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بنور  بسيدي  االبتدائية  املحكلة 
رقم  تحت   2819 اكتوبر   31 بتاريخ 

.24481
خالصة وبيان

68 C

 STE HOLDING TRUSTOIL
& Cie

شركـة محدو ة املسؤولية  
ذات شريك وحيد

رأسلالها : 188.888   رهم
املقر االجتلاعي: رقم 2، زنقة ابن 
 ونس، الجامعة العربية، شقة 

بالطابق السفلي الجد دة
السجل التجاري رقم :16843

تأسيس شركـة
طرف  من  محرر  عقد  بلقت�سى 
موثق  االستا  علي الشريف العلمي، 
 ،2819 21 نوفلبر  بالجد دة، بتاريخ 
 ،2819 نوفلبر   25 بتاريخ  مسجل 
لشركة  امسا�سي  القانون  إعدا   تم 
محدو ة املسؤولية باملليزات التالية:

محدو ة  شركـة  الشركة:  شكل 
املسؤولية  ات شريك وحيد.

 HOLDING«: الشركة  تسلية   
.TRUSTOIL & Cie

فندق،  تسيير  الشركة:  غـرض   
واقامات  لألفراح  قاعة  مطعم، 

سياحية.
 ،2 رقم  االجتلاعي:  املقر  عنوان 
العربية،  الجامعة  ابن  ونس،  زنقة 

شقة بالطابق السفلي، الجد دة.
املبلغ محد  في  رأسلال الشركة: 
 1888 إ 2  مقسم  188.888  رهم 
188 رهم  بقيلة  اجتلاعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 
 1888 السيد نورالد ن عزالد ن: 

حصة اجتلاعية.
السيد  الشركة  التسيير:  د ر 
للبطاقة  نورالد ن عزالد ن الحامل 
 PH(4641( للتعريف رقم  الوطنية 

ملدة غير محدو ة.
اإل داع  تم  القانوني:  اإل داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد دة بتاريخ 

84  جنبر 2819 تحت رقم 24514.
خالصة وبيان

69 C

FALLACONSEIL
F.C

 S.A.R.L.AU
شركـة محدو ة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رأسلالها : 48.888   رهم

املقر االجتلاعي: الجد دة، شارع 
عالل الفا�سي  ونس، تجزئة زهور 

1، رقم 2.
السجل التجاري رقم : 7)168

تأسيس شركـة
طرف  من  محرر  عقد  بلقت�سى 
موثقة  الزاوي،  الهام  االستا ة 
 ،2819 25 نوفلبر  بالجد دة، بتاريخ 
 ،2819 نوفلبر   29 بتاريخ  مسجل 
لشركة  امسا�سي  القانون  إعدا   تم 
محدو ة املسؤولية باملليزات التالية:

محدو ة  شركـة  الشركة:  شكل 
املسؤولية ذات شريك وحيد.

تسلية الشركة : 
 FALLACONSEIL     F.C.  S.A.R.L .AU
االستشارة  الشركة:  غـرض 
لالستيرا      مقاولة  القانونية، 

والتصد ر.
 عنوان املقر االجتلاعي: الجد دة، 
تجزئة  الفا�سي  ونس،  عالل  شارع 

زهور 1، رقم 2.
املبلغ محد  في  رأسلال الشركة: 
48.888  رهم مقسم إ 2 488 حصة 
188  رهم للحصة  اجتلاعية بقيلة 

الواحدة  في اسم الشريك الوحيد: 
حصة   488 السيد احلد فالح:   

اجتلاعية.
السيد  الشركة  التسيير:  د ر 
احلد فالح الحامل للبطاقة الوطنية 
غير  ملدة   B25987( رقم  للتعريف 

محدو ة.
اإل داع  تم  القانوني:  اإل داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجد دة بتاريخ 

)1  جنبر 2819 تحت رقم 24574.
            خالصة وبيان

70 C

  UNION HUITRES 
S.N.C 

   شـركـة التضامن
      رأسلالها :  18.888  رهم

      مقرها   حي  املسيرة 81 زنقة 
بوناصر الداخلة 

تأسيـــس شركة
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إحداث  تم    ،2819 ماي 

امسا�سي   لشـركـة التضامن .
التضامن  شـركـة  التسليــة: 

.UNION HUITRES SNC
 الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 
لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير : 
فواكه  و  وامسلاك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات ..
خلق  واستغالل و حدات املعالجة.
جليع انشطة تربية  االحياء املائية. 
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 81 املسيرة  حي   املقر االجتلاعي: 
زنقة بوناصر الداخلة.                             

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 
التأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حد    : املـال  رأس 
مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 

حصة من فئة 188  رهم.
 للواحـد لفائدة السا ة :     

 .. محلد املهدي بومهدي  السيد  
28حصة.

السيد نور الد ن اهل بباها ..  28 
حصة.

 28  ... باباها  الداه اهل   : السيد 
حصة. 

 28 مي...  املامي  محلد  السيد: 
حصة. 

 28  ..... بومهدي  منينة  السيدة 
حصة.

التسييـر :عهـد تسييـر  الشركـة إ 2 
السيد : محلد املهدي بومهدي.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  31  جنبـر  في  وتنتهـي   نا ـر 

سنـة.
امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإل ـداع  تـم   : القانـونـي  اإل ــداع 
القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لوال ـة 
بلد نـة  الذهب-الكويـرة  وا ي  جهـة 
تحـت    ،2819 ماي   38 الداخلـة  ـوم 
التجاري  السجل   559/2819 عـد  

رقم 51)13 .   
للنشر والبيان

71 C

SOZA HUITRES 
S.N.C 

   شـركـة التضامن
      رأسلالها  :  18.888  رهم

      مقرها االجتلاعي :    حي املسيرة 1 
رقم 22 الداخلة 

تأسيـــس شركة
 22 بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،2819 ماي 

امسا�سي  لشـركـة التضامن .
التضامن شـركـة   :  التسليــة 

» SOZA HUITRES SNC « 

الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 

لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير :  

فواكه  و  امسلاك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات .....

خلق  واستغالل و حدات املعالجة 

جليع انشطة تربية  االحياء املائية. 

 1 حي املسيرة  املقر االجتلاعي:    

رقم 22 الداخلة.                             

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حد    : املـال  رأس 

مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 

للواحـد  188  رهم   حصة من فئة 

لفائدة السا ة :     

 .... اكلاش  محلد  السيد 

28حصة.

 28  السيدة : الخليفة الخليل ...  

حصة.

 28  ..... اكلاش  العالية  السيدة 

حصة .

 28  .... ميارة  صفية    : السيدة 

حصة.

السيدة امينة التروزي .28 حصة .

 التسييـر :عهـد تسييـر  الشركـة إ 2 

السيد: محلد اكلاش.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  31  جنبـر  في  وتنتهـي   نا ـر 

سنـة.

 امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإل ـداع  تـم   : القانـونـي  اإل ــداع 

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لوال ـة 

بلد نـة  الذهب-الكويـرة  وا ي  جهـة 

الداخلـة  ـوم 31 ماي 2819،   تحـت 

التجاري  السجل   569/2819 عـد  

رقم 67)13 .   

للنشر والبيان

72 C

 SEVEN ROCK

S.N.C

   شـركـة التضامن

      رأسلالها :  18.888  رهم

      مقرها   حي الرحلة 3 رقم 14 

الداخلة 

تأسيـــس شركة

 22 بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إحداث  تم   ،2819 ماي 

امسا�سي   لشـركـة التضامن .

التضامن  شـركـة   التسليــة: 

» SEVEN ROCK S.N.C «

 الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 

لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير : 

فواكه  و  امسلاك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات ...

خلق  واستغالل وحدات املعالجة 

جليع انشطة تربية  االحياء املائية. 

 3 حي الرحلة  املقر االجتلاعي:    

رقم 14 الداخلة.                             

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حد    : املـال  رأس 

مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 

للواحـد  188  رهم   حصة من فئة 

لفائدة السا ة :     

 ...... هنوني  خطاط  السيد 

28حصة.

 28   ..... الساملة هنوني  السيدة  

حصة.

 ...... السيد سيدي عثلان بابيت 

28 حصة 

 28  ....... السيد املحجوب هنوني 

حصة .

السيد محلو  هنوني... 28 حصة.

التسييـر :عهـد تسييـر  الشركـة إ 2 

السيد:  خطاط هنوني .

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  31  جنبـر  في  وتنتهـي   نا ـر 

سنـة.

امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإل ـداع  تـم   : القانـونـي  اإل ــداع 

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لوال ـة 

بلد نـة  الذهب-الكويـرة  وا ي  جهـة 

تحـت    2(/85/2819 الداخلـة  ـوم   

التجاري  السجل   546/2819 عـد  

رقم 29)13 .   

للنشر والبيان

73 C

 MONDE DES HUITRES

S.N.C

   شـركـة التضامن

      رأسلالها  18.888.88  رهم

      مقرها   حي اكسيكسات زنقة  

بوكفة  رقم -73  الداخلة 

I/- تأسيـــس:

عرفي  عقد  بلقت�سى    

إحداث  تم    11/86/2819 بتاريخ 

القانون امسا�سي   لشـركـة التضامن .

1/- التسليــة:

 MONDE  « التضامن.  شـركـة 

»  DES HUITRES SNC

2/- الهــدف :

تهدف الشركة في املغرب او الخارج 

سواء لحسابها أو لحساب الغير :

• تربية املحار و امسلاك و فواكه 

البحر و الصدفيات .....

حدات  و  استغالل  و  خلق    •

املعالجة .

اإلحياء  تربية   أنشطة  جليع   •

املائية. 

حي   : االجتلاعي  املقر   -/3  

 -  73 رقم  بوكفة  زنقة  اكسيكسات 

الداخلة.     
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من  ابتداء  سنة   99 املــدة:   -/  4
تاريخ التأسيس النهائـي.

حد  رأس املال   : رأس املـال   -/5
مقسم  18.888.88  رهم  مبلغ  في 
188  رهم   188 حصة من فئة  عل2  

للواحـد لفائدة السا ة :     
السيد: الطالب الواعر ..28حصة
السيدة لالني بوعيلة.....28 حصة

 28... االخيار  اميللنين  السيدة 
حصة 

 28..... بوسيف  البشير  السيد 
حصة 

السيد شابة بوعيلة ...28 حصة .
6/- التسييـر :عهـد تسييـر  الشركـة 

إ 2 السيد: الطالب الواعر
من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -/7
فاتـح  نا ـر وتنتهـي في 31  جنبـر من كل 

سنـة.
لالحتياط   5%   : امربــاح   -/(

القانـــونـي.
II/- اإل ــداع القانـونـي :

باملحكلـة  القانـونـي  اإل ـداع  تـم 
وا ي  جهـة  لوال ـة  االبتدائية 
الداخلـة  بلد نـة  الذهب-الكويـرة 
عـد   تحـت   2819/86/21  ـوم   
رقم  التجاري  السجل   2819/636

   . 13977
74 C

للنشر والبيان

 MANANA MARINA   
S.N.C

   شـركـة التضامن
      رأسلالها  18.888.88  رهم

      مقرها   حي بئر انزران رقم 18 
الداخلة 

تأسيـــس شركة
 22 بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،2819 ماي 

امسا�سي   شـركـة التضامن .
التضامن  شـركـة  التسليــة: 

.MANANA MARINA SNC
 الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 
لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير : 
فواكه  و  امسلاك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات ...

خلق  واستغالل وحدات املعالجة.

االحياء  تربية   انشطة  جليع   

املائية. 

انزران  بئر  حي  االجتلاعي:   املقر 

رقم 18 الداخلة .

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حد    : املـال  رأس 

مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 

حصة من فئة 188  رهم.

للواحـد لفائدة السا ة :     

 ..... اكلاش  حسن   السيد 

28حصة.

    السيد : محلد السالك اسويد 

.....  28 حصة.

 28  .... حلنة    الرباس  السيد 

حصة .

 28  .... السيدة الساملة اكلاش   

حصة. 

السيدة لال حنان العلوي ....... 28 

حصة. 

 التسييـر :عهـد تسييـر  الشركـة إ 2 

السيد : حسن  اكلاش .

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  31  جنبـر  في  وتنتهـي   نا ـر 

سنـة.

امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإل ـداع  تـم   : القانـونـي  اإل ــداع 

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لوال ـة 

بلد نـة  الذهب-الكويـرة  وا ي  جهـة 

تحـت   ،2819 ماي   2( الداخلـة  ـوم 

التجاري  السجل   545/2819 عـد  

رقم 31)13 .   

للنشر والبيان

75 C

  LASSYAD AQUICULTURE
S.N.C

   شـركـة التضامن

      رأسلالها :  18.888  رهم

      مقرها   حي العلارات الحلر زنقة 

شرواطة رقم 264 - الداخلة 

تأسيـــس شركة
 3 بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إحداث  تم   ،2819  ونيو 

امسا�سي   لشـركـة التضامن .

 LASSYAD  : التسليــة 

شـركـة    AQUICULTURE SNC

التضامن.

الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 

لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير :

فواكه  و  امسلاك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات .....

خلق  و استغالل وحدات املعالجة 

جليع انشطة تربية  االحياء املائية. 

العلارات  حي   : االجتلاعي  املقر 

 264 رقم  شرواطة  زنقة   الحلر 

 الداخلة.                             

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حد    : املـال  رأس 

مبلغ  18.888  رهم مقسم عل2  188 

للواحـد  188  رهم   حصة من فئة 

لفائدة السا ة :     

 28  ...... رمضان  لسيا   السيد 

حصة.

 28.... رباب احو�سي  السيدة      

حصة.

 28  ..... عليلنا  شينبيها  السيدة 

حصة. 

  28  .......... السيد الشيخ بوسيف 

حصة .

 28  ...... السيدة فطيلتو شكاف 

حصة. 

التسييـر : عهـد تسييـر  الشركـة إ 2 

السيد  لسيا  رمضان.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

 نا ـر وتنتهـي في 31  جنبـر من كل سنـة.

امربــاح :  5 % لالحتياط القانـــونـي.

اإل ـداع  تـم   : القانـونـي  اإل ــداع 

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لوال ـة 

بلد نـة  الذهب-الكويـرة  وا ي  جهـة 

الداخلـة  ـوم 11  ونيو 2819،  تحـت 

التجاري  السجل    2819/592 عـد  

رقم 13981 .   
للنشر والبيان

76 C

KHALIJ EL-WAD 

S.N.C 

   شـركـة التضامن

      رأسلالها:   18.888  رهم

      مقرها   حي لفطيحات  شارع 

محلد لغظف رقم 366 - الداخلة 

 تأسيـــس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

  18  ونيو 2819، تم إحداث القانون 

امسا�سي   لشـركـة التضامن .

التضامن  شـركـة  التسليــة: 

.KHALIJ EL-WAD SNC

الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 

لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير : 

فواكه  و  امسلاك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات ..

خلق  واستغالل وحدات املعالجة 

جليع انشطة تربية  االحياء املائية. 

املقر االجتلاعي:  حي لفطيحات  شارع 

محلد لغظف رقم 366 - الداخلة .

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حد    : املـال  رأس 

مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 

للواحـد  188  رهم   حصة من فئة 

لفائدة السا ة :     
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 .......... الهنوني  اسلاعيل  السيد 

28حصة.

 28   ....... فتحي  ثورية  السييدة 

حصة.

 28  ........ سداتي ميشان  السيد  

حصة. 

السيد الشيخ فتحي .... 28 حصة. 

السيد الشيخ علي  فتحي ............... 

28 حصة.

 التسييـر :عهـد تسييـر  الشركـة إ 2 

السيد: اسلاعيل الهنوني.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  31  جنبـر  في  وتنتهـي   نا ـر 

سنـة.

امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإل ـداع  تـم   : القانـونـي  اإل ــداع 

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لوال ـة 

بلد نـة  الذهب-الكويـرة  وا ي  جهـة 

الداخلـة  ـوم )1  ونيو 2819،    تحـت 
التجاري  السجل   2819/613 عـد  

رقم 13941 .   
للنشر والبيان

77 C

JAD HUITRES 
S.N.C 

   شـركـة التضامن

      رأسلالها :   18.888  رهم

      مقرها   حي املسيرة 1 زنقة براهيم 

ولد ميشان رقم 83 الداخلة 

تأسيـــس شركة
 22 بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،2819 ماي 

امسا�سي   لشـركـة التضامن .

 JAD « التسليــة : شـركـة التضامن

.HUITRES SNC

الهــدف : تهدف الشركة في املغرب 

لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير : 

فواكه  و  وامسلاك  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات ..

خلق  و استغالل وحدات املعالجة

االحياء  تربية   انشطة  جليع 

املائية. 

 1 حي املسيرة  املقر االجتلاعي:     

83 رقم  ميشان  ولد  براهيم   زنقة 

 الداخلة.                             

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حد    : املـال  رأس 

مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 

للواحـد  188  رهم   حصة من فئة 

لفائدة السا ة :     

 28  ...... شلا   منين  السيدة 

حصة.

 28   ........ امحلد شلا   السيد  

حصة.

السيدة عيشتو الشيخ املامي....... 

28 حصة .

  ...... السيد احلد بزيد بارك هللا 

28 حصة .

السيد بارك هللا اهل بارك هللا ..... 

28 حصة. 

التسييـر :عهـد تسييـر  الشركـة إ 2 

السيدة : منين شلا .

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  31  جنبـر  في  وتنتهـي   نا ـر 

سنـة.

امربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإل ـداع  تـم   : القانـونـي  اإل ــداع 

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لوال ـة 

بلد نـة  الذهب-الكويـرة  وا ي  جهـة 

الداخلـة   وم 31 ماي 2819،   تحـت 
التجاري  السجل    56(/2819 عـد  

رقم 65)13 .   
للنشر والبيان

78 C

GALB NGADI DAK S.N.C
   شـركـة التضامن

      رأسلالها  18.888.88  رهم

      مقرها   شارع الوالء رقم )1/17 

- الداخلة .

I/- تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إحداث  تم   17/86/2819

امسا�سي   لشـركـة التضامن .

التضامن شـركـة   : التسليــة   -/1 
» GALB NGADI DAK SNC «

2/- الهــدف :
في املغرب  تهدف الشركة    
لحسابها أو لحساب  او الخارج سواء 

الغير : 
تربية املحار و امسلاك و فواكه   -

البحر و الصدفيات.
حدات  و  استغالل  و  خلق    -

املعالجة .
االحياء  تربية   انشطة  جليع   -

املائية. 
شارع      : االجتلاعي  املقر   -/3  
الوالء رقم 1/)17 - الداخلة .                             
من  سنة ابتداء   99  : املــدة   -/  4

تاريخ التأسيس النهائـي.
5/- رأس املـال : حد  رأس املال في 
مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 
للواحـد  188  رهم   حصة من فئة 

لفائدة السا ة :     
  : اميم   خد جة     : السيدة      

28حصة.
     السيدة  : أم الفضل ماء العينين  :

28 حصة.
    السيد : محلد فاضل أميم 28 

حصة. 
 28  : لشياخ حدا    : السيدة      

حصة. 
    السيدة :مريم اميم  : 28 حصة. 
6/- التسييـر :عهـد تسييـر  الشركـة 

إ 2 السيدة :  خد جة أميم.
من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -/7
31  يسلبر من  فاتـح  نا ـر وتنتهـي في 

كل سنـة.
لالحتياط   5%   : امربــاح   -/(

القانـــونـي.
II/- اإل ــداع القانـونـي :

باملحكلـة  القانـونـي  اإل ـداع  تـم 
وا ي  جهـة  لوال ـة  االبتدائية 
الداخلـة  بلد نـة  الذهب-الكويـرة 
عـد   تحـت    24/86/2819  ـوم   
رقم  التجاري  السجل   649/2819

   . 13995
للنشر والبيان

79 C

COQUILLAGE - DAK

S.N.C
شـركـة التضامن

رأسلالها  18.888  رهم

مقرها :  زنقة وا ي الشياف رقم 

1313/-1 الداخلة 

I/- تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إحداث  تم   83/86/2819

امسا�سي   لشـركـة التضامن .

1/- التسليــة :

 COQUILLAGE« شـركـة التضامن

»- DAK SNC

2/- الهــدف :

تهدف الشركة في املغرب او الخارج 

سواء لحسابها أو لحساب الغير : 

فواكه  و  امسلاك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات.

خلق  و استغالل و حدات املعالجة .

االحياء  تربية   انشطة  جليع 

املائية. 

 3/- املقر االجتلاعي:    زنقة وا ي 

الشياف رقم 1313 / 1 - الداخلة .

من  سنة ابتداء   99  : املــدة   -/  4

تاريخ التأسيس النهائـي.

5/- رأس املـال : حد  رأس املال في 

مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 

للواحـد  188  رهم  فئة  من  حصة 

لفائدة السا ة :     

السيد :   او ي فتوح : 28حصة

 28  : فتوح  كليلينة    : السيدة 

حصة

 28  : فاخوري  عبداتي   : السيد 

حصة 

السيدة : غالنة فتوح : 28 حصة 

السيد : علر فاخوري : 28 حصة 

تسييـر   عهـد   : التسييـر   -/6

الشركـة إ 2 السيد:  او ي فتوح .

من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -/7

31  يسلبر من  فاتـح  نا ـر وتنتهـي في 

كل سنـة.



575 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

لالحتياط   5%  : امربــاح   -/(

القانـــونـي.

II/- اإل ــداع القانـونـي :

باملحكلـة  القانـونـي  اإل ـداع  تـم 

وا ي  جهـة  لوال ـة  االبتدائية 

الداخلـة  بلد نـة  الذهب-الكويـرة 

تحـت عـد       11/86/2819   ـوم   

رقم  التجاري  السجل   2819  /593

   . 13983
للنشر والبيان

80C

COCH.DAK
S.N.C

   شـركـة التضامن
رأسلالها  18.888.88  رهم

مقرها  حي  اكسيكسات

 رقم 37 - الداخلة 

I/- تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إحداث  تم   2819/86/83

امسا�سي   لشـركـة التضامن .

1/- التسليــة :

 COCH.DAK  « شـركـة التضامن 

»  SNC

في  تهدف الشركة    : الهــدف   -/2

لحسابها  سواء  الخارج  او   املغرب 

أو لحساب الغير : 

فواكه  و  امسلاك  و  املحار  تربية 

البحر و الصدفيات .

خلق  و استغالل و حدات املعالجة .

االحياء  تربية   انشطة  جليع 

املائية. 

حي    : االجتلاعي  املقر   -/3  

اكسيكسات رقم 37 - الداخلة.                             

من  سنة ابتداء   99  : املــدة   -/  4

تاريخ التأسيس النهائـي.
5/- رأس املـال : حد  رأس املال في 

مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 

للواحـد  188  رهم   حصة من فئة 

لفائدة السا ة :     
السيدة : زينب الدليل :  28حصة

 28  : خدوج بن السيد   : السيدة 

حصة.

السيدة : غلي بولحيت : 28 حصة 

السيدة : زوهرة املرجي  : 28 حصة 

 28  : الدليل  خد جة   : السيدة 

حصة. 

6/- التسييـر :عهـد تسييـر  الشركـة 

إ 2  السيدة : زينب الدليل 

من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -/7

31  يسلبر من  فاتـح  نا ـر وتنتهـي في 

كل سنـة.

لالحتياط   5%  : امربــاح   -/(

القانـــونـي.

II/- اإل ــداع القانـونـي : تـم اإل ـداع 

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لوال ـة 

بلد نـة  الذهب-الكويـرة  وا ي  جهـة 

تحـت   2819/86/11 الداخلـة  ـوم 

التجاري  السجل   2819/594 عـد  

رقم 13985 .
للنشر والبيان

81 C

BAWABA. DAK. AQUA
S.N.C

   شـركـة التضامن

      رأسلالها  18.888.88  رهم

      مقرها   حي بئر انزران  رقم -12 

الداخلة .

I/- تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إحداث  تم    1(/86/2819

امسا�سي  لشـركـة التضامن .

1/- التسليــة :

 BAWABA.  « التضامن  شـركـة 

» DAK. AQUA SNC

2/- الهــدف :

تهدف الشركة في املغرب او الخارج 

سواء لحسابها أو لحساب الغير : 

تربية املحار و امسلاك و فواكه   -

البحر و الصدفيات 

حدات  و  استغالل  و  خلق    -

املعالجة .

االحياء  تربية   انشطة  جليع   -

املائية. 

بئر  حي    : االجتلاعي  املقر   -/3  

انزران  رقم -12الداخلة .

من  سنة ابتداء   99  : املــدة   -/  4

تاريخ التأسيس النهائـي.

5/- رأس املـال : حد  رأس املال في 

مبلغ 18.888  رهم مقسم عل2  188 

للواحـد  188  رهم   حصة من فئة 

لفائدة السا ة :     

السيدة : تربة الركيبي  : 28 حصة

السيدة : ثورية سالمي :  28 حصة

السيدة : فاطلة   دة : 28 حصة 

السيدة : اميلة سالمي : 28 حصة 

السيدة : مريم   دة : 28 حصة 

تسييـر   عهـد   : التسييـر   -/6

الشركـة إ 2 السيدة : تربة الركيبي .

من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -/7

31  يسلبر من  فاتـح  نا ـر وتنتهـي في 

كل سنـة.

لالحتياط   5%  : امربــاح   -/(

القانـــونـي.

II/- اإل ــداع القانـونـي :

باملحكلـة  القانـونـي  اإل ـداع  تـم 

وا ي  جهـة  لوال ـة  االبتدائية 

الداخلـة  بلد نـة  الكويـرة   - الذهب 

عـد   تحـت   21/86/2819  ـوم 

رقم  التجاري  السجل   2819/635

   . 13975
للنشر والبيان

82 C

SOPATOLAR
SARL

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

 ،2819 2  يسلبر  بــتاريخ   ، الرباط 

قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة .

   SOPATOLAR : التـــــــــــــــــــسلية

اســـــــتغالل   : االجتلاعي  الهـــدف 

املــــــــــناجم.

18888  رهم   : رأسلال الشركـة 

فئة  من  حصة   1888 إ 2  مقسلة 

188  رهم للحصة الواحدة.

 588  : جالل  لعريفي  الســــيد   -

حصة.

- الســــيد  مصطفى التوي�سي : 588 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املــــــــــــدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2    : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

2، زنقة  3،  علارة  : شقة  املـــــــــــــقر 

الويدان،  بين  شارع  عوا،  ضا ة 

أڭــــــدال، الرباط

املــــــــــسير: الســـــيد لعريفي جالل

رقم التقييد بالسجل التجاري : 

.141799

83 C

 DIAMOND PRESTIGE

LUXURY
SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

2819،قـد  4  يسلبر  بــتاريخ  الرباط، 

املــسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـم 

املحدو ة بشريك وحـــــيد .

 DIAMOND  : التـــــــــــــــــــسلية 

   PRESTIGE LUXURY

كـــــراء   : االجتلاعي  الهـــدف 

السيارات بدون سائــــق

 188.888  : الشركـة  رأســلال 

 رهــــم مقسـلة  إ 2 1888  حـــــصة من 

188  رهم للحصة الواحــدة و  فــــــئة 

املقسلة بالكامل عل2 السيد  اشرف 

املغاري .

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 

سنة  كل  من  31  يسلبر   إ 2 

ما عـــــدا السنة امو 2 تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
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حي   1 رقم  الخير  تجزئة  املـــــــــــقر: 

الخير ح ي م الرباط.

التســــــيــير: السيد اشرف املغاري.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.141(91

84 C

UNIVERS DATA SERVICES
SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

الرباط،  بــتاريخ 5  يسلبر 2819  ،قـد 

املــسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـم 

املحدو ة بشريك وحيد .

 UNIVERS DATA  : التـــــــــــــــــــسلية 

   SERVICES

االستشارات   : الهـــدف االجتلاعي 

املعلوماتية ، بــــــــيع االجهزة املعلوماتية.

  188.888  : الشركـة  رأســلال 

حـــــصة من   1888  رهــــم مقسـلة إ 2 

الواحــدة  للحصة  188  رهم  فــــــئة 

عل2  بالكامل  موزعة  وحيد  لشريك 

السيد  نور الد ن البقال   

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  

تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.

االشعاري، زنقة   ،14  :  املـــــــــــقر 

الشقة رقم 4، أڭــــــدال ، الرباط .

التســــــيــير: الســـــيد  نـــــورالـــــــد ن. 

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.141(93

85 C

HDMI TRAVAUX
 SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

 ،2819 نوفلبر   26 بــتاريخ  الرباط، 

قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة  بشريك وحيد.

   HDMI TRAVAUX : التـــــــــــــــــــسلية

في  مقاول   : االجتلاعي  الهـــدف 

في  مــقال  البــناء،  و  العامة  امشغال 

في  مقاول  املباني،  صــــباغة  أشغال 

تركيب الكـــــهربائي.
 188.888  : الشـــــركـة  رأســلال 

 رهــــم مقسـلة  إ 2 1888  حـــــصة من 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.

اليــــعقوبي      الحليد  عــــبد  الســــيد 

1888 حصة.   

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  

تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.
 املـــــــــــقر : حي االنبعاث، رقــــم 5)) ،

امول،  الطابــــق  العــــسري،  وا   زنقة 

ســـــال.

الحليد  عــــبد  الســــيد   : املســــــــير 

اليـــعقوبي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.38911

86 C

OWNROAD
SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

الرباط، بــتاريخ 2  يسلبر 2819 ،قـد 

املــسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـم 

املحدو ة  بشـــريك وحيد.

    OWNROAD : التـــــــــــــــــــسلية

في  تاجر   : االجتلاعي  الهـــدف 

 معدات الكلبيوتر بلختلف أنواعها،

االستشارات  الحلول،  و  املكتبيات 

اإل ارية.

امعلال مختلف  في   مقاول 

أو البـــناء، التفاوض.
  188.888  : الشركـة  رأسلال 

حصة من   1888 إ 2   رهم مقسلة 

فئة 188  رهم للحصة الواحدة.

      : العلراني  خد جة  الســـــيدة 

1888 حصة

من  ابتداء  سنة   99  : املــــــــــــدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح  نا ر إ 2    : السنة املالية 

31  يسلبر من كل سنة ما عدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

سينا،  ابن  شارع   ،79 املـــــــــــــقر: 

 ،6 رقم  الشـــقة  الثاني،  الطابق 

أڭــــــدال، الرباط 

خد جة  الســـــيدة  املــــــــــسير: 

العلراني.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.141935

87 P

GESCONSA
SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

الرباط، بــتاريخ 5  يسلبر 2819، قـد 

املــسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـم 

املحدو ة  بشريك وحيد.

    GESCONSA : التـــــــــــــــــــسلية

التــــسيير   : االجتلاعي  الهـــدف 

التـــــجاري.
 188.888  : الشـــــركـة  رأســلال 

 رهــــم مقسـلة  إ 2 1888  حـــــصة من 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.

  ANTONIO SAEZ الســــيد 

LUCENA 1888 :  حصة 
من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

فاتح  نا ر  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  31  يسلبر  إ 2  

تاريخ  من  تبتدئ  امو 2  السنة  عـــــدا 

التسجيل.
 املـــــــــــقر : 15، زنــــقة وا  زيــــز، رقــــم 1 ،

أڭـــــدال ، الرباط  

 ANTONIO الســـــيد   : املســــــــير 

             .SAEZ LUCENA
 : رقم التقييد بالسجل التجاري   

.141(39

88 P

EQUINOTEM
 SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

 ،2819 سبتلبر   17 بــتاريخ  الرباط، 

قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة بشــــريك وحيد.

EQUINOTEM : التـــــــــــــــــــسلية

جليع  بــــــيع   : االجتلاعي  الهـــدف 

املــــــوا  إموكس  ابـــــل

 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 

حـــــصة من   1888  رهــــم مقسـلة إ 2 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.

 1888 ناصيحي  أشرف  الســــيد 

حصة.

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  جـــنبر من كل سنة ما عـــــدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

: و ا  ــــــة املـــــغرب العـــــربي،  املـــــــــــقر 

رقـــــــم 34، تــــــلارة  

املســــــــير : الســــيد أشرف ناصيحي   

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

12(795

89 C

 ZELLIART TRAVAUX 
 SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

 ،2819 83  يسلبر  بــتاريخ  الرباط، 

قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة بشريك وحيد .

 ZELLIART  : التـــــــــــــــــــسلية 

.TRAVAUX

أعــــــلال   : االجتلاعي  الهـــدف 

الزلــــــــيج البـــــــــــلدي

 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 

حـــــصة من   1888  رهــــم مقسـلة إ 2 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.

 1888 مــــحلد  القا  ـــــري  الســــيد 

حصة.
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من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  جـــنبر من كل سنة ما عـــــدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

عــــلارة  فــــــتوح،  تجـــــزئة   : املـــــــــــقر 

شارع   ،83 رقم  الشــــقة   ،117

القاهـــــرة، تـــــــلارة  

املســــــــير :  الســــيد القا  ـــــري مــــحلد   
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

129283

90 C

JOHRA QUALITY 
 SARL

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 

 ،2819 نوفلبر   28 بــتاريخ  الرباط، 

قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة 

 JOHRA QUALITY : التـــــــــــــــــــسلية

الهـــدف االجتلاعي : مــــقاول تسيير 

و  (تحـــــويل  الصــــــناعي  االستغالل 

حــــــفظ املنتوجات الغذائية). 
 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 

حـــــصة من   1888  رهــــم مقسـلة إ 2 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.

 588 النـــبي  عــــبد  هـــيشم  الســــيد 

 588 الســــيد هـــــريبان شباني   - حصة 

حصة 

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  جـــنبر من كل سنة ما عـــــدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

امبـــــطال،  شارع   ،15  : املـــــــــــقر 

الشـــــقة رقــــــم 84، أڭــــــــدال، الرباط  

عــــبد  هـــيشم  الســــيد   : املســــــــير 

النـــــــبي
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

141(69
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WHITE CLINIC 
 SARL

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 
 ،  2819 نوفلبر   22 بــتاريخ  الرباط، 
قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة.
 WHITE CLINIC : التـــــــــــــــــــسلية

الهـــدف االجتلاعي : تشغيل مــــــركز 
تـــــــجليل  منتجات  تاجـــــــر  التجليل، 

(منتجات ولـــــوازم التـــــجليل). 
 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 
من  حـــــصة   188 إ 2  مقسـلة   رهــــم 

فــــــئة 1888  رهم للحصة الواحــدة.
الســــيد فـــــهد الـــــوا ي 188 حصة 

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 
تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 
31  جـــنبر من كل سنة ما عـــــدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
فــــــرنسا،  شارع   ،56  : املـــــــــــقر 

أڭـــــــــــــدال، الرباط  
املســــــــير : الســــيد فـــــهد الـــــوا ي   

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
141643
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 GROGTRAV LEADER 
 SARL AU

في  عرفـي مسـجل  عـقد  بلقت�سى 
 ،2819 86  يسلبر  بــتاريخ  الرباط، 
قـد تـم تأسيس شركة ذات املــسؤولية 

املحدو ة بشريك وحيد .
 GROGTRAV  : التـــــــــــــــــــسلية 

 LEADER
في  مــــقاول   : االجتلاعي  الهـــدف 
التسيير  امعلال املختلفة أو البــــناء، 
التجاري (كــــــراء معدات البــــناء)، تاجر 

العقاقير . 
 188888  : الشـــــركـة  رأســلال 
حـــــصة من   1888  رهــــم مقسـلة إ 2 

فــــــئة 188  رهم للحصة الواحــدة.
 1888 بــــــشالن  مــــحلد  الســــيد 

حصة 

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تاريــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

من فاتح  نا ر إ 2   : السنة املالية 

31  جـــنبر من كل سنة ما عـــــدا السنة 

امو 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الشقة  الطابق امر�سي،   : املـــــــــــقر 

زنقة   ،86 رقم  العلارة   ،81 رقم 

بلاكو، املحيط، الرباط. 

املســــــــير : الســــــيدة خد جة عـــــزمي   

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

141985
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استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية

 عد  ))55 بتاريخ 4  يسلبر 2819 

 33(P باإلعالن الذي  حلل رقم

الصفحة 576)1.

STG TELECOM

STE TELECOM SARL : بدال من

.....................................................

..........................................................

بقيلة   ...............................................

التي  الواحدة  للحصة  188  رهم 

STE TELECOM للكها في شركة 

.....................................................

...........................................................

..........................................................

STG TELECOM SARL : يقرأ

................................................

.....................................................

 188 بقيلة   ..................................

 للحصة الواحدة التي  للكها في شركة 

لفائدة   STG TELECOM SARL

 TECHNOLOGY CAPITAL شركة 

.INVEST SARL

الباقي بدون تغيير.

CORPORATE AUDIT GROUP

D1 SOCIAL
إعالن متعد  القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 28888، 
casablanca maroc

D1 SOCIAL »شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 19، زنقة 
ابن حاج صفي الد ن، كازابليزونس 
،  - 28888 الدار البيضاء   املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.375255
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1 أكتوبر 2819
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
- املصا قة عل2 بيع 5.888 حصة 
4.999 حصة اجتلاعية   : اجتلاعية 
DPR Group  و حصة  لفائدة شركة 
السيدة  لفائدة  واحدة  اجتلاعية 

فاطلة الزهراء اوتغاني 
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي:  
- تعد ل القانون امسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي  نص عل2 ما لي:  
-الرأسلال من  تغيير ما ة الحصص 

القانون امسا�سي للشركة 
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 721133.

1I

CORPORATE AUDIT GROUP

PR MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسلال الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 28888، 
casablanca maroc
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PR MEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 19، زنقة 

ابن حاج صفي الد ن، كازابليزونس  

- 28888 الدار البيضاء املغرب.

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133323

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  خفض 

أي  17.388.888  رهم  قدره 

إ 2  »21.388.888  رهم«  من 

 : طريق  عن  »4.888.888  رهم« 

تخفيض عد   امسهم.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 721139.

2I

sofoget

IMMOBILIER CHOUKRI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

IMMOBILIER CHOUKRI  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي بلوك 

ب رقم 125 تجزئة اوال  وجيه  - 

14888 القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44563

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم    2819 من  وليوز   24 في  املؤرخ 

تحويل  املقر االجتلاعي الحا ي للشركة 

تجزئة اوال    125 »بلوك ب رقم  من 

وجيه  - 14888 القنيطرة املغرب« إ 2 
, زاوية  محلد الد وري و  »القنيطرة 

 رموك إقامة فر وس علارة رقم 4  - 

14888 القنيطرة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   86 بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

شتنبر 2819 تحت رقم 1)721.

3I

aice compta

IMSSY GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

IMSSY GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع وال  

زيان مركب أسواق السالم إقامة 

السالم العلارة م الطابق 6 رقم ) - 

28538 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

44(193

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 14 

تم إعدا  القانون   2819 من أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 IMSSY : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.GROUP

إ ارة    : بإ جاز  الشركة  غرض 

القيلة املنقولة للعلليات عل2 القيم 

أو السيطرة عل2 الشركات.

عنوان املقر االجتلاعي : شارع وال  

إقامة  السالم  أسواق  مركب  زيان 

 -  ( رقم   6 السالم العلارة م الطابق 

28538 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد املحسن أعراب :  518 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 198   : املرابط  سناء  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 188   : أعراب  صوفيا  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد عصام أعراب :  188 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

188 حصة    : السيد  نس أعراب 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أعراب  املحسن  عبد  السيد 

عنوانه(ا) 47 زنقة املراك�سي حي لوبيز 

28668 البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  املرابط  سناء  السيدة 

 28668 زنقة املراك�سي حي لوبيز   47

البيضاء املغرب.

السيدة صوفيا أعراب عنوانه(ا) 

 28668 زنقة املراك�سي حي لوبيز   47

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  أعراب  عصام  السيد 

 28668 زنقة املراك�سي حي لوبيز   47

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  أعراب  السيد  نس 

 28668 زنقة املراك�سي حي لوبيز   47

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

أعراب  املحسن  عبد  السيد 

عنوانه(ا) 47 زنقة املراك�سي حي لوبيز 

28668 البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2819 نوفلبر  من   12

.7199(2
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SAVOIR EXPERT

SOGEDIAL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

SOGEDIAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم )95 

تجزئة الصباح الرفا ف - 31888 

صفرو املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

)281 تقرر حل  14  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    SOGEDIAL

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

تجزئة الصباح   95( اإلجتلاعي رقم 

املغرب  صفرو   31888  - الرفا ف 

نتيجة ل : تصفية حبية.

و حد  مقر التصفية ب رقم )95 

 31888  - الرفا ف  الصباح  تجزئة 

صفرو املغرب. 

و عين:

و  اسلات  رشيد   السيد(ة) 

حي مساي طريق   (2 رقم  عنوانه(ا) 

املنزل 31888 صفرو املغرب كلصفي 

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

82  نا ر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 2.

5I
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SAVOIR EXPERT

SAADROGUE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

SAADROGUE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

219 الطابق السفلي تجزئة موالي 

اسلاعيل - 31888 صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1717

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   281( نوفلبر   23 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

رأسلالها  مبلغ    SAADROGUE

مقرها  وعنوان  56.888  رهم 

الطابق السفلي   219 اإلجتلاعي رقم 

 31888  - اسلاعيل  موالي  تجزئة 

تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  صفرو 

حبية.

رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 

موالي  تجزئة  السفلي  الطابق   219

اسلاعيل - 31888 صفرو املغرب. 

و عين:

قشلوني  الفتاح   عبد  السيد(ة) 

و عنوانه(ا) رقم )1 تجزئة االستقرار 

املغرب  صفرو   31888 الفا ف  حي 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

)281 تحت رقم 289.

6I

SAVOIR EXPERT

CRISTAL DROGURIE ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

 CRISTAL DROGURIE ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 459 

بلوك ا بنصفار - 31888 صفرو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1829

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 مارس   14 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 CRISTAL الوحيد  الشريك  ذات 

DROGURIE ATLAS  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  28.888  رهم 

بلوك ا بنصفار   459 اإلجتلاعي رقم 

 : صفرو املغرب نتيجة ل   31888  -

تصفية حبية.

و حد  مقر التصفية ب رقم 459 

صفرو   31888  - بنصفار  ا  بلوك 

املغرب. 

و عين:

و  ربي  العاطي  محلد   السيد(ة) 
بلوك ا بنصفار   459 رقم  عنوانه(ا) 

(ة)  صفرو املغرب كلصفي   31888

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

مارس   27 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 71.
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SAVOIR EXPERT

DAR KAMAL CHAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

DAR KAMAL CHAOUI شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 68 

زنقة الرهوني  - 31888 البهاليل 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.793

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2819 28  ونيو  املؤرخ في 

 DAR شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رأسلالها  مبلغ    KAMAL CHAOUI

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

 - الرهوني   زنقة   68 اإلجتلاعي رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  البهاليل   31888

حل مسبق.

 68 و حد  مقر التصفية ب رقم 

البهاليل   31888  - الرهوني   زنقة 

املغرب. 

و عين:

و  الشاوي  كلال   السيد(ة) 

الرهوني  زنقة   68 رقم  عنوانه(ا) 

(ة)  البهاليل املغرب كلصفي   31888

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24 شتنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 453.

(I

SAVOIR EXPERT

LIGATI FRERES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

LIGATI FRERES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 285 

حي خيرا بلوك 5 بئر انزران - 31888 

صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9(3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 24  وليوز 2819 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  LIGATI FRERES الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسلالها 38.888  رهم وعنوان 

حي خيرا   285 مقرها اإلجتلاعي رقم 

صفرو   31888  - بئر انزران   5 بلوك 

املغرب نتيجة ل : تصفية حبية.

و حد  مقر التصفية ب رقم 285 

حي خيرا بلوك 5 بئر انزران - 31888 

صفرو املغرب. 

و عين:

و  ليكاتي  احلد   السيد(ة) 

بلحلر  غابة   674 رقم  عنوانه(ا) 

املغرب  صفرو   31888 بنصفار 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بصفرو  بتاريخ 18 أكتوبر 

2819 تحت رقم 174.

9I
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SAVOIR EXPERT

PROMO NICE JOB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

PROMO NICE JOB شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 518 

تجزئة هند طريق املنزل - 31888 

صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(47

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  13 فبرا ر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

PROMO NICE JOB  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  68.888  رهم 

اإلجتلاعي رقم 518 تجزئة هند طريق 

املنزل - 31888 صفرو املغرب نتيجة 

ل : تصفية حبية.

و حد  مقر التصفية ب رقم 518 

 31888  - املنزل  طريق  هند  تجزئة 

صفرو املغرب. 

و عين:

البوعبيدي و  الحسين   السيد(ة) 
عنوانه(ا) رقم 328 بلوك ب بنصفار 

(ة)  صفرو املغرب كلصفي   31888

للشركة.

و  بوسهل  املصطفى   السيد(ة) 
هالل   بن  شارع   171 رقم  عنوانه(ا) 

(ة)  صفرو املغرب كلصفي   31888

للشركة.

السيد(ة)  ونس   بكار و عنوانه(ا) 
 31888 الرشا    5 بلوك   137 رقم 

صفرو املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 6).

18I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

LEVEL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
) شارع فاس الطابق امول رقم 1 ، 

98888، طنجة املغرب
LEVEL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 2ب 
،إقامة الور ة، تجزئة نرجس، 

قطعة رقم 112، الطابق االول رقم 
13 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
182479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LEVEL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRANS
نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع.
2ب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
،إقامة الور ة، تجزئة نرجس، قطعة 
 -  13 رقم  االول  الطابق   ،112 رقم 

98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
  : الوسيني  الحا ك  ليل2  السيدة 
588 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 
 588   : السيدة يسرى ااالحلدي 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الوسيني  الحا ك  ليل2  السيدة 
عنوانه(ا) زنقة امليطرو مستر خوش، 

رقم 29 98848 طنجة املغرب.
السيدة يسرى االحلدي عنوانه(ا) 
55، زتقة االرجنتين، املصل2  98818 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الوسيني  الحا ك  ليل2  السيدة 
عنوانه(ا) زنقة امليطرو مستر خوش، 

رقم 29 98848 طنجة املغرب
السيدة يسرى االحلدي عنوانه(ا) 
55، زتقة االرجنتين، املصل2  98818 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)1  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 777)22.
11I

FOUZMEDIA

PROVAL « S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
PROVAL « S.A.R.L  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم )223 

بلوك ب الطابق الرابع شقة32 
تجزئة الحدا ة  - 14888 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 537(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. PROVAL « S.A.R.L

جلع  غرض الشركة بإ جاز : - 

وتدوير النفا ات الصناعية

- االشغال املختلفة او البناء

- التصد ر واالستيرا .

و بصفة عامة القيام بأ ة عللية 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غير 

مباشر بإحدى امنشطة أعاله أو التي 

من شأنها تنلية موضوع الشركة.

رقم   : االجتلاعي  املقر  .عنوان 

)223 بلوك ب الطابق الرابع شقة32 

القنيطرة   14888  - تجزئة الحدا ة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عيرا    صالح  السيد 

 --- 12  رب اوال  جعفر  الزنقة   52

خريبكة املغرب.

شفيق   املهدي  محلد  السيد 

الحدا ة   223( تجزئة  عنوانه(ا) 

علارة ب الشقة 32 14888 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عيرا    صالح  السيد 

 --- 12  رب اوال  جعفر  الزنقة   52

خريبكة املغرب

شفيق   املهدي  محلد  السيد 

الحدا ة   223( تجزئة  عنوانه(ا) 

علارة ب الشقة 32 14888 القنيطرة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 12 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

12I
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SAVOIR EXPERT

MANABII AGAY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

MANABII AGAY شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 

7/2 علارة رقم 7 شارع الحسن 

الثاني حي مساي - 31888 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MANABII AGAY

االنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

العقاري

املفاوضة

االستيرا  و التصد ر.

عنوان املقر االجتلاعي : متجر رقم 

2/7 علارة رقم 7 شارع الحسن الثاني 

حي مساي - 31888 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 488.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد ليكاتي علر :  2.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 2.888   : زكرياء  ليكاتي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ليكاتي علر عنوانه(ا) رقم 

 31888 الرشا   حي   3 بلوك   427

صفرو املغرب.

عنوانه(ا)  زكرياء  ليكاتي  السيد 
رقم 427 بلوك 3 حي الرشا  31888 

صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ليكاتي علر عنوانه(ا) رقم 

 31888 الرشا   حي   3 بلوك   427

صفرو املغرب

عنوانه(ا)  زكرياء  ليكاتي  السيد 
رقم 427 بلوك 3 حي الرشا  31888 

صفرو املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 214.
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SAVOIR EXPERT

BOUHNAS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

BOUHNAS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

)1/24 شارع محلد اقبال بويعقبات  

- 31888 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUHNAS

غرض الشركة بإ جاز : استخالص 

الفواتير لحساب الغير

تحويل امموال.

رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

1/)24 شارع محلد اقبال بويعقبات  

- 31888 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة بوهناس فاطلة :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بوهناس فاطلة عنوانه(ا) 
السالوي  تجزئة  مكرر   (3 رقم 

مسعو ة 31888 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوهناس فاطلة عنوانه(ا) 
السالوي  تجزئة  مكرر   (3 رقم 

مسعو ة 31888 صفرو املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

12  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 216.

14I

aice compta

NEW INFOSERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

NEW INFOSERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة لينا 
رقم 222 سيدي معروف - 28198 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2716(1

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

مبلغ    NEW INFOSERVICE
وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي تجزئة لينا رقم 222 

البيضاء   28198  - معروف  سيدي 

مسبق  حل     : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

و حد  مقر التصفية ب تجزئة لينا 
 28198  - سيدي معروف   222 رقم 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  بامزي  لحسن   السيد(ة) 

عنوانه(ا) تجزئة لينا رقم 222 سيدي 

املغرب  البيضاء   28198 معروف 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722699.
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aice compta

ZAFIR KFT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

ZAFIR KFT شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

28498 البيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.391977

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 19  وليوز  في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ZAFIR KFT  مبلغ رأسلالها 18.888 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

 3 الشقة  السلطان  شارع مرس   26

املغرب  البيضاء   28498  -  1 الطابق 

نتيجة ل : حل مسبق للشركة.

و حد  مقر التصفية ب 26 شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

28498 البيضاء املغرب. 

و عين:

خا م  عبدهللا  خا م  السيد(ة) 

أبوظبي  عنوانه(ا)  و  القبي�سي  بطي  

شارع الكترا برج هانجنج غار ن طابق 

أبوظبي إمارات كلصفي   28498   3

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723116.

16I

EXPERFIN

LOOK HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

EXPERFIN

شارع وا  سبو، 38 إقامة جوهرة 

رقم 2، املفة، الحي الحسني ، 

28228، الدار البيضاء املغرب

LOOK HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة أحلد 

صدقي رقم )5 الطابق 1، بوركون - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.333635

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  89  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    LOOK HOUSE

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

اإلجتلاعي زنقة أحلد صدقي رقم )5 

الدار   28888  - بوركون   ،1 الطابق 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيظاء 

ثالت  منذ  بالشركة  البيع  نشاط 

سنوات.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 ،1 الطابق   5( رقم  صدقي  أحلد 

البيضاء  الدار   28888  - بوركون 

املغرب. 

و عين:

و  زوفري  لوبنة   السيد(ة)  

عنوانه(ا) حي الور   الزنقة 1 رقم 19 

املفة  28888 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724867.

17I

مكتب مو�سى رشيد

MIMTRAP

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد

علارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محلد الخامس م ج ، 58888، 

مكناس املغرب

MIMTRAP  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

 IMM. وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 C1 APPT N°1 BIS MANSOUR 3

MEKNES - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   281( ماي   15

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MIMTRAP

أشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الصحي  الصرف  أشغال   ، متنوعة 

والطرق السريعة ، تجارة.

 IMM.  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 C1 APPT N°1 BIS MANSOUR 3

MEKNES - 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 518   : البشير  بنلومن  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

498 حصة    : السيد زكاط حليد 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البشير  بنلومن  السيد 
تواركة  حاجة  قا�سي  37  رب  رقم 

مكناس 58888 مكناس املغرب.

عنوانه(ا)  حليد  زكاط  السيد 
2   ور جعفر مكناس  زنقة   23 رقم 

58888 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  البشير  بنلومن  السيد 
تواركة  حاجة  قا�سي  37  رب  رقم 

مكناس 58888 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

ماي   38 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

)281 تحت رقم 2154.

1(I

fiduciaireborjcompta

رافتول وورلد
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta

 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC

رافتول وورلد شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم )9 

تالت مكرر زنقة فاس الحي الصناعي 

أكا  ر - 8888) أكا  ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

41543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : رافتول 

وورلد.

بيع  : شراء  غرض الشركة بإ جاز 

وتركيب الطاقة الشلسية.

 9( رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

تالت مكرر زنقة فاس الحي الصناعي 

أكا  ر - 8888) أكا  ر املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
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السيد رفيع سعيد :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رفيع سعيد عنوانه(ا) زنقة 
 (8888 السالم   حي   32 رقم   932

أكا  ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رفيع سعيد عنوانه(ا) زنقة 
 (8888 السالم   حي   32 رقم   932

أكا  ر املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر   38 بتاريخ  التجارية باكا  ر  

2819 تحت رقم 453)).

19I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 MOATAMID FOOD

EXPRESS sarl
إعالن متعد  القرارات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 MOATAMID FOOD EXPRESS

sarl »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: قطعة 1 

و 2 محطة امليناء البحري الجد دة 

طنجة املد نة - 98888 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93153

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تغيير االسم التجاري للشركة املعتلد 

أصبحت  ش.ذ.م.م  أكسبريس  فو  

بشريك  ش.ذ.م.م  فو   سيا    تروا 

وحيد

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
املوافقة عل2 بيع 588 حصة من فئة 
في  كانت  التي  للواحدة  188  رهم 
حوزة شركة املعتلد بنو عبا  لفائدة 

شركة هولد نغ مونتيبالنكو
عل2  الذي  نص   :3 رقم  قرار 
املوافقة عل2 استقالة املسير  ما لي: 
السيد محلد جوا  بنشقرون حيث 
أصبحت الشركة مسؤولة من طرف 
املسير الوحيد الحا ي السيد  وسف 

بنجلون
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
تغيير االسم التجاري للشركة املعتلد 
فو  أكسبريس أصبحت   تروا سيا 

فو 
الذي  نص عل2   :7 و   6 بند رقم 
حصة   588 املوافقة عل2 بيع  ما لي: 
التي  للواحدة  188  رهم  فئة  من 
كانت في حوزة شركة املعتلد بنو عبا  

لفائدة شركة هولد نغ مونتيبالنكو
عل2  الذي  نص   :16 رقم  بند 
املوافقة عل2 استقالة املسير  ما لي: 
السيد محلد جوا  بنشقرون حيث 
أصبحت الشركة مسؤولة من طرف 
املسير الوحيد الحا ي السيد  وسف 

بنجلون
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
18  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 586)22.

28I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

 PLASTIC MAINTENANCE
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

 PLASTIC MAINTENANCE

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 Bureau وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 N°201 Au 2éme Etage  Centre

 D’affaires Nordami Lot 43A

 Zone Franche D’exportation

Tanger  - 90000 90090 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 PLASTIC MAINTENANCE

.MAROC

هندسة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الصيانة و التركيب الصناعي.

 Bureau  : عنوان املقر االجتلاعي 

 N°281 Au 2éme Etage  Centre

 D’affaires Nordami Lot 43A

 Zone Franche D’exportation

طنجة   90090 Tanger  - 90000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.662 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

188 حصة    : السيدة منى عطية 

بقيلة 18.662  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عطية  منى  السيدة 

سوسة  4823 سوسة تونس.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عطية  منى  السيدة 

سوسة  4823 سوسة تونس

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 723)22.

21I

CORPORATE AUDIT GROUP

L’ATELIER PROD PLUS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 28888، 

casablanca maroc

L’ATELIER PROD PLUS شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  7، زاوية 

زنقة عبد الحليد وزنقة شعيب ابن 

شعبان، الطابق الرابع، شقة 12،  - 

28888 الدار البيضاء   املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3((463

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 12 نوفلبر 2819 تقرر حل 

شركة   L’ATELIER PROD PLUS

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

 588.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 ،7  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي  

زاوية زنقة عبد الحليد وزنقة شعيب 

شقة  الرابع،  الطابق  شعبان،  ابن 

12،  - 28888 الدار البيضاء   املغرب 

نتيجة للخسائر املتراكلة.

و عين:

السيد(ة) فاطلة الزهراء   اوتغاني  

اقامة أنفا الحي الحسني  و عنوانه(ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   28888

كلصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 12 نوفلبر 2819 وفي  7، زاوية 
زنقة عبد الحليد وزنقة شعيب ابن 

 -  ،12 شعبان، الطابق الرابع، شقة 

28888 الدار البيضاء   املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723943.

22I

CORPORATE AUDIT GROUP

 ATLANTIC EDUCATION

HOLDING COMPANY
شركة املساهلة

حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 28888، 

casablanca maroc

 ATLANTIC EDUCATION

HOLDING COMPANY شركة 

املساهلة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية، إقامة شهرزا  3، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، بامليي،  - 28888  

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.436571

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 أكتوبر   23 في  املؤرخ 

 ATLANTIC املساهلة  شركة  حل 

 EDUCATION HOLDING

رأسلالها  مبلغ   COMPANY

مقرها  وعنوان  388.888  رهم 

اإلجتلاعي زنقة سلية، إقامة شهرزا  
3، الطابق الخامس، رقم 22 ، بامليي،  

- 28888  الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : الشركة لم تبدأ نشاطها.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الطابق   ،3 شهرزا   إقامة  سلية، 
 28888  - بامليي   ،  22 رقم  الخامس، 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

السيد(ة) أناس   كنون  و عنوانه(ا) 

الحي الحسني، اقامة املنضر الجليل 

املغرب  الدارالبيضاء    28888

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

سلية،  زنقة   : بالتصفية  املتعلقة 

الطابق الخامس،   ،3 إقامة شهرزا  

رقم 22 ، بامليي، الدارالبيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723942.

23I

PF EXPERTS

BEAUTY VISION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

PF EXPERTS

32 زنقة ابن عطية, علارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 48888، 

مراكش املغرب

BEAUTY VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : محل 

رقم 29 ، 36 زاوية شارع طارق بن 

زيا  وشارع الحرية  جيليز - 48888 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.((369

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   81 في  املؤرخ 

شركة ذات   BEAUTY VISION حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  18.888  رهم 

زاوية   36  ،  29 اإلجتلاعي محل رقم 

الحرية   وشارع  زيا   بن  طارق  شارع 

املغرب  مراكش   48888  - جيليز 

نتيجة لقرار مد ري الشركة..

و عين:

  EMMANUEL السيد(ة) 

عنوانه(ا)  و   GAMIETTE

 AVENUE LOUIS BARTHOU,273

 (3888 TOULON FRANCE

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

محل  وفي   2819 نوفلبر   81 بتاريخ 

زاوية شارع طارق بن   36  ،  29 رقم 

 48888  - جيليز  زيا  وشارع الحرية  

مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118413.

24I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOULAYMANE HANDASSA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العلارة 91 الحي الحسني 

منطقة امنشطة االقتصا  ة ، 

46388، اليوسفية املغرب

 SOULAYMANE HANDASSA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

2 علارة 91 الحي الحسني منطقة 

امنشطة االقتصا  ة - 46388 

اليوسفية املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2431

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 نوفلبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

الحسني  الحي   91 علارة   2 »شقة 

 - االقتصا  ة  اللنشطة  منطقة 

»حي  إ 2  اليوسفية املغرب«   46388

 46388  - مكرر   48 رقم  الفرونة 

اليوسفية  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 16 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 663/2819.

25I

lecomptable

ضمان لإلستثمار
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء فرع تابع للشركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
ذات  شركة  لإلستثلار  ضلان 

املسؤولية املحدو ة
شقة  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
) شارع املسيرة املد نة الجد دة   رقم 

- 46888 اسفي املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1725

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 87  جنبر 2819 تقرر إنشاء 
التسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
ضلان لإلستثلار و الكائن بالعنوان 
 وار الحليدات اقليم خط ازكان كلم 
) طريق سبت كزولة - 46888 اسفي 
املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

 مان عبد االله.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2819 تحت رقم 2242.

26I

MIMOFID SARL AU

TOPIO AMENAGEMENT
إعالن متعد  القرارات

MIMOFID SARL AU
42 حي مسرور 1 تلارة ، 12828، 

تلارة املغرب
TOPIO AMENAGEMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 24 

سكتور 2 تجزئة رياض اوال  ا مطاع 
-تلارة - 12828 تلارة املغرب.
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»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.126449
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )8 نوفلبر 2819
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
السيدة   + تفويت حصص كالتا ي   -
حصة   588 مالكة  الشرقاوي  سارة 
حصة لصالح السيد خليل  ل167   ،
أوشن   + السيدة مريم حسني مالكة 
حصة لصالح   167 ل   حصة،   588

السيد خليل أوشن
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
تحويل املقر االجتلاعي للشركة من: 
 ، لوت رياض أوال    2 القطاع   ،  24
مطاع ، تلارة  ا 2: جنان النهضة علارة 

17 شقة 7 حي النهضة  1 الرباط
عل2  الذي  نص   :3 رقم  قرار 
 ، امشغال  الهدف:  تلد د  ما لي: 
الخارجية  املنشآت  وتصليم   راسة 

واملساحات الخضراء
قرار رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 
استقالة املسير السابق: السيد طارق 
زيزي و  تعيين املسير  الجد د: السيد 

خليل أوشن
قرار رقم 5: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي:  
االجتلاعية  االهداف  ا ئ  باالضافة 
 ، امشغال  اضافة  تلت  السابقة 
الخارجية  املنشآت  وتصليم   راسة 

واملساحات الخضراء
بند رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 
تحويل املقر االجتلاعي للشركة من: 
 ، لوت رياض أوال    2 القطاع   ،  24
مطاع ، تلارة  ا 2: جنان النهضة علارة 

17 شقة 7 حي النهضة  1 الرباط
عل2  الذي  نص   :6-7 رقم  بند 
 333 السيدة سارة الشرقاوي  ما لي: 
 334 أوشن  خليل  السيد   . حصة 
 333 حسني  مريم  حصة.السيدة 

حصة

عل2  الذي  نص   :14 رقم  بند 

ما لي: استقالة املسير السابق: السيد 

طارق زيزي و  تعيين املسير  الجد د: 

السيد خليل أوشن

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2819 تحت رقم 93)2.

27I

FCGC

MOKHLISSCOM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FCGC

مكتب رقم 7 الطابق الثالث علارة 

رقم 7 زنقة عبد الكريم الخطابي 

فاس ، 38888، فاس املغرب

MOKHLISSCOM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 MAG : وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 2 LOT HAJAR LOT 10 KBILT

 WLAD EL HAJ SAISS - 30000

.FES MAROC

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.54533

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   281( نوفلبر   1( في  املؤرخ 

شركة ذات   MOKHLISSCOM حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 MAG رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 2 LOT HAJAR LOT 18 KBILT

 WLAD EL HAJ SAISS - 30000 FES

MAROC نتيجة ملشاكل ما  ة.

و عين:

و  مخلص  خالد    السيد(ة) 

 1 الزهور  سور  شارع   34 عنوانه(ا) 

(ة)  كلصفي  املغرب  فاس   38888

للشركة.

 34 مخلص و عنوانه(ا)  خالد     

فاس   38888  1 الزهور  سور  شارع 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 MAG وفي   281( نوفلبر   1( بتاريخ 

 2 LOT HAJAR LOT 18 KBILT

 WLAD EL HAJ SAISS - 30000

فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4897/2819.

2(I

FIDACTIVE

ITB TOUR
إعالن متعد  القرارات

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

ITB TOUR »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: عند 

شركة MIHANA TOURS اقامة 

السعا ة الطابق الثاني مكتب رقم 

86 شارع الحسن الثاني - 8888) 

اكا  ر املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.41347

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 85  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

النقل  في  الشركة  نشاط  حصر  تم 

السياحي عبر الطرق

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :3 رقم  بند 

ما لي: حصر نشاط الشركة في النقل 

السياحي عبر الطرق

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  باكا  ر   التجارية 

2819 تحت رقم 971)).

29I

FIDAS SERVICES

ATLANTIC TRADE CASA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDAS SERVICES

 AV LALLA YACOUT 5EME 39

 ETAGE APPT D، 20000،

CASABLANCA MAROC

ATLANTIC TRADE CASA  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة أحلد 

توكي إقامة أوروك الطابق 3 رقم 13 

- 28888 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.359(15

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 28 نوفلبر 2819 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 ATLANTIC TRADE الشريك الوحيد

 188.888 رأسلالها  مبلغ     CASA

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

الطابق  أوروك  إقامة  توكي  أحلد 

البيضاء  الدار   28888  -  13 رقم   3

املغرب نتيجة ل : فشل املشروع.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الطابق  أوروك  إقامة  توكي  أحلد 

البيضاء  الدار   28888  -  13 رقم   3

املغرب. 

و عين:

و  اسطيع   أمين   السيد(ة) 

 5 طابق  بوملان  زنقة   4 عنوانه(ا) 

شقة 9 28888 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722443.

38I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AL HAMRIA MS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العلارة 91 الحي الحسني 

منطقة امنشطة االقتصا  ة ، 

46388، اليوسفية املغرب

AL HAMRIA MS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 25 

شارع املسيرة الخضراء - 46853 

الشلاعية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.571

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   25 في  املؤرخ 

شركة ذات   AL HAMRIA MS حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

املسيرة  شارع   25 رقم  اإلجتلاعي 

الخضراء - 46853 الشلاعية املغرب 

نتيجة لتوقف أنشطة الشركة.

و عين:

و  القدوري  امبارك   السيد(ة) 

الوليد  بن  خالد  شارع  عنوانه(ا) 

 48888 2 جليز  علارة جليلة الشقة 

مراكش املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 25 2819 وفي رقم  25 نوفلبر  بتاريخ 

 46853  - الخضراء  املسيرة  شارع 

الشلاعية املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 13 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 662/2819.

31I

FOUZMEDIA

ZAIKACEM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

ZAIKACEM SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 16 

قيسارية ميلوزا - 14888 القتيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ZAIKACEM SARL AU

: مقاول في  غرض الشركة بإ جاز 

امشغال املختلفة وأشغال البناء

نقل السلع

التجارة.

 16  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

القتيطرة   14888  - قيسارية ميلوزا 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  قاسم  زعيلة  السيد 

 14258 القصيبية  الجحاوشة   وار 

سيدي سليلان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  قاسم  زعيلة  السيد 

 14258 القصيبية  الجحاوشة   وار 

سيدي سليلان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

32I

FIDUORGA

DATA PRESTATIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC

DATA PRESTATIONS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

رقم 1 علارة  4 نجلة الجنوب . 8 

الجد دة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12979

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 16  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة) عبد هللا ملحفي 

188.888 حصة اجتلاعية من أصل 

(ة)  السيد  حصة لفائدة    188.888

إبراهيلا با بتاريخ 16  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 17 بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 24565.

33I

SOFICODEX

GOLDEN GATE EXCHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، 28832، الدار 

البيضاء املغرب

  GOLDEN GATE EXCHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

القدس اقامة الضلان، عين الشق 

OB مجلوعة 6 الرقم 4، اوال  حدو 

- 28888 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.325657

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 89  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة) الحسين ابدرار 

588 حصة اجتلاعية من أصل 588 

حصة لفائدة  السيد (ة) حلزة وكري 

بتاريخ 89  جنبر 2819.

سفير  محلد  (ة)  السيد  تفويت 

588 حصة اجتلاعية من أصل 588 

ليل2 وكري  (ة)  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 89  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723694.

34I
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zagora consulting sarl

SNACK 2016

شركة التضامن

حل شركة

zagora consulting sarl

رقم119  شارع محلد الخامس ، 

47988، زاكورة املغرب

SNACK 2016 شركة التضامن(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

املنصور الدهبي - 47988 زاكورة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   29 في  املؤرخ 

  SNACK 2816 حل شركة التضامن 

مبلغ رأسلالها 18.888  رهم وعنوان 

مقرها اإلجتلاعي حي املنصور الدهبي 

 : زاكورة املغرب نتيجة ل   47988  -

التوقف عن مزاولة النشاط.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

زاكورة   47988  - الدهبي  املنصور 

املغرب. 

و عين:

السيد(ة) فيصل  عابد و عنوانه(ا) 

زاكورة   47988 الدهبي  حي املنصور 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2819 تحت رقم 427.

35I

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس مكناس ملحقة 

مكناس

SORAGAT SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس 
مكناس ملحقة مكناس

شارع عقبة ابن نافع س 37حلرية  
مكناس ، 58888، مكناس املغرب

SORAGAT SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي إ او 

انتغرمين بومية  - 54358 ميدلت 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SORAGAT SARL-AU
تاجر   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

منتوجات الصحة النباتية،
- امشغال املختلفة 

- االستيرا  و التصد ر.
إ او   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
ميدلت   54358  - بومية   انتغرمين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
عبد  البلغيتي  الفيال ي  السيد  
الرحلان  :  1.888 حصة بقيلة 188 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبد  البلغيتي  الفيال ي  السيد  

قصر ا ت  حيى  عنوانه(ا)  الرحلان  

وغبالو  52488 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبد  البلغيتي  الفيال ي  السيد  

قصر ا ت  حيى  عنوانه(ا)  الرحلان  

وغبالو  52488 الريش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بليدلت  بتاريخ 13  جنبر 

2819 تحت رقم 215.

36I

فيد بيست كونسيلتين

PROFINTERIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعا ة شارع موالي اسلاعيل 

زنقة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، العيون املغرب

PROFINTERIM شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
سوسن حي اال اري رقم 82 العيون 

زنقة سوسن حي اال اري رقم 82 

العيون 78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

381(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 )1  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROFINTERIM

الوساطة   : غرض الشركة بإ جاز 

في التوظيف .

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
العيون   82 سوسن حي اال اري رقم 

 82 رقم  اال اري  حي  سوسن  زنقة 

العيون 78888 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   1.888   : السيد بابا ميارة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

زنقة  عنوانه(ا)  ميارة  بابا  السيد 

 78888 السلارة    8( رقم  طرفا ة 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

زنقة  عنوانه(ا)  ميارة  بابا  السيد 

 78888 السلارة    8( رقم  طرفا ة 

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 19  جنبر 

2819 تحت رقم 3861.

3(I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

SPERANSSA GROUPE
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير ، 45288، قلعة امكونة املغرب

speranssa groupe  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي:  وار ا ت 

لحسن أبوزيد سوق الخليس  ا س 

تنغير - - تنغير املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7397

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 89  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الحصص  تفويت   1- رقم  قرار 

ما لي:  عل2  الذي  نص  اإلجتلاعية: 

حصة)   58) الحصص  كل  تفويت 
التي في ملك السيد: رشيد أبوعلر ا 2 

السيد: محلد أبوعلر. بعد التفويت 

 18.888.88 الشركة  رأسلال  أصبح 

محلد  السيد:   رهم موزع كلا  لي: 

أبوعلر    188 حصة
مال  رأس  في  زيا ة   2- رقم  قرار 

ما لي:  عل2  الذي  نص  الشركة: 

تزويد رأسلال  الشركة ب 998.888 

الجد د   رأسلالها  ليصبح   رهم 

توزيع  وأصبح   1888.888 رهم 

محلد  السيد:  كلا  لي:  الحصص 

أبوعلر    18888 حصة

قرار رقم -3 توسيع هدف الشركة: 

الذي  نص عل2 ما لي: توسيع هدف 

NEGOCIANT :الشركة بزيا ة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

هدف الشركة

الذي  نص عل2   :7 و   6 بند رقم 

ما لي: حصص و رأسلال الشركة 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 19  جنبر 

2819 تحت رقم )187.

39I

STE CAC CONSEIL

 MARIA PRODUITS
D’HYGIENNE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

 MARIA PRODUITS
D’HYGIENNE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة املب 
رقم 87 حي املسيرة أكا  ر - 8888) 

أكا  ر املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14(85

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 19  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 MARIA الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    PRODUITS D’HYGIENNE
وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي زنقة املب رقم 87 
أكا  ر   (8888  - أكا  ر  املسيرة  حي 
بلقت�سى محضر   : املغرب نتيجة ل 

الجلع العام للشريك الوحيد .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 - أكا  ر  املسيرة  حي   87 رقم  املب 

8888) أكا  ر املغرب. 
و عين:

و  انوكال  حسن   السيد(ة) 
حي   87 رقم  املب  زنقة  عنوانه(ا) 
أكا  ر املغرب   (8888 املسيرة أكا  ر 

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  باكا  ر   التجارية 

2819 تحت رقم 71921.
48I

FOUZMEDIA

SUITE COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

SUITE COFFEE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 71 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة الحدائق 

الرقم 1 الطابق امول مكتب رقم 2 

ميلوزا - 14888 القنيطرة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41315

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  15 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  SUITE COFFEE الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسلالها 18.888  رهم وعنوان 

موالي  شارع   71 اإلجتلاعي  مقرها 

 1 الرقم  الحدائق  إقامة  عبدالعزيز 

 - 2 ميلوزا  الطابق امول مكتب رقم 

 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   14888

حل الشركة.

و حد  مقر التصفية ب 71 شارع 

الحدائق  إقامة  عبدالعزيز  موالي 

 2 الطابق امول مكتب رقم   1 الرقم 

ميلوزا - 14888 القنيطرة املغرب. 

و عين:

و  ركراكي  أحلد   السيد(ة) 

سعيد  أبن  زنقة   5 رقم  عنوانه(ا) 

الرباط   28888 الليلون  املغربي حي 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 14 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 3)731.

41I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 AUREA «   »اوريا اوطيل«

» HOTEL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

 AUREA HOTEL «   »اوريا اوطيل«

«  شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زاوية 

شارع مكناس وشارع 9 أبريل;إقامة 

 اسربلوك س. - 93888 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

261(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

»اوريا   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. » AUREA HOTEL «   »اوطيل

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

العقاري و السياحي .

و  السياحية  تسييراإلقامات   

الفنا ق..

زاوية   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

أبريل;إقامة   9 شارع مكناس وشارع 

تطوان   93888  - س.   اسربلوك 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسلال  مبلغ 

188.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

السيد الغلبزوري مصطفى :  488 

حصة بقيلة 188,88  رهم للحصة .

 288   : السيد الغلبزوري  وسف 

حصة بقيلة 188,88  رهم للحصة .

 288   : علر  الغلبزوري  السيد 

حصة بقيلة 188,88  رهم للحصة .

 288   : الغلبزوري  اسر  السيد 

حصة بقيلة 188,88  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  الغلبزوري  السيد 

هللا  عبد  ابن  عالل  شارع  عنوانه(ا) 

تطوان   93888  .4/2 الطابق   ,9 رقم 

املغرب.

الغلبزوري  وسف  السيد 

رقم  فيال  الجوالن  شارع  عنوانه(ا) 

313 93888 تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  علر  الغلبزوري  السيد 

 ,9 رقم  هللا  عبد  ابن  عالل  شارع 

الطابق 4/2. 93888 تطوان املغرب.

السيد الغلبزوري  اسر عنوانه(ا) 

شارع الجوالن فيال رقم 313 93888 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى  الغلبزوري  السيد 

هللا  عبد  ابن  عالل  شارع  عنوانه(ا) 

تطوان   93888  .4/2 الطابق   ,9 رقم 

املغرب

الغلبزوري  وسف  السيد 

رقم  فيال  الجوالن  شارع  عنوانه(ا) 

313 93888 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6471.

42I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

ON STAGE S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــلــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 جليز ، 48888، مراكش 
املغرب

ON STAGE S.A.R.L شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 266 
املختار السو�سي شطر2 عبد الرحيم 

بوعبيد اكا  ر - 8888)  اكا  ر 
املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.188597
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 89  وليوز 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
شطر2  السو�سي  املختار   266 »رقم 
عبد الرحيم بوعبيد اكا  ر - 8888)  
اكا  ر املغرب« إ 2 »رقم 227 حي باب 
ا الن بوطويل شارع محلد بن لعربي 
مراكش    48888  - املد نة  مراكش 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
26 نوفلبر  التجارية بلراكش  بتاريخ 

2819 تحت رقم 189798.

43I

SOFICODEX

GOLDEN GATE EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، 28832، الدار 
البيضاء املغرب

  GOLDEN GATE EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

القدس اقامة الضلان، عين الشق 
OB مجلوعة 6 الرقم 4، اوال  حدو 

- 28888 الـدار البيضـاء املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.325657

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  89  جنبر  املؤرخ في 

مسير جد د للشركة السيد(ة) وكري 

ليل2 كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723694.

44I

SOFICODEX

GOLDEN GATE EXCHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير نشاط الشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، 28832، الدار 

البيضاء املغرب

 GOLDEN GATE EXCHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي شارع 

القدس اقامة الضلان، عين الشق 

OB مجلوعة 6 الرقم 4، اوال  حدو 

- 28888 الدارالبيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.325657

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2819 89  جنبر  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »تحويل االموال« 

إ 2 »- استيرا  وتصد ر 

من  املجوهرات   وبيع  شراء   -

الذهب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723694.

45I

SOFICODEX

GOLDEN GATE EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ،  رب علر ، 28832، الدار 

البيضاء املغرب

  GOLDEN GATE EXCHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

القدس اقامة الضلان، عين الشق 

OB مجلوعة 6 الرقم 4، اوال  حدو 

- 28888 الـدار البيضـاء املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.325657

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  89  جنبر  املؤرخ في 
مسير جد د للشركة السيد(ة) وكري 

حلزة كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723694.

46I

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس مكناس ملحقة 

مكناس

N.V.Z COL SARL -AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس 

مكناس ملحقة مكناس

شارع عقبة ابن نافع س 37حلرية  

مكناس ، 58888، مكناس املغرب

N.V.Z COL SARL -AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املسيرة بومية  - 54358 ميدلت 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   85

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 N.V.Z  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.COL SARL -AU

-امشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

املختلفــة، 

- تاجر املوا  الفالحية  

-  املفاوضة.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

ميدلت   54358  - بومية   املسيرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : مروان   اورير  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مروان   اورير  السيد 

54358 ميدلت  شارع املسيرة بومية  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مروان   اورير  السيد 

54358 ميدلت  شارع املسيرة بومية  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بليدلت  بتاريخ 13  جنبر 

2819 تحت رقم 217.

47I

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس مكناس ملحقة 

مكناس

IRRI BOUMIA SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس 

مكناس ملحقة مكناس

شارع عقبة ابن نافع س 37حلرية  

مكناس ، 58888، مكناس املغرب

IRRI BOUMIA SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  تيفريت 

بومية  - 54358  ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   85

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 IRRI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUMIA SARL-AU

غرض الشركة بإ جاز : - امشغال 

املختلفــة  

- تركيب  النظام  الري 

- تاجر موا  فالحيه  .

تيفريت    : عنوان املقر االجتلاعي 

بومية  - 54358  ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة عال نا  ة  :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عال نا  ة  عنوانه(ا) شارع 

  54358 بومية   الفطواكي  حلان 

ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عال نا  ة  عنوانه(ا) شارع 

  54358 بومية   الفطواكي  حلان 

ميدلت املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بليدلت  بتاريخ 17  جنبر 

2819 تحت رقم 219.

4(I

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس مكناس ملحقة 

مكناس

AGRI MELOUIA SARL - AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار جهة فاس 

مكناس ملحقة مكناس

شارع عقبة ابن نافع س 37حلرية  

مكناس ، 58888، مكناس املغرب

 AGRI MELOUIA SARL - AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

اغبالو   - 54358 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 أبريل   23

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AGRI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MELOUIA SARL - AU

تاجر   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

منتوجات الصحة النباتية

- امشغال املختلفة

-  املفاوضات.

مركز   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

اغبالو   - 54358 ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : حسن  سلالل  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   حسن  سلالل  السيد 

ميدلت   54358 ا ت بوملان اغبالو   

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)   حسن  سلالل  السيد 

ميدلت   54358 ا ت بوملان اغبالو   

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بليدلت  بتاريخ 13  جنبر 

2819 تحت رقم 216.

49I

ETS COMPTA HOUSE

SAROUGRI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

SAROUGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تاروكوت 

بومية ميدلت  - 54158 ميدلت 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   83

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAROUGRI

تجهيز   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االرا�سي الفالحية -االشغال املختلفة 

: تاروكوت  عنوان املقر االجتلاعي 

ميدلت   54158  - ميدلت   بومية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اخويا عبد هللا عنوانه(ا) 

بومية  تانور ي  اعبي  ا ت  حيى 

ميدلت 54158 ميدلت املغرب.

السيد اخويا حلزة عنوانه(ا) ا ت 

ميدلت  بومية  تانور ي  اعبي   حيى 

54158 ميدلت املغرب.

السيد اخويا غازي عنوانه(ا) ا ت 

ميدلت  بومية  تانور ي  اعبي   حيى 

54158 ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اخويا حلزة عنوانه(ا) ا ت 

ميدلت  بومية  تانور ي  اعبي   حيى 

54158 ميدلت املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بليدلت  بتاريخ 12  جنبر 

2819 تحت رقم 211.

58I

فيديسير بسلة شركة  ات املسؤولية املحدو ة  ات 

الشريك الوحيد

ASSOHOULA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيديسير بسلة شركة  ات 

املسؤولية املحدو ة  ات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثلان زنقة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 28478، 

الدار البيضاء املغرب

ASSOHOULA PROMO شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة وليد 

أ زنقة 5 مجلوة 4 حي موالي رشيد - 

28668 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

458993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 85  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASSOHOULA PROMO

االنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

العقاري.

عنوان املقر االجتلاعي : إقامة وليد 

أ زنقة 5 مجلوة 4 حي موالي رشيد - 

28668 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

القا ر  عبد  ا عوب  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

القا ر  عبد  ا عوب  السيد 

عنوانه(ا)  حي موالي رشيد  مجلوعة 

4  الوليد ب رقم 18 البيضاء 28668 

الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

القا ر  عبد  ا عوب  السيد 

عنوانه(ا)  حي موالي رشيد  مجلوعة 

4  الوليد ب رقم 18 البيضاء 28668 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 8)7236.

51I

SAVOIR EXPERT

DAILY DESIGN
شركة التضامن

تفويت حصص

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

DAILY DESIGN شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 252 

تجزئة ا او أوكنيد ف - 31888 

صفرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2367

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 شتنبر   18 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

علور  محلد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   168

(ة) خالد  السيد  338 حصة لفائدة  

الطويل بتاريخ 18 شتنبر 2819.

علور  محلد  (ة)  السيد  تفويت 

178 حصة اجتلاعية من أصل 338 

حصة لفائدة  السيد (ة) معتز املرابط 

بتاريخ 18 شتنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

23 شتنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 156/2819.

52I

SOMAFID

دي فيرداي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

SOMAFID

شارع محلد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�سي ، 28888، الدار 

البيضاء املغرب

 ي فير اي شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 766 شارع 

محلد السا س الطابق الثاني 

الفداء - 28588 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3163(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   281( 31  نا ر  املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة  ي 

فير اي  مبلغ رأسلالها 48.888  رهم 

766 شارع  وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

محلد السا س الطابق الثاني الفداء 

- 28588 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : مشاكل بين الشركاء.

و حد  مقر التصفية ب 766 شارع 

محلد السا س الطابق الثاني الفداء 

- 28588 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الزبا ري  الحسين   السيد(ة) 

زاكورة  زو ي  بني  عنوانه(ا)  وارأرو 

(ة)  زاكورة املغرب كلصفي   47888

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس )281 تحت رقم 88668835.
53I

نور انا تريك

نورانا تريك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

نور انا تريك
53 شارع ابن الونان حي ا سلارة 

عين السبع ، 28248، الدار البيضاء 
املغرب

نورانا تريك  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 53 شارع 
ابن الونان حي ا سلارة عين السبع - 

28248 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32(481

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 أكتوبر   38 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
رأسلالها  مبلغ  تريك    نورانا 
مقرها  وعنوان  288.888,88  رهم 
الونان حي  ابن  شارع   53 اإلجتلاعي 
الدار   28248  - ا سلارة عين السبع 
اجلاع   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركاء عل2 تصفية الشركة.
و حد  مقر التصفية ب 53 شارع 

ابن الونان حي
 28248  - السبع  عين  سلارة  ا   

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) ربيع  صالح و عنوانه(ا) 
الدار   28128 الحرية  شارع   35
البيضاء املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 721673.

54I

FIDUCIAIRE MOGADOR

OCEAN ADDICT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

OCEAN ADDICT  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل 

تجاري بالطابق السفلي رقم 432 

تجزئة أزلف  - 44888 الصويرة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4829

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 17  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 OCEAN الوحيد  الشريك  ذات 

 188.888 مبلغ رأسلالها     ADDICT

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل 

 432 رقم  السفلي  بالطابق  تجاري 

الصويرة   44888  - أزلف   تجزئة 

اي  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

مدخول .

محل  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 432 رقم  السفلي  بالطابق  تجاري 

الصويرة   44888  - أزلف   تجزئة 

املغرب. 

و عين:

و  احليدي  فيصل   السيد(ة) 

أزلف   تجزئة   432 رقم  عنوانه(ا) 

44888 الصويرة املغرب كلصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 364/2819.

55I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 DAR JANOUB ACTIONS

SOLIDAIRES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

 DAR JANOUB ACTIONS

SOLIDAIRES  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار بشرا 

تاال جلاعة موالي بوزرقطون  - 

44888 الصويرة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1937

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  89  جنبر  املؤرخ في 

 DAR شركة ذات املسؤولية املحدو ة

   JANOUB ACTIONS SOLIDAIRES

18.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار بشرا 

 - بوزرقطون   موالي  جلاعة  تاال 

ل  نتيجة  املغرب  الصويرة   44888

لتغطية  كافية  ارباح  تحقيق  عدم   :

املصاريف .

ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 

بشرا تاال جلاعة موالي بوزرقطون  - 

44888 الصويرة  املغرب . 

و عين:

   Christine Paulette السيد(ة) 

 8( عنوانه(ا)  و   BOISSON

 FALIBOURG STE ANNE AURIAC

 SU 31468  VENDINELLE

FRANCE كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 16 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 355/2819.

56I

azzouziabdelali

SOROMACO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

SOROMACO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

118 الحي الصناعي عين الشقف - 

38888 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57115

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 82  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

الحلاني  أمين  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   588

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.888

82  جنبر  بتاريخ  مصطفى الحلاني 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 35/19)3.

57I
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ZOHASI SAHARA

BISSA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 شارع مزوار، حي الفتح، 

العيون، 78888، العيون املغرب

BISSA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

مزوار زنقة 87 رقم 38 - 78888 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2889 ماي   21

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BISSA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.NEGOCE

إ ارة   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

تأجير سلسرة العقارات   ، العقارات 

العقارية  املنتجات  وبيع  شراء   -  ،

في  والخدمات  النصائح  وجليع   ،

املسائل العقارية

- استيرا  وتصد ر املوا  العقارية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 78888  -  38 رقم   87 زنقة  مزوار 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : اعليها  هللا  بسم  اندور  السيدة 
999 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 
حصة   1   : احلد  اندور  السيد 

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اعليها  هللا  بسم  اندور  السيد 
 314 رقم  شارع ابو العالء  عنوانه(ا) 
العيون   78888  82 الوحدة  حي 

املغرب.
السيد اندور احلد عنوانه(ا) زنقة 
 78888  1 الوحدة  حي   27 رقم   18

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اعليها  هللا  بسم  اندور  السيدة 
 314 رقم  شارع ابو العالء  عنوانه(ا) 

حي الوحدة  78888 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
ماي   2( بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2889 تحت رقم 462/89.
5(I

SOCIETE VIP WASH AUTO SARL

VIP WASH AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 SOCIETE VIP WASH AUTO
SARL

مجلع كونوز 2/1 علارة 1 رقم 62 
اكزنا ة طنجة ، 98888، طنجة 

املغرب
VIP WASH AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مجلع 
كونوز 2/1 علارة 1 رقم 62 اكزنا ة 

طنجة  - 98888 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((493

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  83  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسلالها    VIP WASH AUTO
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

علارة   1/2 كونوز  مجلع  اإلجتلاعي 
 98888  - اكزنا ة طنجة    62 رقم   1

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

املر و  ة.

مجلع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
اكزنا ة   62 رقم   1 علارة   1/2 كونوز 

طنجة  - 98888 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد(ة) عبد الحليد  ابن الضو 

حي اصفاح اشويقريش  و عنوانه(ا) 

اكزنا ة طنجة  98888 طنجة املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 571).

59I

BT CONSEIL

ALU HOME
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA

MAROC

ALU HOME شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

 BD 282 : وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 Abdelmoumen n 5 RDC casa

.20000 CASABLANCA MAROC
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3695(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 نوفلبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 188.888« أي من  »98.888  رهم« 

عن  »198.888  رهم«  إ 2   رهم« 
مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723679.

68I

 رعة ارشا ات ش.م.م

 ENYCINE GESTION SARL

A AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 رعة ارشا ات ش.م.م

شارع محلد الخامس ص.ب رقم 18 

ورزازات ، 45888، ورزازات املغرب

 ENYCINE GESTION SARL A AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املسيرة 3 

عللية ام الربيع علارة او الشقة 84 

- 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181149

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ENYCINE GESTION SARL A AU

تدبير   : بإ جاز  الشركة  غرض 

العقارات.

عنوان املقر االجتلاعي : املسيرة 3 

عللية ام الربيع علارة او الشقة 84 - 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد الحسين حلدان 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين حلدان عنوانه(ا) 

عللية ام الربيع علارة او   3 املسيرة 

الشقة 84 48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين حلدان عنوانه(ا) 

عللية ام الربيع علارة او   3 املسيرة 

الشقة 84 48888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 7)1183.

61I

FIDENS CONSEIL

الهدرمي هشام

عقد تسيير حر مصل تجاري (امشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

الهدرمي هشام

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 86 

أعطى الهدرمي هشام   2819 نوفلبر 

 126558 املسجل بالسجل التجاري 

حق  بلراكش  التجارية  باملحكلة 

التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 

مسيرة   237 ب عللية تافياللت رقم 

مراكش املغرب   48888  - مراكش   1

ملدة   KERIMAD SARL AU لفائدة 

 81 من  تبتدئ  سنوات  خلس(5) 

31  جنبر  في  تنتهي  و   2828  نا ر 

قيلته  شهري  مبلغ  مقابل   2824

15.888  رهم.

62I

FISCOMPTES

ESTCONS BENBRAHIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد علارة ب الطابق 

الثاني رقم 11 ، 68828، وجدة 

املغرب

ESTCONS BENBRAHIM شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 52 زنقة 

النورس حي السعا ة تجزئة 6) - 

68888 وجدة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.31911

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 83  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»458.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »558.888  رهم«  إ 2   رهم« 
مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 6)37.

63I

STE MONIGRAINS

فيالج اغري
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE MONIGRAINS

 LOT NARJIS RUE 20 N°20

 BRANES II TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

فيالج اغري شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي تجزئة 

نرجس زنقة 28 رقم 28 مكتب رقم 1 

برانص 2 - 98188 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76895

بلقت�سى قرار الشريك الوحيد 

املؤرخ في 25 نوفلبر 2819 تلت 

إضافة امنشطة التالية إ 2 نشاط 

الشركة الحا ي :

و  تسويق  و  تصد ر  و  استيرا    •

تخزين الحبوب و البقوليات و جليع 

املوا  الغذائية و الزراعية.

تسويق  و  تصد ر  و  استيرا    •

امسلدة و البذور و املبيدات الحشرية 

و النباتات و الفواكه و الخضروات و 

التوابل و الغطاء النباتي .

تسويق  و  تصد ر  و  استيرا    •

الحبوب و امعالف.

• القيام بجليع امعلال الزراعية 

و  الدفيئات  استغالل  و  تثبيت  و 

املزارع.

و بالتا ي سيتم تعد ل املا ة 3 من 

القانون امسا�سي و فقا لذلك.

تنسيق القانون امسا�سي لشركة 

فيالج اغلي ش.ذ.م.م  .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 566).

64I

MELIUS CONSULTING

HILTI MAROC S.A
شركة املساهلة

استلرار نشاط الشركة

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 28128، الدار البيضاء 

املغرب

HILTI MAROC S.A »شركة 

املساهلة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 6 ، 

طريق سيبرس ، عين السبع ، الدار 

البيضاء - 28258 الدار البيضاء 

املغرب.

»استلرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.58(53

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   2819 شتنبر   1( في   املؤرخ 

ما  لي:

1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخسائر املسجلة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723983.

65I

MELIUS CONSULTING

HILTI MAROC S.A

شركة املساهلة

توسيع نشاط الشركة 

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 28128، الدار البيضاء 

املغرب

HILTI MAROC S.A شركة 

املساهلة

وعنوان مقرها االجتلاعي 6 ، طريق 

سيبرس ، عين السبع ، - 28258  

الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.58(53

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 شتنبر   1( في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

التكوين املنهي في امليا  ن املرتبطة 

وام وات  العامة  وامشغال  بالبناء 

التقنية الدقيقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723983.
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KOFAN HOLDING COMPANY

 KOFAN HOLDING

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

KOFAN HOLDING COMPANY

 46Boulevard Zerktouni 2ème

 étage Appt n°6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 KOFAN HOLDING COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 

رقم 86 - 28888 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KOFAN HOLDING COMPANY

إ ارة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

وامتالك  املالية  اموراق  محفظات 

املساهلات في مختلف الشركات.

عنوان املقر االجتلاعي :  46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم 

86 - 28888 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد سعيد جاسم سلير :  588 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

588 حصة    : السيد علي لكراري 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سلير  جاسم  سعيد  السيد 

عنوانه(ا) املانيا 8 املانيا املانيا.

عنوانه(ا)  لكراري  علي  السيد 

املحلد ة 8 املحلد ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

سلير  جاسم  سعيد  السيد 

عنوانه(ا) املانيا 8 املانيا املانيا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724838.

67I

بورا كون�سي

WHERE IS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بورا كون�سي

6 علارة الغزا ي زنقة اإلسكندرية 

شقة رقم 3 املد نة الجد دة ، 

58888، مكناس املغرب

WHERE IS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6 

علارة الغزا ي زنقة  اإلسكندرية شقة 
رقم 3 م.ج - 58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(9(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 83  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WHERE IS

غرض الشركة بإ جاز : 1) مقاولة 
الخدمات املعلوماتية 

املعدات  تصد ر  و  استيرا    (2
املعلوماتية.

 6 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
علارة الغزا ي زنقة  اإلسكندرية شقة 
رقم 3 م.ج - 58888 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

جاه  العزيز  عبد  علر  السيد 
الرسول اممين  :  1.888 حصة بقيلة 

188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
جاه  العزيز  عبد  علر  السيد 
املغتربين  عنوانه(ا)  اممين   الرسول 

السو ان - املغتربين السو ان.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
جاه  العزيز  عبد  علر  السيد 
املغتربين  عنوانه(ا)  اممين   الرسول 

السو ان - املغتربين  السو ان
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)1  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5145.

6(I

امغار عبد الغافور

 STE CENTRO DELLAMADAS
HERMANOS H.N

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 93888، 
تطوان املغرب

 STE CENTRO DELLAMADAS
HERMANOS H.N  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحيش امللكي زنقة 11 اقامة بالل 
رقم 26 تطوان - 93888 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

261(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 STE CENTRO DELLAMADAS

. HERMANOS H.N

مركز   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اتصال.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

بالل  اقامة   11 زنقة  امللكي  الحيش 

تطوان   93888  - تطوان   26 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 58   : السيد نور الد ن الحلاري 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .

58 حصة    : السيد هشام متوكل 

بقيلة 1.888  رهم للحصة .

 58  : السيد نور الد ن الحلاري   

بقيلة 1.888  رهم.

بقيلة   58  : السيد هشام متوكل 

1.888  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  متوكل  هشام  السيد 

بلوك  عثلان  سيدي  البيضاء  الدار 

البيضاء  الدار   28248  34 رقم   55

املغرب.

الحلاري  الد ن  نور  السيد 

مو�سى  شارع  املرجة  حي  عنوانه(ا) 

 93182 الفنيدق    23 ابن نصير رقم 

الفنيدق املغرب.
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  متوكل  هشام  السيد 
بلوك  عثلان  سيدي  البيضاء  الدار 
البيضاء  الدار   28248  34 رقم   55

املغرب
الحلاري  الد ن  نور  السيد 
مو�سى  شارع  املرجة  حي  عنوانه(ا) 
 93182 الفنيدق    23 ابن نصير رقم 

الفنيدق املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
17  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6467.

69I

INFOPLUME

PIZZERIA TOTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

INFOPLUME
149 شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا 1 رقم 17 ، 98888، طنجة 
املغرب

PIZZERIA TOTO شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : اقامة برج 
الخليج شارع الجيش امللكي الطابق 

االر�سي - 98888 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6(289

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2817 مارس   31 في  املؤرخ 
شركة ذات   PIZZERIA TOTO حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
شارع  الخليج  برج  اقامة  اإلجتلاعي 
 - االر�سي  الطابق  امللكي  الجيش 
ملوقع  نتيجة  املغرب  طنجة   98888

غير مؤهل لنشاط الشركة
.و عين:

و  الوسالتي  حسني   السيد(ة) 
زنقة املحلد ة الطابق   11 عنوانه(ا) 
املغرب   TANGER  98888 االول 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 31 مارس 2817 وفي اقامة برج 
امللكي الطابق  الخليج شارع الجيش 

االر�سي - 98888 طنجة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 8644-228781.

78I

زوبير بوتغلاس

STE MARTICHA SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

زوبير بوتغلاس
اكنول املركز تازة ، 35858، تازة 

املغرب
STE MARTICHA SARL AU  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
 SITUE   وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 A FEZ ARRONDISSEMENT
 EL MERININES ROUTE DE

 MEKNES LOTISSEMENT HIBA
FES 30050 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
618(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   13
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MARTICHA SARL AU
 : بإ جاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE BAGAGE NON
 ACCOMPAGNES POUR LE

. COMPTE D’AUTRUI (-3.5
 SITUE    : عنوان املقر االجتلاعي 
 A FEZ ARRONDISSEMENT
 EL MERININES ROUTE DE
 MEKNES LOTISSEMENT HIBA

FES 38858 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

الوزاني  الواحد  عبد  السيد 

بقيلة  حصة   1.888   : الشاهدي  

188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الوزاني  الواحد  عبد  السيد 
حي   4 زنقة   38 عنوانه(ا)  الشاهدي  

 38858 فاس  قا وس  عين  السالم 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني  الواحد  عبد  السيد 
حي   4 زنقة   38 عنوانه(ا)  الشاهدي  

 38858 فاس  قا وس  عين  السالم 

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

نوفلبر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 3785.

71I

NEW ACCOUNTING

 CONSEIL

 ACCOMPAGNEMENT ET

DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW ACCOUNTING

 N° 1190 HAY EL MENZEH CYM

، 10062، RABAT MAROC

 CONSEIL ACCOMPAGNEMENT

ET DEVELOPPEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي    37 زنقة 

إ ريس امكبر الطابق الثاني شقة 4 

حسان - 18888  الرباط املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131(83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   281( 12  ونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 CONSEIL ACCOMPAGNEMENT

.ET DEVELOPPEMENT

*شركة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

و  توجيه  البناء:  و  العامة  لألشغال 

قيا ة و متابعة و كذا مراقبة امشغال.

*التجارة..

عنوان املقر االجتلاعي :    37 زنقة 

 4 إ ريس امكبر الطابق الثاني شقة 

حسان - 18888  الرباط املغرب..

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

الشرفاوي  الحق  عبد  السيد  

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشرفاوي  الحق  عبد  السيد  

عنوانه(ا) زنقة 1 رقم 51 حي الحسني 

بندباب  3888  فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشرفاوي  الحق  عبد  السيد 

عنوانه(ا) زنقة 1 رقم 51 حي الحسني 

بندباب  3888  فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بالرباط  بتاريخ - تحت رقم -.

72I



597 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

MELIUS CONSULTING

SMART PLV
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 28128، الدار البيضاء 
املغرب

SMART PLV شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7، زنقة 
سبتة ، إقامة رامي، الطابق الثاني 
، مكتب رقم ) ، املستشفيات  -  

28368 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SMART PLV
تصنيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 
البناء  وعناصر  املعدنية  الهياكل 

وامعلال املختلفة.
زنقة   ،7  : عنوان املقر االجتلاعي 
الثاني  الطابق  رامي،  إقامة   ، سبتة 
  - املستشفيات    ،  ( رقم  مكتب   ،

28368 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 518.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد  ونس بناني :  1.788 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .
 1.788   : شكري  محلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
 1.788   : السيد توفيق مستعيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بناني  السيد  ونس 
إقامة   ، مورجيت  هنري  زنقة   ،  16

فال   ،  13 شقة   ،  5 إ دن،طابق 

فلوري 28398 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  شكري  محلد  السيد 

 ، امول  إ ريس  موالي  شارع   ،  48

الدار   28368  12 شقة   ،  4 طابق 

البيضاء املغرب.

السيد توفيق مستعيد عنوانه(ا) 

طابق   ،15 علارة  الفر وس،  إقامة 

البيضاء  الدار   28228  1( شقة   ،4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بناني  السيد  ونس 
إقامة   ، مورجيت  هنري  زنقة   ،  16

فال   ،  13 شقة   ،  5 إ دن،طابق 

فلوري 28398 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724268.

73I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE  STATION RAIS
SIDI KHYAR SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE  STATION RAIS SIDI

KHYAR SARL-AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ا ت  ـو�سي 

جـلـاعـة كـنـدر سيدي خيار صــفرو - 

31888 صــفـرو الـلـغـرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 19  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE  STATION RAIS SIDI

.KHYAR SARL-AU

تـشـغيـل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مـحـطة للخـدمـة و الوقـو  بالتـفصيل

خـدمة سريعة اصالح االطـارات

مـقـهـى و وجـبـة خـفيفـة.

ا ت   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

خيار  سيدي  كـنـدر  جـلـاعـة   ـو�سي 

صــفرو - 31888 صــفـرو الـلـغـرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

688.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

الرايــس  حـكـيـم  مـحـلـد  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

 : الرايــس  حـكـيـم  مـحـلـد  السيد   

5.888 بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الرايــس  حـكـيـم  مـحـلـد  السيد 

زنـقـة عبد الحـلـيـد بـا يس  عنوانه(ا) 

الشقة 9 شارع  و ي العهد م ج  فـاس 

31888 فــاس الـلـغــرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرايــس  حـكـيـم  مـحـلـد  السيد 

زنـقـة عبد الحـلـيـد بـا يس  عنوانه(ا) 

9 شارع و ي العهد م ج  فـاس  الشقة 

31888 فــاس الـلـغــرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 28/2819).

74I

ADHIBE INTERNATIONAL

ADHIBE INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADHIBE INTERNATIONAL

 CASA CENTRE VILLE BUSINESS

 CENTER, Centre d’Affaires

 Contempo, 71 Angle Bd

 Mohamed V et Rue Azilal, 3è

 étage ، 20110، CASABLANCA

MAROC

 ADHIBE INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

مد نة الدار البيضاء مركز امعلال 

كونتيلبو، 71 زاوية شارع محلد 

الخامس وشارع أزيالل، الطابق 3 - 

28118 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.319165

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 أكتوبر   18 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 ADHIBE الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ رأسلالها    INTERNATIONAL

مقرها  وعنوان  18.888  رهم 

اإلجتلاعي مركز مد نة الدار البيضاء 

زاوية   71 كونتيلبو،  امعلال  مركز 

شارع محلد الخامس وشارع أزيالل، 

البيضاء  الدار   28118  -  3 الطابق 

نشاط  سكون   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 - عكاشة   والقربي،  املسفوي  زنقتي 

8)285 الدار البيضاء املغرب. 
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و عين:

فايس   سبستيان  ان  السيد(ة) 

4 شارع املحيط  سحيون و عنوانه(ا) 

 V4 امطل�سي الطابق امر�سي الشقة 

الدار   281(8 السوينية  تجزئة  ار 

البيضاء املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 995)71.

75I

امستاذ علي شريف العلمي -موثق-

ste »MINAMIA«
إعالن متعد  القرارات

امستاذ علي شريف العلمي -موثق-

إقامة  اسلين، العلارة ب زاوية 

شارع محلد الخامس و شارع الجيش 

امللكي، الطابق امول، الجد دة. ، 

24888، الجد دة املغرب

»ste »MINAMIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: الجد دة، 

شارع جبران خليل جبران، إقامة 

عالية، علارة    GHK27، مكتب 

A03 - 24000 الجد دة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1899

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 86  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

العام  الجلع  محضر  رقم  قرار 

 MINAMIA  « لشركة   االستثنائي 

 2819 86  جنبر  SARL ,»بتاريخ  

ما لي:  عل2  الذي  نص  بالجد دة: 

التصدق  مشروع  عل2  املصا قة 

الشكل  تغيير  اجتلاعية،  بحصص 

القانوني للشركة و استقالة املسيرو 

تعويضه.

لحصص  صدقة  عقد  رقم  قرار 

اجتلاعية في شركة بتاريخ  86   جنبر 

عل2  الذي  نص  بالجد دة.:   2819

تصدقت السيدة عالية شيخ  ما لي: 

لحلو  شيخ  راضية  السيدة  و  لحلو 

التي  االجتلاعية  الحصص  بجليع 

تتلثل  التي  و  الشركة  في   لتلكانها 

 58 بلجلوع  للواحدة  حصة   25 في 

حصة لفائدة السيد عالل شيخ لحلو 

الذي قبلهلا و تقدر قيلتهلا اإلجلالية 

 (5.888,88  ) أالف  رهم  بخلسة 

 رهم.

الوحيد  املسير  قرار  و  رقم  قرار 

MINAMIA«, SARL« لشركة  

 : 2819 بالجد دة.   بتاريخ86   جنبر 

تعيين السيد  الذي  نص عل2 ما لي: 

وحيد  كلسير  لحلو  شيخ  عالل 

للشركة و اقرار عقد التصدق بجليع 

تللكها  التي  االجتلاعية  الحصص 

السيدة عالية شيخ لحلو و السيدة 
راضية شيخ لحلو في الشركة، و تبعا 

ملا ذكر قرار الشريك الوحيد بتحيين 

القانون امسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم النظام االسا�سي لشركة » 

MINAMIA «, SARL A.U تم تعد له 
ق تلقاه املوثق املذكور 

ّ
وفقا لعقد موث

أعاله بتاريخ 86   جنبر 2819.: الذي 

الشركة   تحولت    نص عل2 ما لي:  

ذات مسؤولية   إ 2 شركة   املذكورة  

 S.A.R.L وحيد    بشريك  محدو ة  
رأسلالها االجتلاعي  وجد من   ،A.U

اآلن فصاعدا بين  دي املسير الوحيد 

و  لحلو  شيخ  عالل  السيد  للشركة 

188 حصة  الذي تتلثل حصصه في 

188  رهم للحصة و التسيير  بقيلة 

لحلو  شيخ  عالل  السيد  إ 2  مسند 

الشريك واملسير الوحيد للشركة بعد 

استقالة السيدة عالية شيخ لحلو. 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم )2456.

76I

AZ GESTION

ABMZ GARD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقامة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

ABMZ GARD شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  حي 

طريطة رقم 352 - 93888 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25(31
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  84  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    ABMZ GARD
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
 -  352 رقم  طريطة  حي  اإلجتلاعي  
93888 تطوان املغرب نتيجة ل : أزمة 

القطاع.
حي  ب   التصفية  مقر  حد   و 
تطوان   93888  -  352 رقم  طريطة 

املغرب. 
و عين:

و  البقا ي  أحلد   السيد(ة) 
 352 رقم  طريطة  حي  عنوانه(ا) 
 93888 مجاز الحجر غرسة الحوزية 

تطوان املغرب كلصفي (ة) للشركة.
و  زيان  مصطفى   السيد(ة) 
عنوانه(ا) شارع أبوبكر الرازي رقم )2 
تطوان   93888 الحسن   موالي  حي 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
13  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6441.

77I

SOMAGEC SUD

SOMAGEC SUD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SOMAGEC SUD
 Bd. Mekka, Imm. Amekrane,

 n°48, Appt. 08 ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

SOMAGEC SUD شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ميناء 
العيون - 78882 العيون املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 أبريل 2887 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
العيون   78882  - العيون  »ميناء 
علارة  مكة  »شارع  إ 2  املغرب« 
 -  8( رقم  الشقة   4( رقم  امقران، 

78888 العيون  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
ماي   82 بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

2887 تحت رقم 313/87.
7(I

SOMAGEC SUD

SOMAGEC SUD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

SOMAGEC SUD
 Bd. Mekka, Imm. Amekrane,

 n°48, Appt. 08 ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

SOMAGEC SUD شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع مكة 
علارة امقران، رقم )4 الشقة رقم 

)8  - 78888 العيون املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
العام  الجلع  بلقت�سى 
82  وليوز  في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2887
»32.658.888  رهم«  قدره  بلبلغ 
إ 2  »2.588.888  رهم«  من  أي 
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»35.158.888  رهم« عن طريق :  -.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 81 غشت 

2887 تحت رقم 3/87)5.

79I

ANDERSEN CONSULTING

 CENTRIC MARKET SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 CENTRIC MARKET SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4) شارع 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1824(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CENTRIC MARKET SARL AU

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد ر.

4) شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : الدخي�سي  اباي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الدخي�سي  اباي  السيد 

زنقة  فضيلة  تجزئة  البرانص1  حي 

 36 رقم  بوجلعة  الخباز  الشهيد 

98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الدخي�سي  اباي  السيد 

زنقة  فضيلة  تجزئة  البرانص1  حي 

 36 رقم  بوجلعة  الخباز  الشهيد 

98888 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 89))22.

(8I

ANDERSEN CONSULTING

 ADVMARK MEDIA SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 ADVMARK MEDIA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4) شارع 

بوعرقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ADVMARK MEDIA SARL AU

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد ر.

4) شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

بوعرقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد علي العلمي :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 47 السيد علي العلمي عنوانه(ا) 

املاسة  شارع محلد الخامس علارة 

 98888  33 رقم   4 الطابق  الخضراء 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 47 السيد علي العلمي عنوانه(ا) 

املاسة  شارع محلد الخامس علارة 

 98888  33 رقم   4 الطابق  الخضراء 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 37))22.

(1I

ALI EXPRESS

ALIA EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALI EXPRESS

حي اشراقة أكناو 2692 ، 98888، 

طنجة املغرب

ALIA EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي اشراقة 

أكناو رقم 2692 - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ALIA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.EXPRESS

وسيط   : بإ جاز  الشركة  غرض 

ما ي في تحويل امموال.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 98888  -  2692 رقم  أكناو  اشراقة 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : إبراهيم  مفتاح  السيد 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  إبراهيم  مفتاح  السيد 
 3(4 رقم  الرئي�سي  بنكيران  حي 

98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  إبراهيم  مفتاح  السيد 
 3(4 رقم  الرئي�سي  بنكيران  حي 

98888 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
86  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )51)22.

(2I

ANDERSEN CONSULTING

 VALUENEXT CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 VALUENEXT CONSULTING
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4) شارع 
بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1824(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 VALUENEXT CONSULTING

.SARL AU

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 
املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد ر.
4) شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد علي العلمي :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 47 السيد علي العلمي عنوانه(ا) 
املاسة  شارع محلد الخامس علارة 
 98888  33 رقم   4 الطابق  الخضراء 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 47 السيد علي العلمي عنوانه(ا) 
املاسة  شارع محلد الخامس علارة 
 98888  33 رقم   4 الطابق  الخضراء 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 18))22.

(3I

ANDERSEN CONSULTING

 MARKETING OPERATIONS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 MARKETING OPERATIONS
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4) شارع 

بوعرقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 
98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 28  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MARKETING OPERATIONS

.SARL AU

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد ر.

4) شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

بوعرقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد علي العلمي :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 47 السيد علي العلمي عنوانه(ا) 

املاسة  شارع محلد الخامس علارة 
 98888  33 رقم   4 الطابق  الخضراء 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 47 السيد علي العلمي عنوانه(ا) 

املاسة  شارع محلد الخامس علارة 
بوجلع   33 رقم   4 الطابق  الخضراء 

رقم 36 98888 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 36))22.

(4I

achaa lahcen

SBAÏ CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

achaa lahcen

 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID

 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

Sbaï Concept شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 

45 جنان بن شكرة طوالة لبيبات 

املد نة مراكش - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

188715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sbaï  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Concept

استغالل   : غرض الشركة بإ جاز 

 ور الضيافة.

 45 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

جنان بن شكرة طوالة لبيبات املد نة 

مراكش - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 5.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : السيد ا ريك بير جورج   لون 

58 حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
جورج   لون  بير  ا ريك  السيد 
بو  ر  بيل  شارع   27 رقم  عنوانه(ا) 

72198 سانت باباص 72198  سانت 

باباص فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
جورج   لون  بير  ا ريك  السيد 
بو  ر  بيل  شارع   27 رقم  عنوانه(ا) 

72198 سانت باباص 72198  سانت 

باباص فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)2 نوفلبر  التجارية بلراكش  بتاريخ 

2819 تحت رقم 4))189.

(5I

STE LA MAROCAINE C.J

BREAK CUP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي )11 

علارة بوعشيق مكتب 1 ، 23888، 

بني مالل املغرب

BREAK CUP  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 283 

شارع الجيش امللكي علارة خنوفا  - 

23888 بني مالل املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9665

 16 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 من شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BREAK : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. CUP
غرض الشركة بإ جاز : مقهى .

 283  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - شارع الجيش امللكي علارة خنوفا  

23888 بني مالل املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.888   : كريم   خنوفا  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كريم   خنوفا  السيد 
 2388 محطة افريقيا سيدي جابر  

بني مالل املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كريم   خنوفا  السيد 
خنوفا كريم  23888 بني مالل املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
من   22 بتاريخ  االبتدائية ببني مالل  

أكتوبر 2819 تحت رقم )77.

(6I

MA GLOBAL CONSULTING

MIZU MAROC
إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

MIZU MAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 
حي لكريت، 34 إقامة كلثوم 

شارع كاليفورنيا الزنقة رقم 1 
الدارالبيضاء - - الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.298513

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 84  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تعد ل النظام امسا�سي

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي  نص عل2 ما لي: -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723581.

(7I

املحلد ة لإلستشارة و الخبرة

او  اكاونتينك  اند  كونسيلتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

املحلد ة لإلستشارة و الخبرة

شارع املقاومة رقم 1 حي الوحدة  

الطابق 2 مكتب رقم 3 ، 88))2، 

املحلد ة املغرب

او  اكاونتينك  اند  كونسيلتينغ 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
املختار السو�سي الطابق االول 

السعا ة رقم 151 العالية  - 88))2 

املحلد ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

او    : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

اكاونتينك  اند  كونسيلتينغ.

غرض الشركة بإ جاز : االستشارة 
في التسيير و التدبير.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق  السو�سي  املختار 
السعا ة رقم 151 العالية  - 88))2 

املحلد ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد تنفيس  وسف :  99 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .
حصة   1   : السيد تنفيس أحلد 

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد تنفيس  وسف عنوانه(ا) 
فضالة  رياض  اقامة  الرياض  شارع 
  2((88  21 رقم  شقة   T2 علارة   1

املحلد ة املغرب.
عنوانه(ا)  احلد  تنفيس  السيد 
املحلد ة  املخازن  وا ي  حي   45

88))2  املحلد ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تنفيس  وسف عنوانه(ا) 
فضالة  رياض  اقامة  الرياض  شارع 
  2((88  21 رقم  شقة   T2 علارة   1

املحلد ة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 2( بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

نوفلبر 2819 تحت رقم -.

((I

BENIDER ZINEB CONSULTING

IDERSON SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1

 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR
 GAUTHIER ، 20000،

CASABLANCA MAROC
IDERSON SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 RESIDENCE MARINA CENTER
 ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD
 MOHAMED BEN ABDELLAH

 ETG 6 N°39 CASABLANCA
28888 الدارالبيضاء  املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.173119
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2819 نوفلبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»188.888  رهم« أي من »288.888 
عن  »388.888  رهم«  إ 2   رهم« 
أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723753.
(9I

FITARCO

 INITIATIVE ALMASSIR D
ELEVAGE DE BOVINS

شركة التضامن
حل شركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

 INITIATIVE ALMASSIR D
ELEVAGE DE BOVINS  شركة 

التضامن(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار اكرار 
ا ت امحلد اكلو  - 5888) تيزنيت   

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2283

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 أكتوبر   15 في  املؤرخ 
 INITIATIVE التضامن  شركة  حل 
 ALMASSIR D ELEVAGE DE
 18.888 رأسلالها  مبلغ     BOVINS
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
 (5888  - اكلو   امحلد  ا ت  اكرار 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب   تيزنيت   

تحقيق غرض الشركة  .

و حد  مقر التصفية ب  وار اكرار 

 (5888 تيزنيت   اكلو   امحلد  ا ت 

تيزنيت  املغرب . 

و عين:

و  موخا ي   ابراهيم   السيد(ة) 

اكلو  جلاعة  اتبان  عنوانه(ا)  وار 

املغرب   تيزنيت    (5888 تيزنيت  

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بتيزنيت  بتاريخ )1 أكتوبر 

2819 تحت رقم 5)6.

98I

idaraty

طوب سغفيس دو نور
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty

 rue tarik ibn ziad n)105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

طوب سغفيس  و نور شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي النهضة 

264 زنقة 91 رقم 82 الطابق الثاني 

رقم 3 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

طوب   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

سغفيس  و نور.

مختلف   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االشغال وخدمات متنوعة.

النهضة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني   82 91 رقم  264 زنقة 

رقم 3 - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : بنعلتي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم بنعلتي عنوانه(ا) 

احد  قيا ة  العيا�سي  اوال   مدشر 

طنجة   98888 الغربية  ائرة اصيلة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم بنعلتي عنوانه(ا) 

احد  قيا ة  العيا�سي  اوال   مدشر 

طنجة   98888 الغربية  ائرة اصيلة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 14))22.

91I

RAHHALI CONSEIL

GACHACA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 14(2

، 40000، Marrakech Maroc

GACHACA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
عبد الكريم الخطابي، برج منارة 2، 
الطابق امول، الشقة رقم 3 مراكش 

- 488888 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77859

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 نوفلبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
برج  الخطابي،  الكريم  عبد  »شارع 
منارة 2، الطابق امول، الشقة رقم 3 
مراكش املغرب«   488888  - مراكش 
 ،26 رقم  اوليفري،  »إقامة  إ 2 
أملكيس، النخيل، مراكش - 48888 

مراكش  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118446.
92I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

تودغا سغفس اندستغييل 
صاغل ( ت س ا )

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب

تو غا سغفس اندستغييل صاغل 
( ت س ا ) شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي بالص 

موزار اقامة تدغين الطابق 2 رقم 7 
طنجة - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
188(53

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في )8 
تم إعدا  القانون   2819 من أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تو غا   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

( ت س  سغفس اندستغييل صاغل 

ا ).

غرض الشركة بإ جاز : الصيانة .

بالص   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 7 2 رقم  موزار اقامة تدغين الطابق 

طنجة - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 38.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مرا  بن زا د  عنوانه(ا) حي 

توريرت تنغير 88)45 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مرا  بن زا د  عنوانه(ا) حي 

توريرت تنغير 88)45 تنغير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ )8 من أكتوبر 

.M18192881949 2819 تحت رقم

93I

LAMAN EXPERTISE

SYJA TRIBAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,

 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

SYJA TRIBAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املكتب 
رقم 9، اقامة رياض أرفو ، املدخل 

رقم )، شارع املز لفة، عرصة 

صينكو، - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SYJA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRIBAL

الد كور   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املنتجات  في  التجارة  و  الداخلي 

الحرفية.

املكتب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

املدخل  اقامة رياض أرفو ،   ،9 رقم 

عرصة  املز لفة،  شارع   ،( رقم 

صينكو، - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة  اسلين لحلو كيتان :  58 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

  : ماري  بريجيت  أوسلو  السيدة 

58 حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

كيتان  لحلو  السيدة  اسلين 

 ،14 الشقة  اقامة رونوار،  عنوانه(ا) 

الفونت  سيرجان  شارع   ،3 الطابق 

48888 مراكش املغرب.

ماري  بريجيت  أوسلو  السيدة 

نوفيل   شارع  وبون   ،23 عنوانه(ا) 

75882 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

كيتان  لحلو  السيدة  اسلين 

 ،14 الشقة  اقامة رونوار،  عنوانه(ا) 

الفونت  سيرجان  شارع   ،3 الطابق 

48888 مراكش املغرب

ماري  بريجيت  أوسلو  السيدة 

نوفيل   شارع  وبون   ،23 عنوانه(ا) 

75882 باريس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

12  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118284.

94I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

FM SYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 RUE MUSTAPHA EL ,444

 MAANI ، 20140، Casablanca

Maroc

FM SYSTEME شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الزفزاف، الرقم 14 الطابق 

السفلي. سيدي مومن.  - 28148 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4221(1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 نوفلبر   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

مهدي عاطفي  (ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.888

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.888

نوفلبر   12 بتاريخ  مو اني  فدوى 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722318.

95I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

FM SYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 RUE MUSTAPHA EL ,444

 MAANI ، 20140، Casablanca

Maroc

FM SYSTEME  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الزفزاف، الرقم 14 الطابق 

السفلي. سيدي مومن. - 28148  

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4221(1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 12 نوفلبر 2819 تم تعيين 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

مو اني فدوى كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722318.

96I

BENIDER ZINEB CONSULTING

HESPRESSMAG
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

BENIDER ZINEB CONSULTING

 ANGLE RUE DE LA BEAUCE ET 1

 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

 GAUTHIER ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HESPRESSMAG شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 16 
 RUE FOUCAUL 1ER ETG

 CASABLANCA CASABLANCA
28888 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.269899
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  17 شتنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    HESPRESSMAG
مقرها  وعنوان  588.888  رهم 
 RUE FOUCAUL  16 اإلجتلاعي 
 1ER ETG CASABLANCA
 CASABLANCA 28888
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

توقف نشاط الشركة.
 16 ب  التصفية  مقر  حد   و 
 RUE FOUCAUL 1ER ETG
 CASABLANCA - 20000

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  الكنوني   حسان   السيد(ة) 
 RIAD AL ANDALOUSE عنوانه(ا) 
 ALMERIA 2 IMM 78 N APPT 61
الرباط   HAY RIAD RABAT 18188

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722589.

97I

SOCIETE SEJD SARL

UWIN MOR SARL
إعالن متعد  القرارات

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC
UWIN MOR SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

حسن ابن وزان رقم 6 طنجة  - 

98888  طنجة  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(2195

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1 مارس 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

من  حصة   348 بيع  عل2  املوافقة 

كانت  التي  للواحدة  188  رهم  فئة 

نويل  سوسا  بجاجيم  و  حوزة  في 

178 حصة لفائدة  أنطونيو وذلك ب 

مينديس  و ناسيلينتو كارلوس  فيد 

وب178 حصة لفائدة   ربيك لوكاس 

نينو باولو  

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

املوافقة عل2 إستقالة املسير بجاجيم 

حيث  أنطونيو   نويل  سوسا   و 

أصبحت الشركة مسؤولة من طرف 

ناسيلينتو  مينديس  و  املسير ن 

نينو  لوكاس  ويربيك  كارلوس  فيد 

الوثائق  كل  تجوز  بحيث  باولو 

واملستندات الشركة بتوقيع أي منهلا 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  نص عل2   :7 و   6 بند رقم 

حصة   348 املوافقة عل2 بيع  ما لي: 

من فئة 188  رهم للواحدة التي كانت 

نويل  سوسا  بجاجيم  و  حوزة  في 

178 حصة لفائدة  أنطونيو وذلك ب 

مينديس  و ناسيلينتو كارلوس  فيد 

وب178 حصة لفائدة   ربيك لوكاس 

نينو باولو  

عل2  الذي  نص   :15 رقم  بند 

املوافقة عل2 إستقالة املسير  ما لي: 

أنطونيو   نويل  سوسا  بجاجيم  و 

مسؤولة  الشركة  أصبحت  حيث 

مينديس  و  املسير ن  طرف  من 

ويربيك  كارلوس  فيد  ناسيلينتو 

كل  تجوز  بحيث  باولو  نينو  لوكاس 

الوثائق واملستندات الشركة بتوقيع 

أي منهلا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
12  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 595)22.

9(I

FM

SNACK CAFE ERG
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FM
 IDISS NIGHIR TINGHIR،
45800، TINGHIR TINGHIR
SNACK CAFE ERG   شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
محلد الخامس ا يس نغير تنغير  

88)45 تنغير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6563/683

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 نوفلبر   21 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
SNACK CAFE ERG    مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  58.888  رهم 
الخامس  محلد  شارع  اإلجتلاعي 
تنغير   45(88 تنغير   نغير  ا يس 
املغرب نتيجة ل : العجز في املداخيل.

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
تنغير   نغير  ا يس  الخامس  محلد 

88)45 تنغير املغرب. 
و عين:

  FUTUR السيد(ة) 
عنوانه(ا)  و   MANAGEMENT
املغرب   TINGHIR 34( Tinghir

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 12  جنبر 

2819 تحت رقم 2262.

99I

FITARCO

IGTRAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

IGTRAN  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 ملتفى 

شارع الحسن الثاني وشارع علي 

الدرقاوي  - 5888) تيزنيت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.681

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 أكتوبر   2( في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

 188.888 مبلغ رأسلالها     IGTRAN

 18 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

وشارع  الثاني  الحسن  شارع  ملتفى 

تيزنيت   (5888  - الدرقاوي   علي 

املغرب نتيجة ل : وفاة املسير الشريك 

استلرار  في  وصعوبات   املؤسس 

النشاط..

و حد  مقر التصفية ب 18 ملتقى 

علي  وشارع  الثاني  الحسن  شارع 

 (5888 اليوسفية   حي  الدرقاوي  

تيزنيت املغرب. 

و عين:

و  اكوتران   الحسين    السيد(ة) 

سوس   حدائق  تجزئة   ( عنوانه(ا) 

(ة)  تيزنيت املغرب كلصفي   (5888

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بتيزنيت  بتاريخ )2 نوفلبر 

2819 تحت رقم 728.

188I
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centre de formation rationnel privé SARL AU   

 CENTRE DE FORMATION

 RATIONNEL PRIVÉ SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre de formation rationnel

privé SARL AU

 boulevard Med 5 résidence

 ELKAWTAR mezzanine 1 ،

35000، taza maroc

 Centre De Formation Rationnel

Privé SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الخامس اقامة الكوثر الرواق 

1  - 35888 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5191

 19 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Centre : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

 De Formation Rationnel Privé

.SARL AU

غرض الشركة بإ جاز : الخدمات 

التربوية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

محلد الخامس اقامة الكوثر الرواق 

1  - 35888 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطلة  اموس عنوانه(ا) 
 115 رقم  ب  املجلوعة  امللحة  حي 

35888 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطلة  اموس عنوانه(ا) 
 115 رقم  ب  املجلوعة  امللحة  حي 

35888 تازة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
85  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2819 تحت رقم 779.

181I

CABINET CADRE CONSEIL

ALBARAKAMINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
 ALBARAKAMINE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار افرط 
تغبالت زاكورة - 47988 زاكورة 

املللكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2313

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  89  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 ALBARAKAMINE الشريك الوحيد 
SARL AU  مبلغ رأسلالها 58.888,88 
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 47988  -  وار افرط تغبالت زاكورة 
 : ل  نتيجة  املغربية  املللكة  زاكورة 
عدم تحقيق الهدف الدي أنشأت من 

أجله الشركة..

و حد  مقر التصفية ب  وار افرط 
زاكورة   47988  - زاكورة  تغبالت 

املللكة املغربية. 

و عين:

و  اماطو  امحلد   السيد(ة) 

عنوانه(ا)  وار افرط تغبالت زاكورة 
املغربية  املللكة  زاكورة   47988

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2819 تحت رقم 438.

183I

Audit & Analyse

 WORLD PRESSE

ASSISTANCE
إعالن متعد  القرارات

Audit & Analyse

 Bd Youssef Ibn Tachfine

 Résidence Côte d›Or, n°22،

90000، Tanger Maroc

 WORLD PRESSE ASSISTANCE

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«

 Lot 40 :وعنوان مقرها االجتلاعي

 A-ZF business Centre, Zone

franche d’exportation - - طنجة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص   :1 رقم  قرار 

الوحيد  الشريك  استقالة  ما لي: 

  Maître METZLER Pierre السيد 

Donker-  من مهامه كللتل لشركة

 Wellens Beteiligungsgeselschaft

DWBG S.A

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

 DE لسيد  الوحيد  الشريك  تعيين 

 BIOLLEY (VICOMTE( Benoit

الحامل لجواز السفر رقم   Marie G

EM68(858 ذو الجنسية البلجيكية 

Donker- لشركة  قانوني  كللتل 

 Wellens Beteiligungsgeselschaft

 DWBG S.A

عل2  الذي  نص   :3 رقم  قرار 

نقل مقر الشركة إ 2 العنواني  ما لي: 

 Ilot 43B, Zone Franche  : التا ي 

d’Exportation, طنجة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

مقر الشركة

عل2  الذي  نص   :14 رقم  بند 

ما لي: تفويض القرارات

عل2  الذي  نص   :15 رقم  بند 

ما لي: اإلمضاء

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 531).

184I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

A20 TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

A20 TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 

81، العلارة 18، البيل في رقم 83 . - 

58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   84

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 A28  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير..

الشقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

81، العلارة 18، البيل في رقم 83 . - 

58888 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : السيد بوحليدي ا ريس 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : املصطفى  ا وبي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ا وبي املصطفى عنوانه(ا) 

تجزئة بوتالمين الرشيد ة   158 رقم 

52888 الرشيد ة املغرب.

ا ريس  بوحليدي  السيد 

حي   15 رقم   31 زنقة  عنوانه(ا) 

الوحدة 1 58888 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

ا ريس  بوحليدي  السيد 

حي   15 رقم   31 زنقة  عنوانه(ا) 

الوحدة 1 58888 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5176.

185I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

MARGO HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

MARGO HOSPITALITY شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم )3 

 وار كروا ا الغزا ل عند رياض 

ماصيبا - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   85

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARGO HOSPITALITY

: مكتب في  غرض الشركة بإ جاز 

اإلستشارية في  التدقيق و النصائح  

نظام املعلومات و املعلوماتية.

رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

رياض  عند  الغزا ل  كروا ا  )3  وار 

ماصيبا - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

188.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

 MARGO الشركة 

حصة   HOSPITALITY :  1.000

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

روجي  بابتست  بارنت  السيد 

 75828 حي  افرون   16 عنوانه(ا) 

باريس فرنسا.

كلير  ماتلدي  اوفيك  السيدة 

هيكو  فكتور  حي   95 عنوانه(ا) 

93178  بانيولت  فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

روجي  بابتست  بارنت  السيد 

 75828 حي  افرون   16 عنوانه(ا) 

باريس فرنسا

كلير  ماتلدي  اوفيك  السيدة 

هيكو  فكتور  حي   95 عنوانه(ا) 

93178  بانيولت  فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118469.

186I

M.SHORE

كاسكي
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CASKY

 AVENUE CHEIKH RABHI, HAY

 YOUSSEF BEN TACHFINE, IMM.

 ALI B, APPT. N° A-10, GUELIZ,

MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب

كاسكي شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

شيخ رابحي، حي  وسف بن تاشفين، 

علارة علي ب، الشقة رقم أ10-، كليز 

- 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 181243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 85  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : كاسكي.

التصد ر   : غرض الشركة بإ جاز 

و االستيرا  و الشراء و البيع و التجارة 

املنتجات   ، املنتجات  جليع  في 

وتطبيقات  البرامج   ، اإللكترونية 

الكلبيوتر و أ وات اإلتصال....

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شيخ رابحي، حي  وسف بن تاشفين، 

علارة علي ب، الشقة رقم أ10-، كليز 

- 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : خيراني   عابد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خيراني   عابد  السيد 

املحاميد   ،589 الرقم   11 بلوك 

48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  خيراني   عابد  السيد 

املحاميد   ،589 الرقم   11 بلوك 

48888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118535.

187I
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FIDACTIVE

RAUBENHO FISH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

RAUBENHO FISH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : عند 

شركة GLACIERE سيدي إفني ميناء 

سيدي إفني 5288) سيدي إفني 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(19

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 

حل RAUBENHO FISH شركة ذات 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي عند 

شركة GLACIERE سيدي إفني ميناء 

إفني  سيدي   (5288 إفني  سيدي 

املغرب نتيجة لتصفية و  ة.

و عين:

و  بوهران  محلد   السيد(ة) 

 85 شقة   218 علارة رقم  عنوانه(ا) 

املحلدي   الحي  اومليل  فال  اقامة 

(ة)  كلصفي  املغرب  اكا  ر   (8888

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

عند  وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

شركة GLACIERE سيدي إفني ميناء 

إفني  سيدي   (5288  - إفني  سيدي 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2819 تحت رقم 742.

18(I

SOCIETE MY CALL CENTER SARL

 SOCIETE MY CALL CENTER

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 SOCIETE MY CALL CENTER

SARL

علارة 16 زنقة اإلمام الغزا ي الطابق 

الرابع الشقة رقم 7 ، 68888، 

وجدة املغرب

 SOCIETE MY CALL CENTER

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : علارة 

16 زنقة االمام الغزا ي الطابق الرابع 

الشقة 4 - 68888 وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38629

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 18  وليوز  في  املؤرخ 

 SOCIETE MY CALL CENTER حل 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

 18.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

16 زنقة االمام الغزا ي الطابق الرابع 

املغرب  وجدة   68888  -  4 الشقة 

نتيجة لعدم تحقيق أهداف الشركة.

و عين:

و  الطيبي   ميلون    السيد(ة) 

موالي  العهد  و ي  شارع  عنوانه(ا) 

الحسن رياض ايسلي 2 رقم 5 68888 

وجدة املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

علارة  وفي   2819 13  وليوز  بتاريخ 

16 زنقة االمام الغزا ي الطابق الرابع 

الشقة 4 - 68888 وجدة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 84)3.

189I

FOUZMEDIA

LOUKKOUS HANDASSA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

LOUKKOUS HANDASSA شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الحريشيلنزل رقم 238 محل رقم 

82 بئر الرامي - 14888 القنيطرة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48259

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 11  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 LOUKKOUS ذات الشريك الوحيد 

HANDASSA  مبلغ رأسلالها 48.888 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

محل   238 تجزئة الحريشيلنزل رقم 
رقم 82 بئر الرامي - 14888 القنيطرة 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الحريشيلنزل رقم 238 محل رقم 82 

بئر الرامي - 14888 القنيطرة املغرب. 

و عين:

بنز نة و عنوانه(ا)  السيد(ة) علي  

298 تجزئة املنزه 1 بئر الرامي الشرقية 

كلصفي  املغرب  القنيطرة   14888

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 73715.

118I

 ا ي واصل

ROJAZAK
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 ا ي واصل

شارع السلطان موالي  وسف 
رقم 18 - ص ب )32 ، 32888، 

الحسيلة املغرب

ROJAZAK شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تلوجوت 

- ازمورن - 32824 الحسيلة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2453

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ROJAZAK حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  188.888,88  رهم 

 - ازمورن   - تلوجوت  اإلجتلاعي 

نتيجة  املغرب  الحسيلة   32824

لسوء الوضعية اإلقتصا  ة.

و عين:

و  الخللي�سي  محلد    السيد(ة) 
سيدي  حي  ازيال  زنقة   11 عنوانه(ا) 

املغرب  الحسيلة   32888 عبيد 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 83  جنبر 2819 وفي تلوجوت-

ازمورن - 3284 الحسيلة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 613.

111I

إئتلانيات الدريوش

SOCIETE FISH 4 EVER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتلانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم )4 ص 

ب 2)6، 92888، العرائش املغرب
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SOCIETE FISH 4 EVER شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

الجد د املناكب رقم 6)2 - 92888 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 مارس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE FISH 4 EVER

بيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السلك بالجللة.

الحي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 92888  -  2(6 الجد د املناكب رقم 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : العليري  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد العليري عنوانه(ا) 

العرائش   92888 املساري  جنان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد العليري عنوانه(ا) 

العرائش   92888 املساري  جنان 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 13 مارس 

)281 تحت رقم 141.

112I

GENIAL CONSTRUCTION

 GENIAL« شركة

»CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

GENIAL CONSTRUCTION

)، زنقة ابن عشير حي بدر أحفير ، 

63858، أحفير املللكة املغربية

 GENIAL« شركة

CONSTRUCTION« شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي رقم )، 
زنقة ابن عشير حي بدر - 63858 

أحفير املللكة املغربية.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6247

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 أكتوبر   2( في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

 Transports) النقل و اللوجستيك

.(et logistiques

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

83  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 713/2819.

113I

إئتلانيات الدريوش

 SOCIETE EL HAOUZY

POISSON
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتلانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم )4 ص 

ب 2)6، 92888، العرائش املغرب

 SOCIETE EL HAOUZY POISSON

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

ملحصحص رقم 27 - 92888 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   281( مارس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE EL HAOUZY POISSON

بيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السلك بالجللة.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 92888  -  27 رقم  ملحصحص 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1(3 رقم   : الحوزي  علر  السيد 

حومة اوال  اصخار بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الحوزي  علر  السيد 

رقم 3)1 حومة اوال  اصخار 92888 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحوزي  علر  السيد 

رقم 3)1 حومة اوال  اصخار 92888 

العرائش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 13 مارس 

)281 تحت رقم 143.

114I

ERABIM SARL AU

ERABIM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ERABIM SARL AU

علارة 6) شقة رقم 18 شارع ابن 

خلدون املد نة الجد دة مكناس ، 

58888، مكناس املغرب

ERABIM SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

6) شقة رقم 18 شارع ابن خلدون 

املد نة الجد دة مكناس - 58888 

مكناس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(977

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ERABIM SARL AU

مكتب   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الدراسات .

علارة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع ابن خلدون   18 شقة رقم   (6

 58888  - مكناس  الجد دة  املد نة 

مكناس  املغرب .
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

البوبكري  عبدالرحلن  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

البوبكري  عبدالرحلن  السيد 

تجزئة منازل اإلسلاعيلية  عنوانه(ا) 

رقم 61 ا ت والل عين عرمة 58888 

مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوبكري   عبدالرحلن  السيد 

تجزئة منازل اإلسلاعيلية  عنوانه(ا) 

رقم 61 ا ت والل عين عرمة 58888 

مكناس  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5113.

115I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE«TOP RELAX«SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE«TOP RELAX«SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي فاس 

تجزئة اال ري�سي قطعة رقم 18 

طريق عين السلن - 38888 فاس 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.237(5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 89  جنبر  في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

منزل الضيافة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

12  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4812/19.

116I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة ماروسيانيك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL

 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL maroc

شركة ماروسيانيك شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

كندا حي السالم  رقم 8)3 بوجدور 

71888 بوجدور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   81

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

ماروسيانيك.

الصيد   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البحري استيرا  وتصد ر 

توزيع املنتوجات البحرية.

عنوان املقر االجتلاعي : زنقة كندا 
حي السالم  رقم 8)3 بوجدور 71888 

بوجدور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : العكيوي  بغدا   السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

كاكو  كوريا  كيسثو  و  السيد 

حصة بقيلة   588   : اسدورو تياغو 

188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بغدا  العكيوي عنوانه(ا) 
طنجة   86 رقم   89 حي ابتسام زنقة 

98868 طنجة املغرب.

كاكو  كوريا  كيسثو  و  السيد 

البرتغال  عنوانه(ا)  تياغو  اسدورو 

88888 ولهاو فارو البرتغال.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بغدا  العكيوي عنوانه(ا) 
طنجة   86 رقم   89 حي ابتسام زنقة 

98868 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 15 أكتوبر 

2819 تحت رقم 2528/19.

117I

STE ZIZ COMPTA

 SOCIETE NASR DES
CARBURANTS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE NASR DES

CARBURANTS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  قصر 

بو نيب وا  النعام بو نيب - 51158 

بو نيب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2819/13461

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE NASR DES  :

.CARBURANTS SARL AU

محطة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

التزويد بالوقو .

قصر    : االجتلاعي  املقر  عنوان 

بو نيب وا  النعام بو نيب - 51158 

بو نيب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

188.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

السيد مصطفى بوتد لين :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوتد لين  مصطفى  السيد 

مركز  القندسة  زنقة  عنوانه(ا) 

الصحة الرشيد ة 52888 الرشيد ة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوتد لين  مصطفى  السيد 

مركز  القندسة  زنقة  عنوانه(ا) 

الصحة الرشيد ة 52888 الرشيد ة 

املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 16 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 1244.

11(I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE COPERNIC CONSEIL

SARL
إعالن متعد  القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE«COPERNIC CONSEIL«SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: فاس 

رقم 15 زنقة حسين الخضار ف ج - 

38888 فاس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35523

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص   :1 رقم  قرار 

ما لي: استقالة السيدة  اسين صفاء 

والسيدة الشهدي ا لان من مهامهلا 

كلسيرتين 

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي:  

تعيين السيد بنجلعة هشام كلسير 

وحيد الشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

صفاء  السيدة  اسين  استقالة 

والسيدة الشهدي ا لان من مهامهلا 

كلسيرتين 

بند رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي:  

تعيين السيد بنجلعة هشام كلسير 

وحيد الشركة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4839/819.

119I

FOUZMEDIA

MY MOTO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

MY MOTO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 

388 الصيا  2  - 14888 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 84  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MY  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOTO

بيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الدراجات النارية والعا  ة وأجزائهلا 

وجليع العالقات التجارية والعقارية 

املتعلقة  باملوضوع.

الرقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

القنيطرة   14888  -   2 الصيا    388

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 74 السيد وزا و أحلد عنوانه(ا) 
 14888 عبدالرحلان  موالي  شارع 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 74 السيد وزا و أحلد عنوانه(ا) 
 14888 عبدالرحلان  موالي  شارع 

القنيطرة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 1( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

128I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

»SADAFATE DOUKALA«
إعالن متعد  القرارات

 SOCIETE MAZZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجد دة املغرب

»SADAFATE DOUKALA« »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: طريق 
سيدي بنور، مركز أوال  علران، 
محطة شيل. - - الجد دة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16897
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 83 شتنبر 2819
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
تفويت السيد محلد أبو الفرج جليع 
لفائدة  حصة   (2588) حصصة 

السيد أمحلد أبو الفرج
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
الشركة من طريق سيدي  نقل مقر 
بنور، مركز أوال  علران، محطة شيل 
إ 2 علارة أبو الفرج، شقة 18، شارع 

بئر أنزران، طريق مراكش، الجد دة

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغير 
شركة محدو ة املسؤولية إ 2 شركة 
محدو ة املسؤولية ذات شريك وحيد
قرار رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 
تعين السيد أمحلد أبو الفرج كلسير 
بعد  محلدو ة  غير  ملدة  للشركة 

استقالة السيد محلد أبو الفرج
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  الذي  نص   :4-14 رقم  بند 
امسا�سي  القانون  تحيين  ما لي: 

للشركة
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 19 بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 4)245.
121I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

IMMOBILIERE CASA CHEC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

 IMMOBILIERE CASA CHEC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مجلوعة 
التقدم GH 2-17 الطابق 2 سيدي 
البرنو�سي الدار البيضاء - 28618  

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32(367

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2819 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 IMMOBILIERE الوحيد  الشريك 
رأسلالها  مبلغ    CASA CHEC
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
 GH التقدم  مجلوعة  اإلجتلاعي 
البرنو�سي  سيدي   2 الطابق   2-17
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الدار    28618  - البيضاء  الدار 

عجز   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة تغطية مصاريفها.

و حد  مقر التصفية ب مجلوعة 

سيدي   2 الطابق   GH 2-17 التقدم 

  28618  - البيضاء  الدار  البرنو�سي 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

هللا  حبيب  جوا    السيد(ة) 

 VIA TRENTO 66 عنوانه(ا)  و 

 SAN BONIFACIO 37847 SAN

(ة)  كلصفي   BONIFACIO ITALIE

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722815.

122I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

IMPREGILO MAPEI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

IMPREGILO MAPEI شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار خنيفر 

جلاعة الجوالة قلعة السراغنة - 

43888 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMPREGILO MAPEI

اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء واشغال مختلفة

تجارة بالجللة.

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 

قلعة  الجوالة  جلاعة  خنيفر 

قلعة السراغنة   43888  - السراغنة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : رحال  البغدا ي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : محلد  الهشومي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البغدا ي رحال عنوانه(ا) 

جنان 2 الرقم 176 بئر الرامي 14898 

القنيطرة املغرب.

السيد الهشومي محلد عنوانه(ا) 

 43888  وار خنيفر جلاعة الجوالة 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البغدا ي رحال عنوانه(ا) 

جنان 2 الرقم 176 بئر الرامي 14898 

القنيطرة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 17 

 جنبر 2819 تحت رقم 776/2819.

123I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

ECLAIR CASH

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

 ار البر و االحسان علارة -   - رقم 1 

شارع ابن سينا الداو  ات مراكش ، 

8)488، مراكش املغرب

ECLAIR CASH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اسكجور 

محل رقم ) علارة ج اسكجور 

مراكش - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

99321

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 25 

تم إعدا  القانون   2819 من شتنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ECLAIR CASH

تحويل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االموال.

عنوان املقر االجتلاعي : اسكجور 

اسكجور  ج  علارة   ( رقم  محل 

مراكش - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد امدجر الصد ق 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امدجر الصد ق عنوانه(ا) 

مراكش   1897 رقم  الجنوبي  از ي 

48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امدجر الصد ق عنوانه(ا) 

مراكش   1897 رقم  الجنوبي  از ي 

48888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   83 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 451)18.

124I

MOHAMED LAMRAOUI

  ALMASLAQ ALJADID
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOHAMED LAMRAOUI

 KSAR SERGHINE EL KHENG

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 ALMASLAQ ALJADID  S.A.R.L

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 
ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 47 
زنقة 14 حي املسيرة الرشيد ة  - 

52888 الرشيد ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18((5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 نوفلبر   27 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 ALMASLAQ ذات الشريك الوحيد 

مبلغ    ALJADID  S.A.R.L AU
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
 14 زنقة   47 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 

 52888  - الرشيد ة   املسيرة  حي 

الرشيد ة املغرب نتيجة ل : أزمة.
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 47 و حد  مقر التصفية ب رقم 
 - الرشيد ة   املسيرة  حي   14 زنقة 

52888 الرشيد ة املغرب. 
و عين:

و  مزوغ  ا ريس   السيد(ة) 
عنوانه(ا) رقم 47 زنقة 14 حي املسيرة 
52888 الرشيد ة املغرب  الرشيد ة  

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 1)4.

125I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

AUTO MARIGA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

AUTO MARIGA  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 675 
الهناء 1 قلعة السراغنة - 43888 

قلعة السراغنة املغرب.
تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3797

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تم تعيين  11  جنبر  املؤرخ في 
مسير جد د للشركة السيد(ة) هالل 

بك ا وب كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 28 

 جنبر 2819 تحت رقم 779/2819.

126I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

KANIGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

KANIGOCE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 45 

املركب االقتصا ي واالجتلاعي محل 
رقم 84 قلعة السراغنة - 43888 

قلعة السراغنة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 83  جنبر 2819 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التسلية - و 

املركب   116 رقم  بالعنوان  الكائن 

رقم  محل  واالجتلاعي  االقتصا ي 

قلعة   43888  - السراغنة  قلعة   83

السراغنة املغرب و املسير من طرف 

السيد(ة) كاني  عبد الرحيم.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 17 

 جنبر 2819 تحت رقم 775/2819.

127I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

AL AHRAME HY TRAP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

AL AHRAME HY TRAP  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 787 

تجزئة الريحان قلعة السراغنة - 

43888 قلعة السراغنة املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2417

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 نوفلبر 2819 تم تعيين 

مسير جد د للشركة السيد(ة) حبيبي 

طارق كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ )1 

 جنبر 2819 تحت رقم 777/2819.

12(I

CABINET IMFI CONSEIL

AL HAROCHIDIA
مجلوعة ذات النفع االقتصا ي

تأسيس شركة مدنية عقارية

CABINET IMFI CONSEIL

حي السالم، 13، الجد دة. ، 

24888، الجد دة املغرب

AL HAROCHIDIA    »شركة مدنية 

عقارية«

وعنوان مقرها اإلجتلاعي: 44، طريق 

املصل2، أزمور. - أزمور املغرب

»تأسيس شركة مدنية عقارية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 38 

شركة  تأسيس  تقرر   2819 شتنبر 

مدنية عقارية ذات البيانات التالية:

عند  متبوعة  الشركة،  تسلية   -

 AL تسليتها:  بلختصر  اإلقتضاء، 

   HAROCHIDIA

شراء  بإ جاز:  الشركة  غرض   -

توزيعها  قصد  أرا�سي  وبناء  وتجهيز 

عل2 املساهلين.

 ،44 االجتلاعي:  املقر  عنوان   -

طريق املصل2، أزمور. - أزمور املغرب

أجلها  من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة (سنة): 99

 18.888 مبلغ رأسلال الشركة:   -

 رهم

- مبلغ الحصص النقد ة: -  رهم

مع  العينية  الحصص  مبلغ   -

وصف موجز لها وتقييم لها: -  رهم، -

- بيانات حول الشركاء

 امشخاص الطبيعيون: 

- السيد(ة) حروكة علر بصفته(ا) 
ب:  عنوانه  والكائن  املجلس  رئيس 

أزمور - أزمور املغرب

- السيد(ة) مختار شهيد بصفته(ا) 

ب:  عنوانه  والكائن  املجلس  خازن 

أزمور - أزمور املغرب

 امشخاص املعنويون: 

النفع  ذات  »مجلوعة    -

والكائن   -- بصفتها  االقتصا ي« 

مقرها اإلجتلاعي ب: -- --
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

امللثل الدائم: حروكة علر

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن وصفات الشركاء أو 

امغيار الذ ن  حق لهم إلزام الشركة 

اتجاه الغير:

 امشخاص الطبيعيون: 

- السيد(ة) حروكة علر بصفته(ا) 
ب:  عنوانه  والكائن  املجلس  رئيس 

أزمور - أزمور املغرب

 امشخاص املعنويون: 

النفع  ذات  »مجلوعة   ----  -

والكائن   -- بصفتها  االقتصا ي« 

مقرها اإلجتلاعي ب: -- - -- --
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -
التجاري  السجل  في  التقييد  تم  

بتاريخ - تحت رقم 

129I

اولترا تكنيك

CYBER KOUNOUZ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

اولترا تكنيك

البرنو�سي شارع صهيب الرومي رقم 

95 الدار البيضاء ، 28618، الدار 

البيضاء املغرب
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CYBER KOUNOUZ شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 24 زنقة 

فلورانس مرس السلطان الدار 
البيضاء - 28858 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.148561

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  38 شتنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
CYBER KOUNOUZ  مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
مرس  فلورانس  زنقة   24 اإلجتلاعي 
 28858  - البيضاء  الدار  السلطان 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

انعدام االنتاج .
زنقة   24 و حد  مقر التصفية ب 
الدار  السلطان  مرس  فلورانس 
البيضاء  الدار   28858  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

بازيدان  نزهة   السيد(ة) 
الزنقة1  وعنوانه(ا) شارع ابن سيناء 
رقم12 اقامة ميلوزا   28578 الدار 
البيضاء املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72196.

138I

  كسون

PAULIN BEDOU
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

  كسون
23 جون جوريس الطابق الثالث 

الدار البيضاء، 28868، الدار 
البيضاء املغرب

PAULIN BEDOU شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 13، زنقة 

احلد املجاتي ، إقامة ليزالب، 

الطابق امول، الرقم )، املعاريف - 

28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

449571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   87

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PAULIN BEDOU

غرض الشركة بإ جاز : تاجر.
عنوان املقر االجتلاعي : 13، زنقة 

احلد املجاتي ، إقامة ليزالب، الطابق 

 28888  - املعاريف   ،( الرقم  امول، 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 338   : نعيلة  البقا ي  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

  : حبيبة  سناء  البداوي  السيدة 

338 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

حصة   348   : السيد بيدو بولين 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نعيلة  البقا ي  السيدة 
كوري،  ماري  و  بير  زنقة   ،2 الرقم 

الطابق الثالث، الشقة رقم 7 28888 

الدار البيضاء املغرب.

حبيبة  سناء  البداوي  السيدة 

حدائق  إقامة   ،45 عنوانه(ا)  

 28888 الكورنيش طريق ازمور انفا  

الدار البيضاء املغرب.

 ،6( السيد بيدو بولين عنوانه(ا) 
شارع بونطو 88)5) سغجي فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  نعيلة  البقا ي  السيدة 
كوري،  وماري  بير  زنقة   ،2 الرقم 
 28888  7 الشقة  الثالث،  الطابق 

الدار البيضاء املغرب
حبيبة  سناء  البداوي  السيدة 
حدائق  إقامة   ،45 عنوانه(ا) 
الكورنيش، طريق ازمور، انفا 28888 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2819 نوفلبر   22

.(9(425555
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  كسون

BAR MOUNICA
إعالن متعد  القرارات

  كسون
23 جون جوريس الطابق الثالث 

الدار البيضاء، 28868، الدار 
البيضاء املغرب

BAR MOUNICA »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 13، زنقة 
فيزر تازي - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1((439

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 أكتوبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
من  اجتلاعية  حصة   338 تفويت 
السيد لعسري جلال إ 2 السيد ا ت 

اوشافعي حليد
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
من  جلال  لعسري  السيد  استقالة 
مهامه كلسير مع تعيين السيد ا ت 
جد د،  كلسير  حليد  اوشافعي 
بالنظام  لذلك  املوازي  التعد ل  مع 

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

6: الذي  نص عل2  بند رقم املا ة 

حصة اجتلاعية   338 تفويت  ما لي: 

من السيد لعسري جلال ا 2 السيد 

ا ت اوشافعي حليد

الذي  نص   :51 املا ة  رقم  بند 

عل2 ما لي: تعين السيد ا ت اوشافعي 

حليد كلسير جد د

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722913.

132I

MITAK CONSEIL

نكست رانت

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

نكست رانت شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

و عنوان مقرها االجتلاعي 4) زنقة 

إبن منير رقم 24 املعاريف - 28128 

الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.269317

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18  جنبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724168.

133I
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SERVICIOS MAQUENARIAS

SERVICIOS MAQUENARIAS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

SERVICIOS MAQUENARIAS

 AV. DE LA PAIX,RESIDENCE

 CHOROUK- BLOC D N° 4 ,

90000، TANGER MAROC

  SERVICIOS MAQUENARIAS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 AV. DE LA وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 PAIX,RESIDENCE CHOROUK

 BLOC D N° 4 - 90000 TANGER

.MAROC

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37123

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 نوفلبر 2819 تم تعيين 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

اهروش محسن كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 529).

134I

GALLERY MUTISERVICES TECHNOLOGY

 GALLERY MUTISERVICES

TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GALLERY MUTISERVICES

TECHNOLOGY
رقم 33 علارة 34 شارع اممل 

النرجس فاس ، 38878، فاس 

املغرب

 GALLERY MUTISERVICES

TECHNOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 33 

علارة 34 شارع اممل النرجس فاس  

- 38878 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

612(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 GALLERY MUTISERVICES

.TECHNOLOGY

وكالة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الهندسة  ومقاولة  امموال  تحويل 

اإلعالمية واملتاجرة.
 33 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

34 شارع اممل النرجس فاس   علارة 

- 38878 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : جعكو  السيد  ريس 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  جعكو  السيد  ريس 

فاس 38878 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  جعكو  نجاة  السيدة 

فاس 38878 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4846.
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SERVICIOS MAQUENARIAS

SERVICIOS MAQUENARIAS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SERVICIOS MAQUENARIAS

 AV. DE LA PAIX,RESIDENCE

 CHOROUK- BLOC D N° 4،

90000، TANGER MAROC

 SERVICIOS MAQUENARIAS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 AV. و عنوان مقرها االجتلاعي

 DE LA PAIX,RESIDENCE

 CHOROUK  BLOC D N° 4 -

. 90000 TANGER

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37123

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 نوفلبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 529).

136I

CABINET IMFI CONSEIL

»SOCIETE ALKAN«
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET IMFI CONSEIL

حي السالم، 13، الجد دة. ، 

24888، الجد دة املغرب

»SOCIETE ALKAN«  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

جبران خليل جبران، تجزئة 

كاليفورنيا 2، بقعة 34، الجد دة. - 

24888 الجد دة املفرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.18197

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في )8 أكتوبر 2819 تقرر حل 

ذات  شركة    »SOCIETE ALKAN«

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

تجزئة  جبران،  خليل  جبران  شارع 

الجد دة.   ،34 بقعة   ،2 كاليفورنيا 

نتيجة  املفرب  الجد دة   24888  -

لصعوبات تسويقية لللنتوج.

و عين:

  ALAIN السيد(ة) 

عنوانه(ا)  و   ENTRESSENGLE

املغرب  الجد دة   24888 الجد دة 

كلصفي (ة) للشركة.

الجلعية  انعقا   تم  قد  و 

 2819 أكتوبر   8( بتاريخ  الختامية 

وفي شارع جبران خليل جبران، تجزئة 

 - الجد دة.   ،34 بقعة   ،2 كاليفورنيا 

24888 الجد دة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 87 بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 955.
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SERVICIOS MAQUENARIAS

SERVICIOS MAQUENARIAS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

SERVICIOS MAQUENARIAS

 AV. DE LA PAIX,RESIDENCE

 CHOROUK- BLOC D N° 4،

90000، TANGER MAROC

 SERVICIOS MAQUENARIAS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 AV. DE LA وعنوان مقرها اإلجتلاعي

  PAIX,RESIDENCE CHOROUK

 BLOC D N° 4 - 90000 TANGER

.MAROC



615 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37123

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   21 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

عبداملجيد  (ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   588 زيتوني 

(ة)  السيد  588 حصة لفائدة   أصل 

نوفلبر   21 بتاريخ  اهروش  محسن 

.2819

سعيدة  (ة)  السيد  تفويت 

حصة   288 العزيفي  بوالعيش 

حصة   288 أصل  من  اجتلاعية 

محسن اهروش  (ة)  السيد  لفائدة  

بتاريخ 21 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 529).

13(I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

NSR TOURS
إعالن متعد  القرارات

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 95)  مكناس ، 58888، 

مكناس املغرب

NSR TOURS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 31 

زنقة 11 لعويجة ملصل2 - 58888 

مكناس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33237

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 83  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تفويت حصص في الشركة

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحويل الشكل القانوني للشزكة

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 
التسيير

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: - 
تفويت السيد ناصري نجيب والسيد 
تسعلئة   (  988 ل(  رشيد  ناصري 

حصة لفائدة  السيد محلد ناصري.
بند رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل   -
املحدو ة  إ 2 شركة ذات املسؤولية  

بشريك وحيد
بند رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 
- استقالة  السيد نجيب ناصري من 
مهامه كلسير للشركة وتعيين السيد 
ناصري محلد بطاقته الوطنية رقم 
 11 D7(253 الساكن بلكناس زنقة 
رقم 31 حي فتاح الزهر كلسير وحيد 

للشركة  وملدة غير محدو ة.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5222.
139I

LA REUSSITE CONSEIL

ASSURANCES NAIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

LA REUSSITE CONSEIL
 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600
الدارالبيضاء املغرب

ASSURANCES NAIM شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

الوحدة كثامة الحسيلة - 32323 
الحسيلة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 83  جنبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الحسيلة  كثامة  الوحدة  »طريق 
إ 2  املغرب«  الحسيلة   32323  -

»البستان 2 علارة 26 رقم 25 سيدي 
الدارالبيضاء    28688  - البرنو�سي 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 12 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 825623.
148I

LA REUSSITE CONSEIL

ASSURANCES NAIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LA REUSSITE CONSEIL
 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600
الدارالبيضاء املغرب

ASSURANCES NAIM شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

الوحدة كثامة الحسيلة - 32323 
الحسيلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2819 83  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
تفويت السيد (ة) نعيم  العزوزي 
697 حصة اجتلاعية من أصل 788 
حصة لفائدة  السيد (ة) حياة انزاوي 

بتاريخ 83  جنبر 2819.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
 12 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 825623.
141I

EL HASYOUTI CARS

EL HASYOUTI CARS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL HASYOUTI CARS
 BRANAS LOT NARJIS AV

 CITRONIE N°18 TANGER ،
90000، TANGER MAROC

EL HASYOUTI CARS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي البرانص 

تجزئة نرجس شارع الليلون رقم )1 

طنجة - 98888 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HASYOUTI CARS

كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السيارات .

البرانص   : عنوان املقر االجتلاعي 

 1( تجزئة نرجس شارع الليلون رقم 

طنجة - 98888 طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : الحسيوتي  زيد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الحسيوتي  زيد  السيد 

البرانص تجزئة نرجس شارع الليلون 

رقم )1 طنجة 98888 طنجة املغرب 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحسيوتي  زيد  السيد 

البرانص تجزئة نرجس شارع الليلون 

رقم )1 طنجة 98888 طنجة املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

19  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 2)6).

142I

 AL MOUSTAKYM FRUITIER ET ELEVEUR

AGRICOL

 AL MOUSTAKYM FRUITIER

ET ELEVEUR AGRICOL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 AL MOUSTAKYM FRUITIER ET

ELEVEUR AGRICOL

 NR 10 RUE LIBERTE ETG 3

 APPT 5 ، 20120، CASABLANCA

MAROC

 AL MOUSTAKYM FRUITIER ET

ELEVEUR AGRICOL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 زنقة 

الحرية الطابق 3 الرقم 5 - 28128 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.486759

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23  وليوز 2819 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 AL MOUSTAKYM الشريك الوحيد

  FRUITIER ET ELEVEUR AGRICOL

188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

زنقة   18 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

 28128  -  5 الرقم   3 الحرية الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

التصفية الو  ة.

زنقة   18 و حد  مقر التصفية ب 

 28128  -  5 الرقم   3 الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  مستقيم  اسلاعيل   السيد(ة) 

عنوانه(ا) 28 س ع تجزئة النور م س 

محج عبد القا ر الصحراوي 28788 

(ة)  املغرب كلصفي  البيضاء   الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : غير محدو ة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2819 تحت رقم 25589.

143I

LA REUSSITE CONSEIL

ASSURANCES NAIM

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد د للشركة

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600

الدارالبيضاء املغرب

ASSURANCES NAIM  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

الوحدة كثامة الحسيلة - 32323 

الحسيلة املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  83  جنبر  املؤرخ في 

مسير جد د للشركة السيد(ة) انزاوي 

حياة كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 12 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 825623.

144I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

TROV SNC 

شركة التضامن

قفل التصفية

 TRUST FOR LEGAL

CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 RUE SIOUL HAY OUAFAE 2

ROUTE SEFROU ، 30000، فاس 

املغرب

 TROV SNC شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة ) 

رقم 3 حي بنيس بلخياط - 38888 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4(167

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 نوفلبر 2819 تقرر حل  

مبلغ  التضامن  شركة   TROV SNC

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

حي   3 رقم   ( مقرها اإلجتلاعي زنقة 

بنيس بلخياط - 38888 فاس املغرب 

نتيجة لركو  سوق الشغل و املنافسة 

غير الشريفة .

و عين:

و  العابدي  اسلاعيل   السيد(ة) 

بنيس  حي   3 رقم   ( زنقة  عنوانه(ا) 

املغرب  فاس   38888 بلخياط 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 ( وفي زنقة   2819 نوفلبر   19 بتاريخ 

 38888  - حي بنيس بلخياط   3 رقم 

فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 2819/)412.

145I

  كسون

CEA BENNOUNA
إعالن متعد  القرارات

  كسون

23 جون جوريس الطابق الثالث 

الدار البيضاء، 28868، الدار 

البيضاء املغرب

CEA BENNOUNA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 16، زنقة 

العربي الجيال ي، الطابق امول - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.135219

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 86  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص   :1 رقم  قرار 

حصة اجتلاعية   188 تفويت  ما لي: 

من السيدة بنونة الهام إ 2 السيدة 

باكابوال موني تريفين، 

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحويل شكل الشركة من شركة ذات 

مسؤولية محدو ة بشريك واحد إ 2 

استقالة  مع  مسؤولية،  ذات  شركة 

السيدة بنونة الهام وتعيين السيدة 

باكابوال موني تريفين كلسيرة جد دة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  نص   :1 املا ة  رقم  بند 

القانوني  الشكل  تغيير  ما لي:  عل2 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

محدو ة بشريك واحد ا 2 شركة ذات 

مسؤولية محدو ة

الذي   :51 املا ة   6 بند رقم املا ة 

188 حصة  تفويت   نص عل2 ما لي: 

الهام  بنونة  السيدة  من  اجتلاعية 

ا 2 السيدة بوكابوال موني تريفين، مع 

استقالة السيدة بنونة الهام كلسيرة 

للشركة وتعيين السيدة بوكابوال موني 

تريفين كلسيرة جد دة



617 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 36816.

146I

FIDORO MULTI-SERVICES

LOGIWALID TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

LOGIWALID TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

السالم، شارع ابن حنبل، رقم : 81، 

الداخلة. - 73888 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOGIWALID TRANS

النقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

استيرا   تجارة عامة،  واللوجستيك، 

وتصد ر..

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 ،81  : السالم، شارع ابن حنبل، رقم 

الداخلة. - 73888 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : البوزاوي  السيد مرا   

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

البوزاوي عنوانه(ا)  السيد مرا   

الداخلة 73888 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوزاوي عنوانه(ا)  السيد مرا   

الداخلة 73888 الداخلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 13 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الذهب  

 جنبر 2819 تحت رقم 1352.

147I

HELP ENTREPRISE

RONA DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

RONA DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 12 

تجزئة عبد النبي تيط مليل مد ونة  

- 28648 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

458731

 85 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RONA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DISTRIBUTION

إستيرا    : بإ جاز  الشركة  غرض 

املوا   وتوزيع  تجارة  وتصد ر 

الكهربائية.

عنوان املقر االجتلاعي : علارة 12 

تجزئة عبد النبي تيط مليل مد ونة  - 

28648 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد ا امغار احلد :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد ا امغار عزيز :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  احلد  ا امغار  السيد 

1 شارع عبد هللا الصنهاجي رقم  امل 

الدار   28688 البيضاء  الدار   (6

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  عزيز  ا امغار  السيد 
تجزئة اكدال ا ت   193 رقم   2 بلوك 

ملول  6158) اكا  ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  احلد  ا امغار  السيد 

1 شارع عبد هللا الصنهاجي رقم  امل 

الدار   28688 البيضاء  الدار   (6

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723414.

14(I

مكتب محاسبة

 MARROCO
SHASSANTOURS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب محاسبة

علارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 288 الرشيد ة ، 52884، 

الرشيد ة املغرب

 MARROCO SHASSANTOURS
SARL AU  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
تناموست الطاوس الريصاني - 

52888 الريصاني املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12245

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
 2819 18  جنبر  في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 
 MARROCOSHASSANTOURS
SARL AU   مبلغ رأسلالها 188.888 
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 - قصر تناموست الطاوس الريصاني 
 : الريصاني املغرب نتيجة ل   52888

حل مسبق للشركة.
قصر  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 - الريصاني  الطاوس  تناموست 

52888 الريصاني املغرب. 
و عين:

و  اوخربوش   لحو   السيد(ة) 
الطاوس  تناموست  قصر  عنوانه(ا) 
املغرب  الريصاني   52288 الريصاني 

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 16 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم )46.
149I

مكتب محاسبة

NOMADE LIFE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب محاسبة
علارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 288 الرشيد ة ، 52884، 

الرشيد ة املغرب
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NOMADE LIFE   شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

املنقارة فزنا الجرف  - 52888 

الجرف  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18879

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   27 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة) رضوان الجكاني 

458 حصة اجتلاعية من أصل 458 

ربي  عبد  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

الجكاني بتاريخ 27 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 16 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 469.

158I

مكتب محاسبة

MESKI RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

مكتب محاسبة

علارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 288 الرشيد ة ، 52884، 

الرشيد ة املغرب

MESKI RENT CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل حي الرياض رقم 64 

أرفو  - 52888 أرفو  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11727

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 89  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

رضوان الزوير  (ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   5.888

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.888

رشيد  الزوير بتاريخ 89  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 19 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 8)4.

151I

FCGC

STE BAKO ICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FCGC

مكتب رقم 7 الطابق الثالث علارة 

رقم 7 زنقة عبد الكريم الخطابي 

فاس ، 38888، فاس املغرب

STE BAKO ICE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE : وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 TADAMON AV MAKKA APPT

 4 HAY AMAL RTE DE SEFROU -

.30000 FES MAROC

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.562(1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE BAKO ICE حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 18.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 RUE رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 TADAMON AV MAKKA APPT 4

 HAY AMAL RTE DE SEFROU -

FES MAROC 38888 نتيجة ملشاكل 

مالية.

و عين:

السيد(ة) كلال   بقا ي و عنوانه(ا) 

فاس   38888 الرياض  حي  فاس. 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 RUE وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

 TADAMON AV MAKKA APPT 4

 HAY AMAL RTE DE SEFROU -

38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4122/2819.

152I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

BUZZARD SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

BUZZARD SOLUTIONS  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية علارة 2) الطابق 4 شقة 16 

حي النخيل - 28348 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.36153

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   15 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

مبلغ     BUZZARD SOLUTIONS

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية علارة 

 - 16 حي النخيل  4 شقة  الطابق   (2

الدار البيضاء املغرب نتيجة   28348

ل : عدم وجو  أفاق لنشاط الشركة.

و حد  مقر التصفية ب جليلة 6 

28438 الدار   - 7 ق ج    2 رقم  زنقة 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  بو شيش  بوشرى    السيد(ة) 
 7 رقم   2 زنقة   6 جليلة  عنوانه(ا) 

املغرب  الدار البيضاء   28438 ق ج  

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم ))7236.

153I

ste controle balance sarl

AMHARZI TRAVAUX SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 AMHARZI TRAVAUX SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 2)1 

نعيم 7 نرجس مكناس - 58888 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  وليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AMHARZI TRAVAUX SARL

اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
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عنوان املقر االجتلاعي : رقم 2)1 

 58888  - مكناس  نرجس   7 نعيم 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 AMHARZI TRAVAUX الشركة  

188  رهم  بقيلة  حصة   :  100

للحصة .

 25  : محلد  امحرزي  السيد   

بقيلة 188  رهم.

 25  : مصطفى  امحرزي  السيد 

بقيلة 188  رهم.

السيد امحرزي عبد الصلد : 25 

بقيلة 188  رهم.

السيد لعكيدي عبد الواحد : 25 

بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امحرزي محلد عنوانه(ا) 

النرجس مكناس   7 النعيم   1(2 رقم 

58888 مكناس املغرب.

مصطفى  امحرزي  السيد 

عنوانه(ا) رقم 2)1 النعيم 7 النرجس 

مكناس 58888 مكناس املغرب.

الصلد  عبد  امحرزي  السيد 

عنوانه(ا) رقم 2)1 النعيم 7 النرجس 

مكناس 58888 مكناس املغرب.

الواحد  عبد  لعكيدي  السيد 

 96 رقم   3 املنتزه  تجزئة  عنوانه(ا) 

مكناس   58888 مكناس  بوفكران 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امحرزي محلد عنوانه(ا) 

النرجس مكناس   7 النعيم   1(2 رقم 

58888 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

29  وليوز  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 3191.

154I

ste cofiguer sarl

 STE EZZAIR MOHAMED

BOBINAGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE EZZAIR MOHAMED

BOBINAGE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي النكد 

شارع عبد الكريم الخطابي - 35188 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

 EN : رقم التقييد في السجل التجاري

COUR

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   83

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 EZZAIR MOHAMED BOBINAGE

.SARL AU

بوبيناج   -  : غرض الشركة بإ جاز 

كهربائي

الطاقة  وتركيب  -اصالح 

الشلسية.

- اشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتلاعي : حي النكد 

شارع عبد الكريم الخطابي - 35188 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : محلد  الزا ر  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزا ر محلد عنوانه(ا) حي 

حلرية 35188 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزا ر محلد عنوانه(ا) حي 

حلرية 35188 جرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 713/2819.

155I

malartci

 STE FATAFAROUK EXTRA

TAWABIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 STE FATAFAROUK EXTRA

TAWABIL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ر ) حافير 

الفقيه بن صالج - 23284 الفقيه 

بن صالح املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 FATAFAROUK EXTRA TAWABIL

.SARL

متجر   : بإ جاز  الشركة  غرض 

للبقالة بالتقسيط.

عنوان املقر االجتلاعي : ر ) حافير 

الفقيه بن صالج - 23284 الفقيه بن 

صالح املللكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 388   : السيد عبد الفتاح فروقي 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

288 حصة    : السيد طارق فروقي 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيدة امال فروقي :  288 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد زكرياء فروقي :  388 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

فروقي  الفتاح  عبد  السيد 

رقم   8( زنقة  الفراح  حي  عنوانه(ا) 

15 23284 الفقيه بن صالح املللكة 

املغربية.

عنوانه(ا)  فروقي  طارق  السيد 

 23284 15 رقم   8( حي الفراح زنقة 

الفقيه بن صالح املللكة املغربية.

عنوانه(ا)  فروقي  امال  السيدة 

 23284 15 رقم   8( حي الفراح زنقة 

الفقيه بن صالح املللكة املغربية.

عنوانه(ا)  فروقي  زكرياء  السيد 

 23284 15 رقم   8( حي الفراح زنقة 

الفقيه بن صالح املللكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

فروقي  الفتاح  عبد  السيد 

رقم   8( زنقة  الفراح  حي  عنوانه(ا) 

15 23284 الفقيه بن صالح املللكة 

املغربية
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2819 17  جنبر  بتاريخ 

.9(2/2819

156I

CANOCAF SARL

AOURACHE ALQUDS
إعالن متعد  القرارات

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 83 

 NADOR ،62888 ،الناظور

MAROC

AOURACHE ALQUDS  »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: حي 

ابوعجاجن  - 62888 الناظور 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16965

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 83  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

الحـصص  تفـويت  عل2  املصا قة 

 83 بتاريخ  املقررة  االجتلـاعـية 

بلقا�سي  السا ة  بين   يسلبر2819 

الكريم،  عبد  العيدي  السالم،  عبد 

سعيد  الدباني  السا ة  و  جهة،  من 

وهنو املصطفى من جهة أخرى.

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

تعيين مسير جد د للشركة

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

مالئلة النظام امسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  نص عل2   :7 و   6 بند رقم 

حصة   588) سعيد  الدباني  ما لي: 

 588) املصطفى  هنو  اجتلاعية)، 

حصة اجتلاعية)

عل2  الذي  نص   :16 رقم  بند 

ما لي: تعيين السيد ن الدباني سعيد 

و هنو املصطفى، كلسير ن جد د ن 

للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 5)34.

157I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 GAIA HOLDING
MOROCCO

إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

 GAIA HOLDING MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: باب إغلي، 

فيال 33  - 48888 مراكش  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(9253

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 38 أكتوبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

االجتلاعية  الحصص  جليع  بيع 

شركة  تلتلكها  التي  حصة)   999(

 « شركة  في   »  SERENITY GAIA  «

 GAIA HOLDING MOROCCO(

 Ely Michel لفائدة السيد   »  (SARL

RUIMY

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

االجتلاعية  الحصص  جليع  بيع 

السيد  التي  لتلكها  (حصة واحدة) 

 GAIA)  « شركة  في  بلوا   كريم 

 »  HOLDING MOROCCO (SARL

Ely Michel RUIMY لفائدة السيد

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

 « تغيير الشكل القانوني للشركة من 

 GAIA HOLDING MOROCCO(

 GAIA HOLDING)  « إ 2   »  (SARL

» MOROCCO (SARL AU

عل2  الذي  نص   :4 رقم  قرار 

ما لي: تعيين السيد كريم بلوا  مسير 

وحيد ملدة غير محد ة و منح توقيع 

و  فر ي  بشكل  املصرفية  الشركات 

منفصل و بدون أي قيو  للسيد بلوا  

كريم 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تعد ل املوا  1, 3 ,6, 7 و 13

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم )11846.

15(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LES DOMAINES WAZO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

LES DOMAINES WAZO  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة بيل 

لوج شقة رقم ) مكتب رقم 3 طريق 

اسفي إبراهيم إبراهيم - 48888 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.75765

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   25 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

الفتاح   عبد  (ة)  السيد  تفويت 

باعال 658.888 حصة اجتلاعية من 

أصل 658.888 حصة لفائدة  السيد 

 . ش.م.م   WAZO HOLDING (ة) 

بتاريخ 25 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 2)1184.

159I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

WAZO PACKAGING

إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

WAZO PACKAGING »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 57,شارع 

موريتانيا صندوق البر د 2689 

مراكش الرئيسية – جيليز  - 48888 

مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9(5(9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

االجتلاعية  الحصص  جليع  بيع 

التي  لتلكها السيد  حصة)   1.888(

 WAZO) « عبد الفتاح باعال في شركة

لفائدة   »  PACKAGING (SARL AU

 WAZO HOLDING)  « الشركة 

» (SARL

عل2  الذي  نص   :2 رقم  قرار 

االجتلاعي  املقر  تحويل  ما لي:  

موريتانيا  شارع   ,57 من   : للشركة 

مراكش   2689 البر د  صندوق 

 : إ 2  مراكش  جيليز   – الرئيسية 

العنوان الجد د: إقامة بيل لوج شقة 

) مكتب رقم 4 طريق اسفي ابراهيم 

اوابراهيم - مراكش.
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وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

املوافقة عل2 تعد ل املوا   4 ,6 و 7 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118522.

168I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ZINA ARBO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

ZINA ARBO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة بيل 

لوج شقة رقم ) مكتب رقم 3 طريق 

اسفي ابراهيم اوابراهيم  - 48888 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.188((9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   25 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

الفتاح   عبد  (ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتلاعية من   28.588 باعال 

السيد  28.588 حصة لفائدة   أصل 

 . ش.م.م   WAZO HOLDING (ة) 

بتاريخ 25 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118581.

161I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PALM EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

PALM EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة بيل 

لوج شقة رقم ) مكتب رقم 1 طريق 

اسفي ابراهيم اوابراهيم  - 48888 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(167

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   25 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

الفتاح   عبد  (ة)  السيد  تفويت 

14.888 حصة اجتلاعية من  باعال  

السيد  14.888 حصة لفائدة   أصل 

 » WAZO HOLDING (SARL) « (ة)

. بتاريخ 25 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118462.

162I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MARRAKECH FINE FOOD
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

 MARRAKECH FINE FOOD

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 57 شارع 

موريتانيا صندوق البر د 2689 - 

48888 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97291

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

الرأسلال  في  جد د  شريك   خول 

 GAIA)  « شركة    : االجتلاعي 

 HOLDING MOROCCO (SARL

 » AU

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

رفع الرأسلال االجتلاعي الذي  بلغ 

مقسم  2.588.888,88  رهم  حاليا 

من  اجتلاعية  حصة   25.888 عل2 

188,88  رهم للحصة الواحدة  فئة 

 2.588.888,88 ومحرر بكامله بلبلغ 

  5.888.888,88 إ 2  لرفعه   رهم 

 25.888 إصدار  طريق  عن   رهم 

بقيلة  جد دة  اجتلاعية  حصة 

188,88  رهم للواحدة، حررت تلاما 

بالكامل  وتخصيصها  كليا  وتدفع 

للشريك الجد د, و التي وزعت بأكللها 

عن  2.588.888,88  رهم   : كالتا ي 

 GAIA) « املساهلات النقد ة للشركة

 HOLDING MOROCCO (SARL

 » AU

قرار رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

 MARRAKECH FINE FOOD(  «

 MARRAKECH)  « إ 2   »  (SARL AU

» FINE FOOD (SARL

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

املوافقة عل2 تعد ل املوا  1,3, 6 و 7 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118543.

163I

FIDUCIAIRE MOUANI

TRANS LOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

TRANS LOUNA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

اليلن رقم 13 - 54888 خنيفرة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1143

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 نوفلبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 54888  -  13 رقم  اليلن  »تجزئة 

شارع   24« إ 2  املغرب«  خنيفرة 

الطابق االول شقة رقم  الزرقطوني 

2 - 54888 خنيفرة  املغرب ».

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 89  جنبر 

2819 تحت رقم 983.

164I

STE MANAB.TRANSPORT SARL AU

BASRI EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE MANAB.TRANSPORT SARL

AU

محل 1، رقم 1 تجزئة مؤالي ا ريس 

حي الرياض ويسالن محل 1، رقم 

1 تجزئة مؤالي ا ريس حي الرياض 

ويسالن، 58888، مكناس املغرب

BASRI EVENTS  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب في 

الطابق امول رقم 6  رب الحفيان 

الزيتون مكناس - 58888 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4((93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BASRI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. EVENTS

تنظيم   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الحفالت وتلوين الحفالت.

عنوان املقر االجتلاعي : مكتب في 

الحفيان  6  رب  رقم  امول  الطابق 

مكناس   58888  - مكناس  الزيتون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد بصري محلد أمين :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أمين  محلد  بصري  السيد 
مونيا  4تجزئة  رقم2زنقة  عنوانه(ا) 

مكناس   58888 س.س.م.ب.ع  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

أمين  محلد  بصري  السيد 
مونيا  4تجزئة  رقم2زنقة  عنوانه(ا) 

مكناس   58888 س.س.م.ب.ع  حي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

85  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 4921.

165I

STE AGEFICO SARL

AMAN CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 98888، طنجة املغرب

AMAN CLEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 167 

تجزئة فاتن رقم 6 - 98888 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2171

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  84  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    AMAN CLEAN

مقرها  وعنوان  185.888  رهم 

 6 رقم  فاتن  تجزئة   167 اإلجتلاعي 

 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   98888  -

لم تحقق الهدف الذي أسست من 

أجله.

 167 ب  التصفية  مقر  حد   و 

طنجة   98888  -  6 تجزئة فاتن رقم 

املغرب. 

و عين:

ببلو و عنوانه(ا)  السيد(ة) حلزة  

 98888  (8 رقم  امول  حسن  شارع 

طنجة املغرب كلصفي (ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 167 تجزئة فاتن رقم 6

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 696)22.

166I

MITAK CONSEIL

نكست رانت
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5
 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC
نكست رانت  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4) زنقة 

إبن منير رقم 24 املعاريف - 28128 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.269317
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2819 18  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
حاتم   فرات   (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   2.588
2.588 حصة لفائدة  السيد (ة)  علر  

جنان بتاريخ 18  جنبر 2819.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724168.

167I

cth

TAFACAFE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cth
 N° 5 angle bd zerktouni*
 CASABLANCA، 12000،
CASABLANCA MAROC

TAFACAFE شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 81, 

إقامة الورو , تقاطع شارع الداخلة 

والقدس  - 28682 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

447585

 81 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAFACAFE

مشغل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مقهى.

 ,81 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

تقاطع شارع الداخلة  إقامة الورو , 

الدارالبيضاء   28682  - والقدس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : تفسكى  حلو  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حلو تفسكى عنوانه(ا) حي 

33 عين  44 رقم  موالي عبدهللا زنقة 

الشق 28478 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حلو تفسكى عنوانه(ا) حي 

33 عين  44 رقم  موالي عبدهللا زنقة 

الشق 28478 الدارالبيضاء املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

16(I

HLZCONSULTING

 ROCKORE OVERSEA

MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ROCKORE OVERSEA MAROC

 SARL AU

تأسيس شركة محدو ة املسؤولية

السجل التجاري: 181169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

21/12/2819 بلراكش أنشأ القانون 

امسا�سي لشركة محدو ة

 املسؤولية ذات الصفات التالية :   

 ROCKORE التسلية    

                                                     OVERSEA MAROC SARL AU

الهدف االجتلاعي: استئجار املوا  

الهندسية املدنية واالستغالل وإ ارة 

الرعا ة

من  وم  ابتداء  سنة    99 املدة: 

تسجيلها في السجل التجاري

بيس   1537 االجتلاعي:   املقر 

سوكوما 1 مراكش 48888، مراكش

18888  رهم  املال88.  رأس 

مقسم عل2 188 حصة من فئة 188 

 رهم للحصة الواحدة

التسيير اإل اري:من طرف السيد 

 وسف عوا 

السنة االجتلاعية: امول من  نا ر 

إ 2 أخر من  جنبر من كل سنة 

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

 وم تحت رقم  118463.

169I

SMOUNIAMINA

 STE CONCEPTION

 NOUVELLE DU BATIMENT

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 STE CONCEPTION NOUVELLE

DU BATIMENT SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : فـضــاء 

سـايــس شــارع الجـيش املــلـكي الطـابـق 

4 رقــم  36  م ج  فــاس - 38888 

فــاس املــغـرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.342(3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

)281 تقرر حل  13 فبرا ر  املؤرخ في 

 STE CONCEPTION NOUVELLE

شركة   DU BATIMENT SARL-AU

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

 18.888,88 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

سـايــس شــارع الجـيش املــلـكي  فـضــاء 
 - فــاس  م ج     36 رقــم    4 الطـابـق 

لعـدم  نتيجة  املــغـرب  فــاس   38888

وصـول الشركة لهدفها .

و عين:

و  مـسكيـني  احــلـد   السيد(ة) 
عنوانه(ا) ) زنفة ابي حيان التوحيدي 

38888 فـاس املـغرب  4 م ج   الشقة 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

فـضــاء  وفي   2819 فبرا ر   13 بتاريخ 

سـايــس شــارع الجـيش املــلـكي الطـابـق 
4 رقــم  36  م ج  فــاس - 38888 فــاس 

الـلـغـرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4134/2819.

178I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ALTERNATIVE VERTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

ALTERNATIVE VERTE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  طريق بني 

مالل مراكش كلم 148 تلاللت قلعة 

السراغنة  - 43888  قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALTERNATIVE VERTE

استيرا    : بإ جاز  الشركة  غرض 

والتصد ر

جليع الخدمات.

عنوان املقر االجتلاعي :  طريق بني 

مالل مراكش كلم 148 تلاللت قلعة 

السراغنة  - 43888  قلعة السراغنة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

688 حصة    : السيد  فيكو  فيد 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيدة حزان او ري :  488 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد  فيكو  فيد 

 62 فيال  الشريفية  كولف  اطلس 

مراكش  48868  مراكش  املغرب.

عنوانه(ا)  او ري  حزان  السيدة 

 62 فيال  الشريفية  كولف  اطلس 

مراكش  48868  مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيد  فيكو  فيد 

 62 فيال  الشريفية  كولف  اطلس 

مراكش 48868  مراكش  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 23 

 جنبر 2819 تحت رقم 8/2819)7.

171I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

PROMOTAM
إعالن متعد  القرارات

املستامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شارع محلد عبده اقامة حلزة رقم 

)1 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

68888، وجدة املغرب

PROMOTAM »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

فيصل ابن عبد العزيزرقم 25 

تجزئة وافي - 68888 وجدة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.34417

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
حامل  عبا و  كريم  السيد  -تعيين 
 Z368583 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كلسير آخر
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  الذي  نص   :13 رقم  بند 
من  الشركة  إ ارة  تتم   .1 ما لي: 
قبل مسير واحد أو أكثر أو اشخاص 
،  تم  او غير شركاء  شركاء    ، ذاتيين 
تعيينهم من قبل الشركاء ، في النظام 
امسا�سي أو بلوجب قرار الحق ، بقرار 
من    ¾ الذ ن  لثلون  الشركاء  من 
امسهم عل2 امقل .2. تم تعيين السيد 
للبطاقة  حامل   ، توفيق  بورمضة 
السيد  و  الوطنية رقم ف)37629  
عبا و كريم ، حامل للبطاقة الوطنية 
كلسير ن مشاركين  ز368583  رقم  

للشركة لفترة غير محدو ة.
عل2  الذي  نص   :16 رقم  بند 
 ، تلتزم الشركة بشكل صحيح  ما لي: 
لجليع امعلال املتعلقة بها ، بالتوقيع 
املشاركين  لللسير ن  املشترك 
بورمضة  السيد  بها  املرتبطين 
الوطنية  للبطاقة  حامل   ، توفيق 
عبا و  السيد  و  ف)37629   رقم 
حامل للبطاقة الوطنية رقم    ، كريم 

ز368583 
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 3798.

172I

afaqconseil

STE RIAD MARIANIS
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري 

(امشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري
STE RIAD MARIANIS

بلقت�سى  الجلع العام االستثنائي 
 STE RIAD MARIANIS لشركة 
رياض    : الكائن مقرها االجتلاعي ب 
لعروس  رب الفران رقم26  - 48888  
مراكش  املغرب املؤرخ في 31 أكتوبر 

2813 تقرر ما لي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   

رياض لعروس    : التجاري الكائن ب 

 رب الفران رقم26 - 48888 مراكش 

شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 

بصفتها   :  STE RIAD MARIANIS

 STE مالكة لألصل التجاري و شركة 

MALAURALY بصفتها مسيرة حرة.

173I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

 MOUNY COMMERCE

GENERAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البر د 2266 ، 78888، 

العيون املغرب

 MOUNY COMMERCE

GENERAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مد نة  25 

مارس بلوك  س رقم 749 - 78888 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

381(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MOUNY COMMERCE  :

.GENERAL

التجارة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

العامة االسترا  و التصد روالخدمات 

واالشغال ذات الصلة.

عنوان املقر االجتلاعي : مد نة  25 

 78888  -  749 مارس بلوك  س رقم 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 988   : السيدة حبيبة جعيدان  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

حصة   188   : السيد عيا  وهبي 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حبيبة جعيدان  عنوانه(ا) 

مد نة  25 مارس بلوك  س رقم 749 

78888 العيون املغرب.

السيد عيا  وهبي عنوانه(ا) مد نة  

25 مارس بلوك  س رقم 749 78888 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عيا  وهبي عنوانه(ا) مد نة  

25 مارس بلوك  س رقم 749 78888 

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 19  جنبر 

2819 تحت رقم 3866/19.

174I

FIDUORGA

MENAPS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC

MENAPS MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18. زنقة 

الحرية. شقة 5. الطابق 3. - 28813 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
451213

 84 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MENAPS MAROC
الغرض   : بإ جاز  الشركة  غرض 
غير  أو  مباشر  بشكل   ، الشركة  من 
في  املساعدة  تقد م  هو   ، مباشر 
لنفسها أو مي   ، املغرب وفي الخارج 
أو غيرها فيلا  أو خاصة  جهة عامة 

 تعلق بأنشطة:
والدراسات  االستشارات   -

والهندسة.
- التوظيف.

واملساعدة  والتدقيق  التدريب   -
والصيانة.

- البحث والتطوير.
الشبكات  أنظلة  تشغيل   -

واالستعانة بلصا ر خارجية.
- تطوير وتوزيع املنتجات وامجهزة 

والبرمجيات والبرمجيات.
- مشاركة الشركة ، بكل الوسائل 
بشكل مباشر أو غير مباشر في جليع 
مرتبطة  تكون  قد  التي  العلليات 
بلوضوعها عن طريق إنشاء شركات 
االشتراك  أو  املساهلة  أو  جد دة 
الحقوق  أو  املالية  اموراق  شراء  أو 
االجتلاعية ، االندماج أو االستحواذ 
أو االستئجار أو االستئجار في إ ارة أي 
علل أو مؤسسة أو استغالل أو بيع 
االختراع  وبراءات  العلليات  جليع 

املتعلقة بهذه امنشطة.
العلليات  جليع   ، أعم  وبشكل 
 ، واملالية  والتجارية  الصناعية 
قد  والتي   ، املنقولة  غير  أو  املنقولة 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
تعزز  قد  التي  أو  الشركة  بكائن 
مشاركة  وأي   ، وتطويرها  تحقيقها 
مباشرة أو غير مباشرة ، بأي شكل من 
في الشركات   ، امشكال عل2 أي حال 
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التي تسع2 لتحقيق أهداف ملاثلة أو 

ذات صلة.

.عنوان املقر االجتلاعي : 18. زنقة 

 28813  - .3 5. الطابق  الحرية. شقة 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   498   : منابس   الشركة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 288   : السيد عطار عبد الخالق  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد بنيس محلد  :  318 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  ويلثلها  منابس  الشركة 

 52  ، تولوز  شاكر حلدي عنوانه(ا) 

  Charles de Fitte 31388 أ ي    ،

31388 ثولوز فرنسا.

الخالق   عبد  عطار  السيد 

 Boulevard Prince de  1 عنوانه(ا) 

 Liège Anderlecht 1878. Brussels

1878 بلجيكا بلجيكا.

عنوانه(ا)  محلد  بنيس  السيد 

لوت مرجانة رقم 4). سيدي معروف 

، 88 الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخالق  عبد  عطار  السيد 

 Boulevard Prince de  1 عنوانه(ا) 

 Liège Anderlecht 1878. Brussels

1878 بلجيكا بلجيكا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724849.

175I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SEFLET
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SEFLET شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : الطابق 4 

اقامة زينب رقم 2 زنقة لخضر غيالن 

شارع الشفشاوني  - 38888 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45757

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   26 في  املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية   SEFLET حل 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

زنقة   2 رقم  زينب  اقامة   4 الطابق 

الشفشاوني   شارع  غيالن  لخضر 

ل-  نتيجة  املغرب  فاس   38888  -

افالس الشركة.

و عين:

و  محلد   رويش  السيد(ة) 

عنوانه(ا) 31 زنقة سليلان املوحدي 

فاس املغرب   38888 ا ت اسقاطو  

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وفي الطابق   2819 نوفلبر   26 بتاريخ 

لخضر  زنقة   2 رقم  زينب  اقامة   4

 38888  - غيالن شارع الشفشاوني  

فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4175/2819.

176I

cabinet aux services des affaires

 MOROCCO EVENTS

TOURS TRAVEL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 MOROCCO EVENTS TOURS

TRAVEL شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة احلد 

الهيبة رقم 26 البطحاء ارفو  زنقة 

احلد الهيبة رقم 26 البطحاء ارفو  

52288 أرفو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MOROCCO EVENTS TOURS

.TRAVEL

: مقاول في  غرض الشركة بإ جاز 

النقل السياحي.

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

26 البطحاء ارفو   احلد الهيبة رقم 

البطحاء   26 زنقة احلد الهيبة رقم 

ارفو  52288 أرفو  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : أوخي  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مصطفى  أوخي  السيد 

البطحاء   26 زنقة احلد الهيبة رقم 

ارفو  52288 أرفو  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مصطفى  أوخي  السيد 

البطحاء   26 زنقة احلد الهيبة رقم 

ارفو  52288 أرفو  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 13467.

177I

HLZCONSULTING

AGREGA KMA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HLZCONSULTING

اقامة فجوة شارع الحسن الثاني 

،الطابق 1  ، رقم.84ب كيليز مراكش 

، 48888 ، مراكش املغرب

 AGREGA KMA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي افاق  ار 

السالم TRT-236 مراكش - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9(97

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 

القانون  إعدا   تم   281( 25  ونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AGREGA KMA

ع  ُمصِنّ  : بإ جاز  الشركة  غرض 

حشوات امسلنت الزراعية وأعلال 

التصد ر   - البناء  موا    - البالط 

واالستيرا .

عنوان املقر االجتلاعي : افاق  ار 

 48888  - مراكش   TRT-236 السالم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة: 

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبد  محلد  الخلساني  السيد 

بن  حسن  شارع  عنوانه(ا)  املجيد 

مراكش   48888 مراكش   12 مبارك 

املغرب.

البشير  محلد  الخلساني  السيد 

شارع حسن بن مبارك12   عنوانه(ا) 

مراكش48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبد  محلد  الخلساني  السيد 

بن  حسن  عنوانه(ا)شارع  املجيد 

مراكش  مراكش48888  مبارك12 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

82  وليوز  التجارية بلراكش بتاريخ 

)281 تحت رقم )9789.

17(I

LA REUSSITE CONSEIL

ASSURANCES NAIM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600

الدارالبيضاء املغرب

ASSURANCES NAIM شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتلاعي طريق 

الوحدة كثامة الحسيلة - 32323 
الحسيلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 83  جنبر 2819 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إ 2  الوحيد« 

املحدو ة«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 12 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 825623.
179I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

YASSIR DECO SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
YASSIR DECO SARL شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : البرانص 
1 شارع ابن االثير  رقم7 طنجة -  - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
181537

 22 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 
باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 YASSIR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DECO SARL
اعلال   :  : بإ جاز  غرض الشركة 

التز ين والد كور
أعلال متنوعة بشكل عام

عنوان املقر االجتلاعي : : البرانص 
 -   - 1 شارع ابن االثير  رقم7 طنجة 

98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 188   : السيد ا ت ايشو املختار 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ا ت ايشو املختار عنوانه(ا)  
املجاهد ن تجزئة الفتح 115 الطابق 

83 طنجة  98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا ت ايشو املختار عنوانه(ا)  
املجاهد ن تجزئة الفتح 115 الطابق 

83 طنجة  98888 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   8( بتاريخ  التجارية بطنجة  

2819 تحت رقم 227644.

1(8I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LUXURY MOROCCO
INVEST

إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب
 LUXURY MOROCCO INVEST
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: الطابق 

امر�سي املحل رقم 35 ، شارع أحلد 

أوقال الحراس   - 48828 مراكش  

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(8665

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

 28.888 تفويت السيد مصطفى نور 

حصة   28.888 أصل  من  حصة  

 HACENE SOUADJI لفائدة السيد 

بتاريخ 13  جنبر 2819

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

نور  مصطفى  السيد  تعيين  تقرر 

كلسير لفترة غير محدو ة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تعد ل املوا  6, 7 و 13 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118549.

1(1I

FIDUORGA

SOCIETE WAMI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC

SOCIETE WAMI شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 116. 

زنقة اممير موالي عبد هللا . 8 الدار 

البيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32215
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   281( نوفلبر   1( في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 3.888.888 مبلغ رأسلالها    WAMI
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 8  . زنقة اممير موالي عبد هللا   .116
: بعد  الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 
مالحظة الحالة املتطورة للغا ة من 
خراب املبنى مع وجو  خطر محتلل 
انعكس  الوضع  باالنهيارهذا  للغا ة 
وفي  عنه انخفاض في حركة العلالء 

 خل الشركة..
 .124 ب  التصفية  مقر  حد   و 
5ème.  . املسكيني.  رحال  بوليفار  
البيضاء  الدار   étage - 20013

املغرب. 
و عين:

و  بنيس  محلد   السيد(ة) 
 (4 الرقم  مرجانة  محج  عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   88 معروف  سيدي 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

FIDUORGA : املتعلقة بالتصفية
 . بوليفار  رحال املسكيني.   .124

5ème.étage
الدار البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر )281 تحت رقم )645)6.
1(2I

AKWAMEK CONSEIL

 SOCIÉTÉ IMMOBILÉRE
STINIA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

AKWAMEK CONSEIL
 RUE AL MAARI  N°6 VILLE

 NOUVELLE ، 50000، MEKNES
MAROC

 Société Immobilére STINIA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
الرباط تجزئة بدر الخير توالل  - 

58888 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25787

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2819 نوفلبر   2( في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
تفويت السيد (ة)  علر العبدالوي 
حصة اجتلاعية من أصل   76.644
(ة)  السيد  لفائدة   حصة   76.644
نوفلبر   2( بتاريخ  محلد  بوزكاوي 

.2819
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5873.

1(3I

LA VIE COMPTABLE

HOSPICARE 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE COMPTABLE
البركة ج ه 7 علارة 92 الشقة 2 حي 

الحسني الدار البيضاء ، 28288، 
CASABLANCA MAROC

 HOSPICARE شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 
الزرقطوني اقامة الورو  الطابق 

الثامن رقم 24 الدار البيضاء 
28838 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
451839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 23  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HOSPICARE

االستيرا    : غرض الشركة بإ جاز 

،مفاوض التجارة العامة  و التصد ر 

-استيرا  و بيع املستلزمات و املعدات 

الطبية لللختبرات و املستشفيات .

59 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

الطابق  الورو   اقامة  الزرقطوني 

الثامن رقم 24 الدار البيضاء 28838 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد عز الد ن محلد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عز الد ن محلد عنوانه(ا) 

بيروت 1282 بيروت لبنان.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عز الد ن محلد عنوانه(ا) 

بيروت 1282 بيروت لبنان

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 38)723.

1(4I

COMPTOIR COMMERCIAL BOURGES

كنطوار كوميرسيال بورج
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 COMPTOIR COMMERCIAL

BOURGES

 RUE 6 N°105 BIS HAY FARAH ،

20300، CASABLANCA MAROC

كنطوار كوميرسيال بورج شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
185 مكرر زنقة رقم 61حي الفرح 

الدارالبيضاء - 28383 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3265(7
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 نوفلبر   13 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
مبلغ  بورج   كوميرسيال  كنطوار 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
مكرر   185 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 
61حي الفرح الدارالبيضاء  زنقة رقم 
- 28383 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 
عدم  الشركة  راساملال  تئاكل   : ل 

تحقيق هدف الشركة.
رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الفرح  61حي  رقم  زنقة  مكرر   185
28383 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
و عين:

السيد(ة) صوفي  قابل و عنوانه(ا) 
رقم   3 زنقة روسيون الطابق   6 رقم 
املغرب  الدارالبيضاء   28388  7

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724125.

1(5I

ACCOUNTANT FIDUS

JAMAL VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue de Bapaume, Etage ,21
 6, N°31, Quartier de la gare,
 Casablanca ، 20520، Ville

املغرب
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JAMAL VOYAGE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  21زنقة 

بابوم الطابق6 رقم 31 الصخور 

السو اء الدارالبيضاء - 28318 

الدارالبيضاء املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

458117

 28 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JAMAL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.VOYAGE

نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السياح في املغرب.

21زنقة    : عنوان املقر االجتلاعي 
الصخور   31 رقم  الطابق6  بابوم 

 28318  - الدارالبيضاء  السو اء 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : نسيب  جلال  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نسيب  جلال  السيد 

مكوارالصخور  احلد  4  وارلحاج 

الدارالبيضاء   28888 السو اء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  نسيب  جلال  السيد 

مكوارالصخور  احلد  4  وارلحاج 

الدارالبيضاء   28888 السو اء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 458117.

1(6I

LA FIDESSA

H.K  DAFALI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LA FIDESSA

 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 

املغرب

H.K  DAFALI شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

إزيكي 2 -ف- رقم 2 مراكش - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

188(51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   84

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  H.K  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DAFALI

ملول   : بإ جاز  الشركة  غرض 

حفالت.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

إزيكي 2 -ف- رقم 2 مراكش - 48888 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة كنزة الدفا ي :  88) حصة 
بقيلة 188  رهم للحصة .

 288   : الشباني  حسام  السيد 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الدفا ي  كنزة  السيدة 
القد م   العسكر  الدفا ي  وار  علارة 

48888 مراكش املغرب.
السيد حسام الشباني عنوانه(ا) 
العسكر  الدفا ي  وار  علارة   6 رقم 

القد م 48888 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الدفا ي  كنزة  السيدة 
القد م   العسكر  الدفا ي  وار  علارة 

48888 مراكش املغرب
السيد حسام الشباني عنوانه(ا) 
العسكر  الدفا ي  وار  علارة   6 رقم 

القد م 48888 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
84  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118811.
1(7I

FIDUCIAIRE EMERGENCE

راتس بوستر
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUCIAIRE EMERGENCE
 6RUE D›ORAN GAUTHIER

 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

راتس بوستر  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 
املحلد الخو  ة كتلة 183 شارع 

17 عد 24 - 28588 الدارالبيضاء 
املغرب..

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36566
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ  بوستر    راتس 

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

اإلجتلاعي حي املحلد الخو  ة كتلة 

 28588  - عد 24   17 شارع   183

 : ل  نتيجة  املغرب.  الدارالبيضاء 

عدمانجازرقممعامالت.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

شارع   183 كتلة  املحلد الخو  ة 

الدارالبيضاء   28588  -  24 عد    17

املغرب.. 

و عين:

و  ابركان  امحلد   السيد(ة) 

  18(8 ربوكط  شارع   77 عنوانه(ا) 

(ة)  كلصفي  بلجيكا  بلجيكا   1245

للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724181.

1((I

SOYACOM

صيدلية غيثة- ايناس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOYACOM

 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC

صيدلية غيثة- ا ناس شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 92 

زنقة سيدي بونافع املرينيين  فاس - 

38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

61355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

صيدلية غيثة- ا ناس.

غرض الشركة بإ جاز : صيدالنية.

 92 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

 - زنقة سيدي بونافع املرينيين  فاس 

38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : هند  التواتي  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  هند  التواتي  السيدة 

رقم 25 زنقة العربي الدغمي حي  بدر   

38888 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هند  التواتي   السيدة 

رقم 25 زنقة العربي الدغمي حي  بدر   

38888 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4139/2819.

1(9I

ste cofiguer sarl

 STE MILOUD ET JAMAL

LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE MILOUD ET JAMAL

LOCATION شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

الزيتونة 6  - 35188 جرسيف 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1153

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 )8  وليوز  في  املؤرخ 

 STE MILOUD ET JAMAL حل 

شركة ذات املسؤولية   LOCATION

 188.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

تجزئة الزيتونة 6  - 35188 جرسيف 

االهداف  تحقق  للم  نتيجة  املغرب 

التي اسست من اجلها.

و عين:

و  الطالبي  امليلو    السيد(ة) 

 35188 تجزئة   دي  عنوانه(ا) 

(ة)  كلصفي  املغرب  جرسيف 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

تجزئة  وفي   2819 )8  وليوز  بتاريخ 

جرسيف   35188  -   6 الزيتونة 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 716/2819.

198I

y.o.r.comptabilite

 STE INDUSTRIE
 MAROCAIN DE TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 STE INDUSTRIE MAROCAIN
DE TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

 N°9 وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 RUE 6 BLOC 4 HAY LAALOU
AGADIR  - 30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
59947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 أبريل   23
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 INDUSTRIE MAROCAIN DE

.TRAVAUX DIVERS
غرض الشركة بإ جاز : • 

امشغال املختلفة .
 N°9 RUE : عنوان املقر االجتلاعي
  6 BLOC 4 HAY LAALOU AGADIR

.- 30000 FES MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.888.888  رهم، مقسم كالتا ي:
السيد لكحال عبداالله :  18.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لكحال عبداالله عنوانه(ا) 
12 زنقة جابر االنصاري بورمانة م ج 

38888 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لكحال عبداالله عنوانه(ا) 
12 زنقة جابر االنصاري بورمانة م ج 

38888 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
16  وليوز  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 2437.

191I

FICAGEST

2O TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

2O TRAV  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي ا ت 

علي جلاعة ا ت فاسكة ا ت اورير 

اقليم الحوز  - 48888 مراكش 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.51725

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 نوفلبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»788.888  رهم« أي من »588.888 

عن  »1.288.888  رهم«  إ 2   رهم« 
مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118368.

192I
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y.o.r.comptabilite

 SOCIETE SENTRADIV SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE SENTRADIV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 RDC وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 N°16 RUE ARGANE 2 NARJIS

B - 30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

68527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 12  وليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SENTRADIV SARL AU

امشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

املختلفة و أ شغال البناء.

 RDC  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 N°16 RUE ARGANE 2 NARJIS B

.- 30000 FES MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد غالمي عبد العا ي :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

العا ي  عبد  غالمي  السيد 
6 حي لعلو  1 زنقة  ) بلوك  عنوانه(ا) 

عين قا وس 38888 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العا ي  عبد  غالمي  السيد 
6 حي لعلو  1 زنقة  ) بلوك  عنوانه(ا) 

عين قا وس 38888 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
شتنبر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 3866.

193I

FOUZMEDIA

USA TECHNOLUXE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
USA TECHNOLUXE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الزنقة )5 
الرقم 2349 حي االمل الساكنية - 

14888 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 USA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TECHNOLUXE

غرض الشركة بإ جاز : بيع موازم 
الهاتف النقال والتابث
التصد ر واالستيرا 

نق السلع.
الزنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
2349 حي االمل الساكنية  الرقم   5(

- 14888 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كصار  علر  السيد 
االمل  حي   2349 الرقم   5( الزنقة 

الساكنية 14888 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كصار  علر  السيد 
االمل  حي   2349 الرقم   5( الزنقة 

الساكنية 14888 القنيطرة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 17 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.
194I

سيكوجيس شلم

 GRAND TRAVAUX
ANDROUSS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

سيكوجيس شلم
)9 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32888، الحسيلة املغرب
 GRAND TRAVAUX ANDROUSS

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 11 شارع 
الرصافي - 32888 الحسيلة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6(7
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  82  جنبر  املؤرخ في 
 GRAND TRAVAUX ANDROUSS
املسؤولية  ذات  شركة   SARL

 48.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

 11 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

الحسيلة   32888  - الرصافي  شارع 

املغرب نتيجة القتصا ي.

و عين:

و  أندروس  سلير   السيد(ة) 

عنوانه(ا) 11 شارع الرصاافي 32888 

(ة)  كلصفي  املغرب  الحسيلة 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 82  جنبر 2819 وفي 11 شارع 

الرصافي - 32888 الحسيلة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 514.

195I

karama conseil

 STE COMPETITIVE AUTO

RENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

38888، فاس املغرب

 STE COMPETITIVE AUTO RENT

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل 1 ا 

تجزئة 156 ب تجزئة رياض الليلون 

طريق مكناس فاس - 38888 فاس 

املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57535

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 نوفلبر 2819 تم تعيين 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

امهيدي لطيفة كلسير وحيد
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تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 3693/2819.
196I

STE HTCPRO SARL

BIOBACT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

STE HTCPRO SARL
 RUE MLY ABDERAHMANE ، 3(

14000، KENITRA MAROC
BIOBACT  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 29 زنقة 
أوكيلدن أكدال - 18888 الرباط 

املغرب.
تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45799

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )8 نوفلبر 2819 تم تعيين 
مسير جد د للشركة السيد(ة) طعال 

سهيل كلسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2819 تحت رقم 183638.
197I

FIDUCIAIRE ENNOUR

STE FES LOGISTICKS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ENNOUR
 Rue Acila,Lot Idrissia,Bureau,-
 Andalous,2eme étage,Bureau

11 ، 30000، fes maroc
STE FES LOGISTICKS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : الطابق 

امول رقم 17 زنقة عبد الكريم 
الفا�سي تجزئة بنشقرون القطعة 
22/)1حي الفرح فاس - 38848 

فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.44653
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر  81 من  وليوز  املؤرخ في 
شركة   STE FES LOGISTICKS حل 
مبلغ  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
الطابق امول رقم  مقرها اإلجتلاعي 
زنقة عبد الكريم الفا�سي تجزئة   17
)22/1حي الفرح  بنشقرون القطعة 
فاس املغرب نتيجة   38848  - فاس 

لعجز في امليزانية.
و عين:

السيد(ة) التهامي  صقلي حسيني و 
38488 فاس املغرب  عنوانه(ا) كندا 

كلصفي (ة) للشركة.
و  الكوهن  عزيز   السيد(ة) 
اقامة  الفر وس  تجزئة  عنوانه(ا) 
حي ام ارسة فاس   3 الضح2 الشقة 
(ة)  كلصفي  املغرب  فاس   38488

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي   2819 من  وليوز   81 بتاريخ 
عبد  زنقة   17 رقم  امول  الطابق 
بنشقرون  تجزئة  الفا�سي  الكريم 
 - فاس  الفرح  )22/1حي  القطعة 

38848 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 17 من  وليوز 

2819 تحت رقم 2485/819.
19(I

N.FOUAD & ASSOCIES

MD HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N.FOUAD & ASSOCIES
 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22
 PALMIERS CASABLANCA RUE
 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS
 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc

MD HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 N°122 وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 Rue Ahmed Mejatti, Appart B,

 1er étage, Maarif Casablanca -

20000 Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

458(39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MD  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING

غرض الشركة بإ جاز : • 

 Holding de participation

 détenant des titres de sociétés

; de toutes natures

 Conseil aux personnes  •

; physiques et morales

; Gestion d’actifs  •

; Gestion de patrimoine  •

 La participation de  •

 la société, par tous moyens, à

 toutes entreprises ou sociétés

 créées ou à créer pouvant

 se rattacher à l’objet social,

 notamment par voie de création

 de sociétés nouvelles, d’apport,

 commandité, souscription ou

 rachat de titres ou droits sociaux,

 fusion, alliance ou association

 en participation ou de location

.gérance

 N°122  : عنوان املقر االجتلاعي 

 Rue Ahmed Mejatti, Appart B,

 1er étage, Maarif Casablanca -

.28888 Casablanca Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

  Michael DUHAMEL : السيد 

188 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Michael DUHAMEL السيد 

 n°6, rue IBNOU عنوانه(ا) 

 BAJJA LONGCHAMPS 28888

.Casablanca Maroc

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Michael DUHAMEL السيد 

 n°6, rue IBNOU عنوانه(ا) 

 BAJJA LONGCHAMPS 28888

Casablanca Maroc

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم ))7234.

199I

CAFIGEC

REMATRAP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

REMATRAP شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي )3، زنقة 

محلد فوتح فرنسا مد نة - 28188 

الدار البيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.217(51
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 من  نا ر   25 املؤرخ في 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
  REMATRAP الوحيد  الشريك  ذات 
188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 
زنقة   ،3( وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 28188  - محلد فوتح فرنسا مد نة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : ازمة 

مالية .
و حد  مقر التصفية ب )3، زنقة 
 28188  - محلد فوتح فرنسا مد نة 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  محبوب  ر�سى   السيد(ة) 
الرقم  الكولين  مجلع  عنوانه(ا) 
الدار   28188 معروف  سيدي   (9
البيضاء املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
من فبرا ر 2819 تحت رقم )62698.

288I

FIDUCIAIRE MOUANI

MONALISA LAB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC
MONALISA LAB  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : اقامة 
االسلاعلية بالص ساحة الحسن 
االول رقم 87 - 58818 مكناس 

املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25((5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 شتنبر   38 في  املؤرخ 

شركة ذات    MONALISA LAB حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 288.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

الحسن  ساحة  بالص  االسلاعلية 

مكناس   58818  -  87 رقم  االول 

املغرب  نتيجة لعدم اشتغال الشركة 

و عين:

و  عزوزي  محلد   السيد(ة) 

 13 شقة  احسان  اقامة  عنوانه(ا) 

 58888 املنصور   يعقوب  شارع 

مكناس املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

اقامة  وفي   2819 شتنبر   38 بتاريخ 

الحسن  ساحة  بالص  االسلاعلية 

االول رقم 7 - 58818 مكناس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5563.

281I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

CREMEPATISS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

CREMEPATISS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االر�سي رقم 5 علارة ارباطي زنقة 

شنكيط تلبورجت القطاع B5 اكا  ر  

- 8888) اكا  ر  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

41979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CREMEPATISS SARL

غرض الشركة بإ جاز : مخبزة. .

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

زنقة  ارباطي  علارة   5 رقم  االر�سي 

شنكيط تلبورجت القطاع B5 اكا  ر  

- 8888) اكا  ر  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588  : الحسين   ابنهلو  السيد 

بقيلة 188  رهم.

 588  : املحفوظ   ابنهلو  السيد 

بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد ابنهلو الحسين  

شارع  تكرامين  علارة   123 رقم 

8888) اكا  ر   الحسن الثاني اكا  ر 

املغرب.

السيد ابنهلو املحفوظ  عنوانه(ا) 

رقم 27 علارة تكرامين شارع الحسن 

الثاني اكا  ر 8888) اكا  ر  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيد ابنهلو الحسين  

شارع  تكرامين  علارة   123 رقم 

8888) اكا  ر   الحسن الثاني اكا  ر 

املغرب

السيد ابنهلو املحفوظ  عنوانه(ا) 

رقم 27 علارة تكرامين شارع الحسن 

الثاني اكا  ر 8888) اكا  ر  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  باكا  ر   التجارية 

2819 تحت رقم 818)).

282I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BENCOFFEE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

BENCOFFEE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االر�سي رقم7 علارة ارباطي زنقة 

شنكيط تلبورجت القطاع B5 اكا  ر  

- 8888) اكا  ر  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

41975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BENCOFFEE SARL

غرض الشركة بإ جاز : قاعة شاي 

و كافتير ا.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

زنقة  ارباطي  علارة  رقم7  االر�سي 

شنكيط تلبورجت القطاع B5 اكا  ر  

- 8888) اكا  ر  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588  : الحسين   ابنهلو  السيد 

بقيلة 188  رهم.

 588  : املحفوظ   ابنهلو  السيد 

بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد ابنهلو الحسين  
شارع  تكرامين  علارة   123 رقم 

8888) اكا  ر   الحسن الثاني اكا  ر 

املغرب.

السيد ابنهلو املحفوظ  عنوانه(ا) 
رقم 27 علارة تكرامين شارع الحسن 

الثاني اكا  ر 8888) اكا  ر  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيد ابنهلو الحسين  
شارع  تكرامين  علارة   123 رقم 

8888) اكا  ر   الحسن الثاني اكا  ر 

املغرب

السيد ابنهلو املحفوظ  عنوانه(ا) 
رقم 27 علارة تكرامين شارع الحسن 

الثاني اكا  ر 8888) اكا  ر  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  باكا  ر   التجارية 

2819 تحت رقم 884)).

283I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

 STE EL BORJI TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

املركب التجاري بوعلا ر جناح 

4 شقة رقم ) ، 58888، مكناس 

املغرب

 STE EL BORJI TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6 

مكرر  رب الحلام جامع روى  - 

58888 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39739
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2819 ماي   86 في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدو ة
EL BORJI TRAVAUX DIVERS  مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
مكرر  رب   6 مقرها اإلجتلاعي رقم 
الحلام جامع روى  - 58888 مكناس 
الشركة لم تحقق   : املغرب نتيجة ل 
من  أسست  التي  املرجوة  امهداف 

أجلها.
 6 رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 - روى   جامع  الحلام  مكرر  رب 

58888 مكناس املغرب. 
و عين:

و  البرجي  صالح   السيد(ة) 
الطابق   1 البطحاء  اقامة  عنوانه(ا) 
مكناس   58888 كابوبالن  حي  االول 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
شتنبر   11 بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5489.

284I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

TAJ MEDIC SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
TAJ MEDIC SARL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
والحوري جلاعة  راركة اكا  ر  - 

8888) اكا  ر  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

41((9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TAJ  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEDIC SARL

بيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املستلزمات الطبية والشبه الطبية

االستيرا  والتصد ر.

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - اكا  ر   جلاعة  راركة  والحوري 

8888) اكا  ر  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1888  : السيد حيلي املصطفى  

بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حيلي املصطفى  عنوانه(ا) 

9) حي القدس اكا  ر  بلوك ا/6 رقم 

8888) اكا  ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حيلي املصطفى  عنوانه(ا) 

9) حي القدس اكا  ر  بلوك ا/6 رقم 

8888) اكا  ر املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  باكا  ر   التجارية 

2819 تحت رقم 91))).

285I

EDI COMPTA

W2H

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EDI COMPTA

 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES MAROC

W2H شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة وا  

القوا س حي امسيلة البهاليل صفرو 

- 31188 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.W2H : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

امشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

املتنوعة 

االسترا  و التصد ر.

زنقة وا    : عنوان املقر االجتلاعي 

القوا س حي امسيلة البهاليل صفرو 

- 31188 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

45.888.888  رهم، مقسم كالتا ي:

 4.588   : محلد  بوكرين  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محلد  بوكرين  السيد 
عرايس  عين  زنقة  علان  شارع   57
 31188 البهاليل صفرو  امسيلة  حي 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  السيد بوكرين محلد  
علان  شارع  عرايس  عين  زنقة   57
صفرو   31188 البهاليل  امسيلة  حي 

غرب
َ

امل
عنوانه(ا)  محلد   السم  السيد 
 31188 البهاليل  القصبة  القبة  حي 

صفرو املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 231/2819.
286I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE ORIMEUBL SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN)
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 SOCIETE ORIMEUBL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 232  

تجزئة فتيحة 3 الطابق امول حي 
التقدم مكناس - 58888 مكناس 

املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.331(3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 16 شتنبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الطابق   3 تجزئة فتيحة    232 »رقم 
 58888  - التقدم مكناس  امول حي 

ا ت  » وار  إ 2  املغرب«  مكناس 

يعقوب سيدي سليلان مول الكيفان 

مكناس - 58888 مكناس  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

82 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 3966.

287I

محلد بوظهر

MAWIKIS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

محلد بوظهر

رقم 5 علارة العبدي شارع محلد 

السا س ، 24888، الجد دة املغرب

MAWIKIS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 67RUE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE N° 3

 MAARIF CASABLANCA - 20330

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 17  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAWIKIS

بإ جاز  الشركة  غرض 

 INFORMATIQUE   :

 (PROGRAMMEUR, ANALYSTE,

.(CONCEPTEUR EN

 67RUE  : عنوان املقر االجتلاعي 

 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE N° 3

 MAARIF CASABLANCA - 20330

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 Mr. STEPHANE السيد 

 PHILIPPE CHARLES THORE

188  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Mr. STEPHANE السيد 

 PHILIPPE CHARLES THORE
عنوانه(ا) 4 زنقة وا  املخازن 24888 

الجد دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Mr. STEPHANE السيد 

 PHILIPPE CHARLES THORE
 24888 املخازن  زنقة وا   عنوانه(ا) 

الجد دة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724274.

28(I

PREMIUM FINANCE

DADA TRADI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DADA TRADI شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1537 

مكرر سكوما 1 - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DADA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRADI

استغالل   : غرض الشركة بإ جاز 

بيوت الضيافة او الرياض  .
رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 48888  -  1 سكوما  مكرر   1537

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 458   : الغفو ي  توفيق  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 458   : احلد  الصدقي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

188 حصة    : السيدة ذاكر نبيلة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الغفو ي  توفيق  السيد 

 48888 تاركة   29 تجزئة عثلان رقم 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  احلد  الصدقي  السيد 
جنان الحارثي  ار غزالن الحي الشتوي  

48888 مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  نبيلة  ذاكر  السيدة 

الياسلين رفم  تجزئة مبروكة شارع 

64 48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الغفو ي  توفيق  السيد 

 48888 تاركة   29 تجزئة عثلان رقم 

مراكش املغرب
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عنوانه(ا)  احلد  الصدقي  السيد 
جنان الحارتي  ار غزالن الحي الشتوي  

48888 مراكش املغرب
عنوانه(ا)  نبيلة  ذاكر  السيدة 
الياسلين رفم  تجزئة مبروكة شارع 

64 48888 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118586.

289I

ST CONSULTING س.ت. كونسولتين

IFILOUTEX افيلوتكس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 ST س.ت. كونسولتين
CONSULTING

23 الزنقة 26 حي اإل اعة 2 عبن 
الشق - الدار البيضاء ، 28498، 

الدار البيضاء املغرب
IFILOUTEX افيلوتكس شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الحي 
الصناعي موالي رشيد الزنقة 2 

الرقم 48-41 الطابق 3  - 28668 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
458427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   87
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

IFILOUTEX افيلوتكس.
غرض الشركة بإ جاز : الخياطة 

استيرا  و تصد ر.
الحي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 2 الزنقة  رشيد  موالي  الصناعي 
 28668  -   3 الطابق   40-41 الرقم 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

عبداللطبف  عاشوري  السيد 
58.888  رهم  حصة بقيلة   588   :

للحصة .
حصة   588   : السيدة نا ر رجاء 

بقيلة 58.888  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبداللطبف  عاشوري  السيد 
اسحاق  ابو  زنقة   3 عنوانه(ا) 
الشيراوي  رج ب الطابق 3 الشقة 31 

28338 الدار البيضاء املغرب.
 7 عنوانه(ا)  رجاء  نا ر  السيدة 
زنقة هنري مورو اقامة اسلاء الطابق 
1 الشقة 5 فال فلوري 28398 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبداللطبف  عاشوري  السيد 
اسحاق  ابو  زنقة   3 عنوانه(ا) 
الشيراوي  رج ب الطابق 3 الشقة 31 

28338 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723883.

218I

PREMIUM FINANCE

SUD EST MATÉRIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SUD EST MATÉRIAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 48 تجزئة 
املسار طريق اسفي بللجعا   - 

48888 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.93417

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 17  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة) براهيم  توشنت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   588

1.888 حصة لفائدة  السيد (ة) عبد 

العزيز اهبول بتاريخ 17  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118531.

211I

PREMIUM FINANCE

SUD  EST MATÉRIAUX

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SUD  EST MATÉRIAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتلاعي 48 تجزئة 

املسار طريق اسفي بللجعا   - 

48888 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.93417

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17  جنبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إ 2  الوحيد« 

املحدو ة«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118531.
212I

ST CONSULTING س.ت. كونسولتين

MAD NESS ماد نيس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 ST س.ت. كونسولتين
CONSULTING

23 الزنقة 26 حي اإل اعة 2 عبن 
الشق - الدار البيضاء ، 28498، 

الدار البيضاء املغرب
ما  نيس MAD NESS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 23 تجزئة 
موريتانيا الطابق 3 الحي الصناعي 
سيدي البرنو�سي - 28258 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.365795

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2819 85  وليوز  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »1.988.888  رهم« 
 2.588.888« إ 2  »688.888  رهم« 
 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 81 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2819 تحت رقم 718158.
213I

PREMIUM FINANCE

SUD EST MATÉRIAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
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MARRAKECH MAROC

SUD EST MATÉRIAUX   شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 48 تجزئة 

املسار طريق اسفي بللجعا  - 

48888 مراكش املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93417

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  17  جنبر  املؤرخ في 

مسير جد د للشركة السيد(ة) اهبول 

عبد العزيز  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118531.

214I

FITICOF

 LE LUMINAIRE SUR

MESURE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FITICOF

9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

38888، فاس املغرب

  LE LUMINAIRE SUR MESURE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 62 شارع 

الزرقطوني فاس  - 38888 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45769

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تحويل   تم    2819 ماي   27 املؤرخ في 

للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 - فاس   الزرقطوني  شارع   62« من 

38888 فاس املغرب« إ 2 » محل رقم 

52 شارع عين هارون  فاس  - 38888 

فاس   املغرب ».

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4127/2819.

215I

CABINET RAMI EXPERTISE

TARICONSEILS SARL
إعالن متعد  القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

TARICONSEILS SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 17 مجلع 

الحرية فاس املد نة الجد دة - 

38888 فاس  املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32251

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 85 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

طارق  السيد  بين  بامسهم  التبرع 

محلد لصالح ابنه طارق  ونس

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

استقالة املسير القانوني السيد طارق 

محلد  

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

 
ً
مسيرا طارق  ونس  السيد  تعيين 

 للشركة
ً
قانونيا

عل2  الذي  نص   :4 رقم  قرار 

تصحيح الشكل القانوني من  ما لي: 

ذات املسؤولية املحدو ة إ 2  شركة  

شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  الشركة 

تحكلها  الوحيد.  الشريك  ذات 

وعل2  بها  املعلول  واللوائح  القوانين 

 97  -  1 وجه الخصوص الظهير رقم 

 13(  1417 شوال   85 بتاريخ   49  -

القانون  عن  الصا ر   (1997 فبرا ر 

96 وكذلك النظام امسا�سي   -  5 رقم 

الحا ي.

عل2  الذي  نص   :7 رقم  بند 

:  بلغ رأس  رأس مال الشركة  ما لي: 

آالف  رهم  عشرة  الثابت  املال 

إ 2  وتنقسم   .( )10،000.00  رهم 

اسلية  بقيلة  اجتلاعي  قسم   188

مدفوعة   ، منها  لكل  188  رهم 

بالكامل وترقم من 1 إ 2 188 جليعها 

مللوكة للسيد طارق  ونس.

عل2  الذي  نص   :11 رقم  بند 

طارق  السيد  الشركة  ما لي:  د ر 

الوحيد  الشريك   و  املسير   ونس 

الذي  لتزم بلوجب توقيعه الوحيد 

للشركة  ، و  لارس إ ارة الشركة ملدة 

غير محدو ة.

عل2  الذي  نص   :22 رقم  بند 

السيد   : تعيين مسير الشركة  ما لي: 

طارق  ونس  تو 2 تسيير الشركة ملدة 

غير محدو ة

عل2  الذي  نص   :25 رقم  بند 

الصالحيات  جليع  منح  ما لي:  تم 

للسيد طارق  ونس من أجل تنفيذ 

عليها  املنصوص  اإلجراءات  جليع 

وال سيلا لغرض إ راج   ، في القانون 

إشعار التأسيس في صحيفة مخولة 

بنشر اإلعالنات القانونية في محافظة 

أو مقاطعة املكتب الرئي�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4146.

216I

AL HUDA CONSEIL SARL

LOCACOM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الهدى لالستشارة

71 شارع محلد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 38888، فاس 

املغرب

LOCACOM MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي بريستيجيا 

الشقة 4 علارة الداهلية ملعب 

الخيل   - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOCACOM MAROC

غرض الشركة بإ جاز : االستيرا  و 

التصد ر - مقاولة في اآلشغال العامة 

- مقاولة في املعلوميات.

 : االجتلاعي  املقر  عنوان 

4 علارة الداهلية  بريستيجيا الشقة 

ملعب الخيل   - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : مركوم  حنان  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مركوم  حنان  السيدة 

فرنسا 77788 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مركوم  حنان  السيدة 

فرنسا 77788 فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4145.

217I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

MT EXPERT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 18

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

MT EXPERT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي السالم 57 

مجلوعة 3 - -- الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4586(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MT  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EXPERT

إ ارة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

وقطع  النارية  وتطويرالدراجات 

الدراجات النارية  بيع وشراء   الغيار, 

بالجللة..

السالم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

البيضاء  الدار   --  -  3 مجلوعة   57

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : تيسير   محلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  تيسير   محلد  السيد 

االزهري 1 شارع وا  الدورة رقم 197 

االلفة -- الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  تيسير   محلد  السيد 

االزهري 1 شارع وا  الدورة رقم 197 

االلفة -- الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

21(I

FISCOMPTES

KFE COIN DE LA SAVEUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد علارة ب الطابق 

الثاني رقم 11 ، 68828، وجدة 

املغرب

 KFE COIN DE LA SAVEUR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : طريق 

عين ابن مطهر شارع فيصل ابن عبد 

العزيز  الرقم 25 - 68888 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25129
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  12  جنبر  املؤرخ في 
KFE COIN DE LA SAVEUR شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
عين ابن مطهر شارع فيصل ابن عبد 
وجدة   68888  -  25 الرقم  العزيز  

املغرب نتيجة ال قاف النشاط.
و عين:

املطلب   عبد  محلد  السيد(ة) 
العلج و عنوانه(ا) حي الحكلة تجزئة 
  222 رقم  الهدا ة  زنقة  الطلحاوي 
(ة)  كلصفي  املغرب  وجدة   68888

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
طريق  وفي   2819 12  جنبر  بتاريخ 
عين ابن مطهر شارع فيصل ابن عبد 
وجدة   68888  -  25 الرقم  العزيز  

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)1  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 88)3.

219I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ATRAXION 4X4
EQUIPEMENTS
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب
 ATRAXION 4X4 EQUIPEMENTS

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 523 
املنطقة الصناعية سيدي غانم  - 

48888 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.47197

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  الذي  نص   :1 رقم  قرار 
الحصص  جليع  بيع  ما لي: 
التي   ( حصة   3.993) االجتلاعية 
تريفحات  سفيان  السيد   لتلكها 
 ATRAXION 4X4) شركة  في 
لفائدة   EQUIPEMENTS (SARL

السيد زكرياء تريفحات.
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
 ATRAXION 4X4 EQUIPEMENTS(
 ATRAXION 4X4) إ 2   (SARL

EQUIPEMENTS (SARL AU
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

عل2 تعد ل املوا  1 ,6,7 
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 7)1185.

228I

Cabinet Nord Assistance

VOLTS ÉNÉRGIE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Cabinet Nord Assistance
48 شارع محلد الخامس ,إقامة  نيا 

صنف B رقم ) ، 98888، طنجة 
املغرب

VOLTS ÉNÉRGIE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 48 شارع 
محلد الخامس - 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 VOLTS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ÉNÉRGIE

مستشار   : غرض الشركة بإ جاز 

في صناعات الطاقات املتجد ة.

تثبيت  البناء,  خدمات  في  مقاول 

و وضع معدات و أ وات املخصصة 

للطاقات املتجد ة.

48 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

طنجة   98888  - الخامس  محلد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

Québec inc. 9348- الشركة  

750  : 6272 حصة بقيلة 188  رهم 

للحصة .

السيدة غزالن ناصر :  258 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

Québec inc. 9348- الشركة  

 Bd. Pie 306-5330 (ا)6272 عنوانه

.IX H1X2B7 Montréal Canada

عنوانه(ا)  ناصر  غزالن  السيدة 

 Bd. Pie IX H1X2B7 Montréal

.Canada

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  تهرة  بن  سلير  السيد 

 Rue Saint Jean H2Y2S1  468

Montréal Canada

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 68))22.

221I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

NOVA OLIVA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

NOVA OLIVA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق بني 

مالل مراكش كلم 148 تلاللت قلعة 

السراغنة - 43888 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NOVA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.OLIVA

االستيرا    : غرض الشركة بإ جاز 

والتصد ر

جليع الخدمات.

عنوان املقر االجتلاعي : طريق بني 

مالل مراكش كلم 148 تلاللت قلعة 

قلعة السراغنة   43888  - السراغنة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

488 حصة    : السيد  فيكو  فيد 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيدة حزان او ري :  688 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد  فيكو  فيد 

 62 فيال  الشريفية  كولف  اطلس 

مراكش 48868 مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  او ري  حزان  السيدة 

 62 فيال  الشريفية  كولف  اطلس 

مراكش 48868 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  او ري  حزان  السيدة 

 62 فيال  الشريفية  كولف  اطلس 

مراكش 48868 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 23 

 جنبر 2819 تحت رقم 1/2819)7.

222I

FIDUMED CONSULTING

SEALAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUMED CONSULTING

194 ,  شارع الزيراوي الطابق 3 رقم 

13 ، 28828، الدار البيضاء املغرب

SEALAS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية 

إقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل- الدار البيضاء- - 28888 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44(733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SEALAS SARL

تنفيذ   : بإ جاز  الشركة  غرض 

و  املدنية،   الهندسة  أعلال  جليع 

و كذا  و الطرق،   امعلال الترابية،  

بناء امعلال الفنية و البنية التحتية 

للطرق و السكك   الحد د ة وشبكة 

االتصال.                   

 تصليم و تنفيذ جليع الدراسات 

املتعلقة بالهندسة املدنية، و التوسع 

و  الهندسية،  الهياكل  و  الحضري، 

في  تدخل  التي  امعلال  جليع  كذا 

اختصاص مكاتب التصليم الفني.

استيرا ،   بيع،   كراء،   شراء،  

املنتجات  و  الخام  موا   تصد ر  و 

املصنعة و كذا جليع املوا  و ام وات 

كاآلالت  املستخدمة في أعلال البناء 

والرافعات. 

االمتيازات  جليع  عل2  الحصول 

و العالمات التجارية و التراخيص و 

علليات التصنيع لتنفيذ امعلال من 

نفس النشاط. 

املعامالت  جليع  عام،   وبشكل 

أو  املالية  اموراق  أو  التجارية 

أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  العقارات 

غير مباشر بامنشطة املذكورة أعاله 

أو من املحتلل أن تساعد عل2 تطوير 

الشركة..

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

سلية إقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 

22 النخيل- الدار البيضاء- - 28888 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 58.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 ONDER CAY :  2.500 السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 METIN ÖZTEKIN السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   :  2.500

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

 METIN ÖZTEKIN السيد 
 Caddesi 11 Ada Block عنوانه(ا) 
 Daire 3(86(18Ankara Turquie
 Dodurga Mahallesi Odabasi

.3(86(18 Ankara TURQUIE
عنوانه(ا)   ONDER CAY السيد 
 Villa D’Anfa 1n°14Dar Bouazza

28888 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)   ONDER CAY السيد 
 Villa D’Anfa 1n°14Dar Bouazza

28888 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم -.
223I

Trefle Conseil

ROBOPLAN FZ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
ROBOPLAN FZ شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي أ4 الطابق 
امول مركز امعلال ZF تجزئة رقم 

48 أ املنطقة الحرة  - 98898 طنجة  
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.182321
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2819 13  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
 Maria Nuno تفويت السيد (ة)  
Bastos Mendes Mineiro 48 حصة 
حصة   448 أصل  من  اجتلاعية 
  José Miguel (ة)  السيد  لفائدة  
 Miguel Teixeira De Queiroz

Rodrigues بتاريخ 13  جنبر 2819.

 Manuel (ة)  السيد  تفويت 

حصة   Carlos Caiado Neves 288

حصة   448 أصل  من  اجتلاعية 

  José Miguel (ة)  السيد  لفائدة  

Teixeira De Queiroz Rodri بتاريخ 

13  جنبر 2819.

 Roboplan (ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   Maroc 128

(ة)  السيد  128 حصة لفائدة   أصل 

 Maria Inès De Sousa Botelho De

Azevedo Mineiro بتاريخ 13  جنبر 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

19  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 798)22.

224I

F.B.A.K GESTION SARL

 PROFESSIONAL BUILDING

GANTOUR (PBG) SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 PROFESSIONAL BUILDING

GANTOUR (PBG) SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي الفرح 

رقم 643 - 43158 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 PROFESSIONAL BUILDING

.GANTOUR (PBG( SARL

غرض الشركة بإ جاز : املقاولة في 

البناء و اشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتلاعي : حي الفرح 
رقم 643 - 43158 ابن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : ربوح  بن  عثلان  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : العبروقي  هشام  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عثلان بن ربوح عنوانه(ا) 

حي الفرح رقم 643 43158 ابن جرير 

املغرب.

السيد هشام العبروقي عنوانه(ا) 

ابن   43158  297 رقم  الجد د  حي 

جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثلان بن ربوح عنوانه(ا) 

حي الفرح رقم 643 43158 ابن جرير 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 84 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 221.

225I

STREET BUSINESS CENTER

MOYOCO YOTZIN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

علارة رقم 18، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب

MOYOCO YOTZIN  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 18، 
رقم7 ،زنقة الحرية، جليزـ مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MOYOCO YOTZIN

:  راسات،  غرض الشركة بإ جاز 

منتجات  تصد ر  بيع،  استشارات، 

وبيع،  شراء  والد كور،  املالبس 

ومنتجات  الحرفية  املوا   صناعة 

املالبس والد كور.

لجليع منتجات املالبس والد كور 

املالبس  منتجات  وتصد ر  استيرا  

الشحن  شراء،  بيع،  والد كور، 

والتجارة

عنوان املقر االجتلاعي : شقة 18، 
 - مراكش  جليزـ  ،زنقة الحرية،  رقم7 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 Nathalie CANO :  100 السيدة

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Nathalie CANO السيدة 

عنوانه(ا) بلجيكا 6238  

Pont-A-Celles بلجيكا.
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Nathalie CANO السيدة 

عنوانه(ا) بلجيكا 6238  

Pont-A-Celles بلجيكا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118261.

226I

سيكوجيس شلم

   STE  IMMOBILIERE AFASSI

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

سيكوجيس شلم

)9 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32888، الحسيلة املغرب

   STE  IMMOBILIERE AFASSI

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 81 شارع 

 مشق - 32258 امزورن املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1679

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 82  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

شعيب أفا�سي  (ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   288

488 حصة لفائدة  السيد (ة)   فريد 

أفا�سي بتاريخ 11  جنبر 2819.

شعيب أفا�سي  (ة)  تفويت السيد 

288 حصة اجتلاعية من أصل 488 

محلد  (ة)   السيد  لفائدة   حصة 

أفا�سي بتاريخ 11  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 23 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 615.

227I

CYH

STE TIVANOS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CYH

 KHALID IBN WALID N°2 ،

60000، OUJDA MAROC

STE TIVANOS IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 15 زنقة 
جلال الد ن افغاني الطابق االول 

رقم 3 وجدة 68888 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 فبرا ر   86

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TIVANOS IMMO

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

 IMMEUBLES-PROMOTEUR

.IMMOBILIER

زنقة   15  : عنوان املقر االجتلاعي 
االول  الطابق  افغاني  الد ن  جلال 

رقم 3 وجدة 68888 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

588.888.888  رهم، مقسم كالتا ي:

 258.888   : السيد ميلون اغربي 

حصة بقيلة 2.588  رهم للحصة .

  : اقد دش  محلد  السيد 

258.888 حصة بقيلة 2.588  رهم 

للحصة .

شارع   : اغربي  ميلون  السيد   

حي املسيرة   55 محلد السا س رقم 

بقيلة 2.588  رهم.

شارع   : اقد دش  محلد  السيد 
 21 رقم  حلو  ابن  تجزئة  جكرط 

بقيلة 2.588  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اغربي  ميلون  السيد 
حي   55 رقم  السا س  محلد  شارع 

املسيرة 68888 وجدة  املغرب.
السيد محلد اقد دش عنوانه(ا) 
شارع جكرط تجزئة ابن حلو رقم 21 

68888 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اغربي  ميلون  السيد 
حي   55 رقم  السا س  محلد  شارع 

املسيرة 68888 وجدة املغرب
السيد محلد اقد دش عنوانه(ا) 
شارع جكرط تجزئة ابن حلو رقم 21 

68888 وجدة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
مارس   26 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 997.
22(I

Agence Fiduciaire BASMA COM

ISTIRAH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM
)1، زنقة علرو بن العاص، الطابق 

امول، الرقم 3 ، 98828، طنجة 
املغرب

ISTIRAH شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

طريق الرباط،مركب فن البيت 
العتيق،العلارة 18،الرقم 14 - 

98888 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97947

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  81  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

مبلغ    ISTIRAH الوحيد  الشريك 

وعنوان  68.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي طريق الرباط،مركب 

18،الرقم  فن البيت العتيق،العلارة 

14 - 98888 طنجة املغرب نتيجة ل : 

نقص في السيولة.

ب  التصفية  مقر  حد   و 

البيت  فن  الرباط،مركب  طريق 

 -  14 18،الرقم  العتيق،العلارة 

98888 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد(ة) حسن  الخالت الفح�سي 

 46 الوازيس،الرقم  حي  عنوانه(ا)  و 

1148 بروكسيل بلجيكا كلصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 29))22.

229I

socomif sarl

 ASSMOUNY MONTAGE

INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

socomif sarl

زنقة محلد الحصا ي علارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14885، القنيطرة املغرب

 ASSMOUNY MONTAGE

INDUSTRIEL  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الوحدة 2 مجلوعة 27 بلوك أ رقم )  

- 14258 سيدي  حي الغرب  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   84

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ASSMOUNY MONTAGE

. INDUSTRIEL

مقاول   : بإ جاز  الشركة  غرض 

النجارة املعدنية وامليكانيكية.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الوحدة 2 مجلوعة 27 بلوك أ رقم )  

- 14258 سيدي  حي الغرب  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد حسن اسلوني  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن اسلوني  عنوانه(ا) 

أ  بلوك   27 مجلوعة   2 حي الوحدة 

الغرب   سيدي  حي   14258   ( رقم 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن اسلوني  عنوانه(ا) 

أ  بلوك   27 مجلوعة   2 حي الوحدة 

الغرب   سيدي  حي   14258   ( رقم 

املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 192.

238I

إئتلانية الواحة

STE ABNAE EL KASBI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

إئتلانية الواحة

2 زنقة الحرية ، 52888، الرشيد ة 

املغرب

STE ABNAE EL KASBI شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 

الدويرة  اوفوس - 52853 الرشيد ة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12295

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  82  جنبر  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مبلغ رأسلالها    ABNAE EL KASBI

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

 - اوفوس  الدويرة   قصر  اإلجتلاعي 

 : الرشيد ة املغرب نتيجة ل   52853

عدم و جو  مجاال للعلل.

قصر  ب  التصفية  مقر  حد   و 

52853 الرشيد ة   - الدويرة  اوفوس 

املغرب. 

و عين:

القصبي  اسلاعيل   السيد(ة) 

اوفوس  الدويرة   قصر  عنوانه(ا)  و 

كلصفي  املغرب  الرشيد ة   52853

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 479.

231I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

GARTAOUI BOIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

شارع الحسن الثاني رقم 1) حي 

 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk

sebt، 23550، سوق السبت املغرب

GARTAOUI BOIS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 255 

زنقة 28 حي اوال  حد د و الفقيه 

بن صالح - 23288 الفقيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GARTAOUI BOIS

بيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الخشب للنجارة بالتقسيط .

عنوان املقر االجتلاعي : رقم 255 

الفقيه  حد د و  اوال   حي   28 زنقة 

بن صالح - 23288 الفقيه بن صالح 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : عا ل  كرطاوي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عا ل  كرطاوي  السيد 

بن  الفقيه   19 الرقم  افران  تجزئة 

صالح  بن  الفقيه   23288 صالح 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عا ل  كرطاوي  السيد 

بن  الفقيه   19 الرقم  افران  تجزئة 

صالح  بن  الفقيه   23288 صالح 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2819 23  جنبر  بتاريخ 

.9((/2819

232I

fiduazizi

MABROSEC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب

MABROSEC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع مكة 

علارة 164 الحي اال اري الطابق 

الثاني رقم 84 شارع مكة علارة 164 

الحي اال اري الطابق الثاني رقم 84 

78888 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9129

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 نوفلبر   28 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
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بورا   رجاء  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.888

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.888

نوفلبر   28 بتاريخ  املتوكل  لحسن  

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 19  جنبر 

2819 تحت رقم 2819/)385.

233I

أفاك أو  ت

LA PETITE CHENGDU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

أفاك أو  ت

2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 98888، 

طنجة املغرب

 LA PETITE CHENGDU SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  رب بن 

عيا  حي خرازين باب العين - 91888 

شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   8(

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PETITE CHENGDU SARL

غرض الشركة بإ جاز : - مطعم

- ملون الحفالت

وتشغيل  واقتناء  إنشاء   -

واملقاهي  واملطاعم  الشاي  قاعات 

ومحالت الوجبات الخفيفة واملخابز 

والحلويات وتصنيع وبيع جليع أنواع 

اآليس كريم

استيرا  معدات تقد م الطعام   -

املنتج وأي   ، وجليع املعدات امخرى 
ما ة أخرى

تقد م املشورة والدراسات من   -

جليع امنواع في عالقة مباشرة أو غير 

مباشرة مع قطاع املطاعم.

براءات  جليع  عل2  الحصول   -

والعلليات  والتراخيص  االختراع 

والعالمات التجارية التي تندرج ضلن 

أغراض الشركة أو استغاللها أو نقلها 

أو مساهلتها باإلضافة إ 2 نقل جليع 

تراخيص التشغيل نيابة عنها.

استغالل  أو  حيازة  أو  إنشاء   -

مباشر أو غير مباشر أو تأجير أو إ ارة 

أو تأجير أي علل تجاري أو فروع أو 

شكل  بأي  استخدامها  مباني  لكن 

املذكورة  امشياء  محد  امشكال  من 

أعاله ؛.

:  رب بن  عنوان املقر االجتلاعي 

عيا  حي خرازين باب العين - 91888 

شفشاون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   (88   : كسيا  ي  السيدة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد رشيدالقيدار :  288 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  عنوانه(ا)  كسيا  ي  السيدة 

محلد لوتبان علارة م ش ف طابق 

الدار   28388 بيلفيد ر21  شقة    2

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  رشيدالقيدار  السيد 

 91888 بوجلعة  حي  اكرنسيف 

شفشاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  عنوانه(ا)  كسيا  ي  السيدة 

محلد لوتبان علارة م ش ف طابق 

الدار   28388 بيلفيد ر21  شقة    2

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 12 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 367/2819.

234I

global compta et conseils

CAP SYNDIC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

global compta et conseils

18,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

98888، طنجة املغرب

CAP SYNDIC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 شارع 

ابن تومرت الطابق 1 - 98888 

املد نة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2817 نوفلبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CAP  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SYNDIC

ساند ك   : غرض الشركة بإ جاز 

االقامات السكنية .

18 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

 98888  -  1 الطابق  تومرت  ابن 

املد نة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : بالعربي  لطيفة  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة لطيفة بالعربي عنوانه(ا) 

زنقة بغدا  اقامة كامولية الطابق   (

7 رقم 28 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لطيفة بالعربي عنوانه(ا) 

زنقة بغدا  اقامة كامولية الطابق   (

7 رقم 28  98888 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

15  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2817 تحت رقم )28)19.

235I

سيكوجيس شلم

(ESPACE MIRADOR sarl (au

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

سيكوجيس شلم

)9 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32888، الحسيلة املغرب

 (ESPACE MIRADOR sarl (au

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي حي ميرا ور  

- 32888 الحسيلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.561

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 16  جنبر  في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

فندق.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 19 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 611.

236I
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 ا ي واصل

 LA MEDITERRANE DE

CONSTRUCTION
إعالن متعد  القرارات

 ا ي واصل

شارع السلطان موالي  وسف 

رقم 18 - ص ب )32 ، 32888، 

الحسيلة املغرب

 LA MEDITERRANE DE

CONSTRUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 28، 

شارع رقم 84 حي مرموشة - 32888 

الحسيلة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2283

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص   :1 ّّ رقم  قرار 

ما لي: قررت السيدة بنتهامي  اسلين 

املساهلة و املسيرة الوحيدة للشركة، 

بتحيين القانون امسا�سي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :****ّّّ رقم  بند 

ما لي: ****

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 616.

237I

STE AGEFICO SARL

AITBINAE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع علر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 98888، طنجة املغرب

AITBINAE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع أبو 

بكر الرازي إقامة إبراهيم رقم 12 

طنجة 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AITBINAE

أشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االجتلاعي : شارع أبو 

 12 رقم  إبراهيم  إقامة  الرازي  بكر 

طنجة 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 58   : محلد  بوملان  ا ت  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد ا ت بوملان اسلاعيل :  58 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

محلد  بوملان  ا ت  السيد 

عنوانه(ا) حي اإل لان زنقة جربة رقم 

34 15888 الخليسات املغرب.

اسلاعيل  بوملان  ا ت  السيد 

عنوانه(ا) حي اإل لان زنقة جربة رقم 

34 15888 الخليسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

محلد  بوملان  ا ت  السيد 

عنوانه(ا) حي اإل لان زنقة جربة رقم 

34 15888 الخليسات املغرب

اسلاعيل  بوملان  ا ت  السيد 

عنوانه(ا) حي اإل لان زنقة جربة رقم 

34 15888 الخليسات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 738)22.

23(I

BACEGM

إموجنويالك مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BACEGM

 N°194 Azli de sud Hay Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc

إموجنويالك مراكش شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  ي فرجيغ 

 ار الزاهية مقاطعة سيدي  وسف 

بن علي  ائرة البور قبيلة الرحامنة 

 وار الفر ي  - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181123

 84 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

إموجنويالك مراكش.

وكالة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عقارية.

عنوان املقر االجتلاعي :  ي فرجيغ 

 ار الزاهية مقاطعة سيدي  وسف 

بن علي  ائرة البور قبيلة الرحامنة 

مراكش   48888  - الفر ي    وار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 38 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 58   : كاليو  إموبلياغ  الشركة 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .

فغد اغ  و  ميشال  ي  السيد 

 1.888 58 حصة بقيلة    : جنويالك 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة إموبلياغ كاليو عنوانه(ا) 

29 شارع  ارو  75814 باريس فرنسا.

فغد اغ  و  ميشال  ي  السيد 

لورصين  فيال  عنوانه(ا)  جنويالك 

رقم 32 75814 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

فغد اغ  و  ميشال  ي  السيد 

لورصين  فيال  عنوانه(ا)  جنويالك 

رقم 32 75814 باريس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 18712.

239I

first management

غير مسمى

فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري 

(امشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري

غير مسمى

بلقت�سى  الجلع العام االستثنائي 

 SOCIETE TEXSTISTAR لشركة  

زنقة   7  : الكائن مقرها االجتلاعي ب 

  283(8  - املعاريف   بكار  القا�سي 

 31 في  املغرب املؤرخ  الدارالبيضاء  

 وليوز 2819 تقرر ما لي:
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فسخ عقد التسيير الحر لألصل   

زنقة القا�سي   7  : التجاري الكائن ب 

بكار  القا�سي  زنقة   9 املعاريف  بكار 

الدارالبيضاء   283(8 املعاريف 

شركة   طرف  من  املوقع   ، املغرب 

بصفتها   :  SOCIETE TEXSTISTAR

شركة  و  التجاري  لألصل  مالكة 

بصفتها    SOCIETE MY CLIC.MA

مسيرة حرة.

248I

siry consulting

KAMAL-ABDELBAST CONS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

siry consulting

 av allal el fassi unite 5 n529

 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

  KAMAL-ABDELBAST CONS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي لبلوك 

مركز الصخور الرحامنة بن جرير حي 

لبلوك مركز الصخور الرحامنة بن 

جرير  4888 بن جرير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1177

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 15  وليوز  في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

   KAMAL-ABDELBAST CONS

مبلغ رأسلالها 18.888  رهم وعنوان 

مركز  لبلوك  حي  اإلجتلاعي  مقرها 

حي  جرير  بن  الرحامنة  الصخور 

بن  الرحامنة  الصخور  مركز  لبلوك 

4888 بن جرير املغرب نتيجة  جرير  

في  نقص  و  العلل  في  صعوبة   : ل 

التلويل .

و حد  مقر التصفية ب حي لبلوك 

 - مركز الصخور الرحامنة بن جرير  

48888 بن جرير  املغرب . 

و عين:

حبيبي  الباصط   عبد  السيد(ة) 

حي لبلوك مركز  و عنوانه(ا)  احالن  

الصخور الرحامنة بن جرير  48888 

بن جرير املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : حي لبلوك مركز 

الصخور الرحامنة بن جرير 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 38 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

شتنبر 2819 تحت رقم 231.

241I

Audimi

 SOCIETE ATLAND DE

 CONSTRUCTION ET

D›AMENAGEMENT
إعالن متعد  القرارات

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

 SOCIETE ATLAND DE

 CONSTRUCTION ET

D›AMENAGEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

أبو بكر القا ري، إقامة النعيم، 

علارة 5، الطابق امول، شقة رقم 

2، سيدي معروف - 28888  الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.421(91

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 84  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص   :81 رقم  قرار 

ما لي: تغيير نشاط الشركة

عل2  الذي  نص   :82 رقم  قرار 

ما لي: تغيير تسلية الشركة  

عل2  الذي  نص   :83 رقم  قرار 

ما لي: تغيير الشكل القانوني للشركة

عل2  الذي  نص   :84 رقم  قرار 

ما لي:  تفويت حصص اجتلاعية

عل2  الذي  نص   :85 رقم  قرار 

ما لي: استقالة مسير الشركة وتعيين 

مسير ن للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 82: الذي  نص عل2 ما لي:  

نشاط الشركة هو : -صناعة املعا ن 

الثقيلة و االنابيب. - صناعة خزانات 

وتخزين  والبتروكيلاويات  الغاز 

امغذ ة الزراعية والجسور املعدنية 

وكل ما  رتبط بشكل مباشر أو غير 

مباشر بغرض الشركة ككل. -تسويق 

املنتجات املرتبطة باملجال الصناعي. 

الطرق والشبكات   - أعلال البناء.    -

استيرا  وتصد ر   -  .(VRD) املختلفة 

-وبشكل  جليع املنتجات والخدمات. 

التجارية  العلليات  جليع   ، عام 

واملالية  والعقارية  والصناعية 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

من  التي  أو  أعاله  املذكورة  بامشياء 

تحقيقها  لصالح  تكون  أن  املحتلل 

وتطويرها.

عل2  الذي  نص   :  83 رقم  بند 

 MTEL  : هو  الشركة  اسم  ما لي: 

INDUSTRIE MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة. 

الذي  نص   :87 و   86 رقم  بند 

الحصص موزعة كالتا ي:  عل2 ما لي: 

السيد فرانسيسكو بيرتي: 88) حصة 

اجتلاعية بقيلة 188  رهم للحصة. 

حصة   288  : السيد املهدي بوزيد   -

اجتلاعية  بقيلة 188  رهم للحصة.

بند رقم 14: الذي  نص عل2 ما لي: 

السيد   : طرف  من  مسيرة  الشركة 

فرانسيسكو  والسيد  بوزيد  املهدي 

بيرتي .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72448.

242I

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

»ZITOUNA

 SOCIETE IBRA TALBI

BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE

»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القنيطرة الطابق السفلي 

رقم 13 املد نة الجد دة مكنـاس ، 

58888، مكناس املغرب

 SOCIETE IBRA TALBI BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 26 

الطابق السفلي تجزئة عبد الوهاب 

البساتين مكناس - 58888 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   87

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IBRA TALBI BATIMENT

أشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء مختلفة.
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 26 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 
الطابق السفلي تجزئة عبد الوهاب 
مكناس   58888  - البساتين مكناس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.888   : أحلد  الباهي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  أحلد  الباهي  السيد 
املحيط  سفلي  منزه  باماكو  زنقة   (

الرباط 18188 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  أحلد  الباهي  السيد 
املحيط  سفلي  منزه  باماكو  زنقة   (

الرباط 18188 الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)1 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم )425.
243I

N2M CONSEIL-SARL

MEUBLES ESSAOUDI-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 MEUBLES ESSAOUDI-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

ثانوية طه  حسين الخربة ازغنغان 
الناظور - 62888 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17197
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  23  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
MEUBLES ESSAOUDI-SARL  مبلغ 

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
طه   ثانوية  طريق  اإلجتلاعي  مقرها 
 - الناظور  ازغنغان  الخربة  حسين 
 : ل  نتيجة  املغرب  الناظور   62888
الغرض الدي قامت من اجله  انتهاء 

الشركة .
طريق  ب  التصفية  مقر  حد   و 
ازغنغان  الخربة  حسين  ثانوية طه  

الناظور - 62888 الناظور املغرب. 
و عين:

و  السعو ي   ميلو     السيد(ة) 
صاكة   اخوخشن    عنوانه(ا)  وار 
املغرب  35188 جرسيف   جرسيف  

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3543.
244I

N2M CONSEIL-SARL

MEUBLES ESSAOUDI-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 MEUBLES ESSAOUDI-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : طريق 
ثانوية طه  حسين الخربة ازغنغان 
الناظور - 62888 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17197
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  12  جنبر  املؤرخ في 
 MEUBLES ESSAOUDI-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
طه   ثانوية  طريق  اإلجتلاعي  مقرها 
 - الناظور  ازغنغان  الخربة  حسين 

62888 الناظور املغرب نتيجة النتهاء 

النشاط.

و عين:

و  السعو ي  ميلو    السيد(ة) 

صاكة  اخوخشن  عنوانه(ا)  وار 

املغرب  جرسيف   35188 جرسيف 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

طريق  وفي   2819 12  جنبر  بتاريخ 

ازغنغان  الخربة  حسين  ثانوية طه  

الناظور - 62888 الناظور املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3544.

245I

FIDWAY CONSEIL

ZINTRAMEK

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDWAY CONSEIL

 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er

 ETAGE APPT N°2 ، 50000،

MEKNES MAROC

ZINTRAMEK شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 11 

الزنقة 5 حي االمل بال  موالي زيدان 

ويسالن - 58888 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.36337

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 87 أكتوبر 2819 تقرر حل 

ZINTRAMEK شركة ذات املسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

 11 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

5 حي االمل بال  موالي زيدان  الزنقة 

املغرب  مكناس   58888  - ويسالن 

نتيجة لحل الشركة قبل اموان.

و عين:

امدنين  عبدالرحلان   السيد(ة) 

عد   التعريف  لبطاقة  الحامل 

اقامة  عنوانه(ا)  و   C  18664(

السعدي الطابق االول الشقة 1 شارع 

مكناس   58888 السا س  محلد 

املغرب حيث تم اعالن نها ة اجراءات 

التصفية كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 86  جنبر 2819 وفي 11 الزنقة 

5 حي االمل بال  موالي زيدان ويسالن 

- 58888 مكناس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5573.

246I

محلد بوظهر

NAJMAT AL KARYA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

محلد بوظهر

رقم 5 علارة العبدي شارع محلد 

السا س ، 24888، الجد دة املغرب

NAJMAT AL KARYA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 DR OLD وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 EL GHADBANE MY ABDELLAH

24000 - الجد دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

168(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 83  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NAJMAT AL KARYA



عد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828)الجريدة الرسمية   626

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 DR OLD : عنوان املقر االجتلاعي

 EL GHADBANE MY ABDELLAH -

24888 الجد دة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد رئيض رشيد :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : جوا   حا  ن  بن  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  رشيد  رئيض  السيد 

 وار اوال  الغضبان موالي عبد هللا  

24888 الجد دة املغرب.

السيد بن حا  ن جوا  عنوانه(ا) 

 وار اوال  الغضبان موالي عبد هللا  

24888 الجد دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن حا  ن جوا  عنوانه(ا) 

 وار اوال  الغضبان موالي عبد هللا  

24888 الجد دة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 8)245.

247I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE WADICOS-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  SOCIETE WADICOS-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
مراكش الناظور - 62888 الناظور 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11445

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 نوفلبر   29 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»988.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »1.888.888  رهم«  إ 2   رهم« 
مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3535.

24(I

عبد الرحلان االما ي

DESIGN-CO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

عبد الرحلان االما ي

 bd Mohammed V , 3°ét. ,625

n°29 ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

DESIGN-CO  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ملر عين 

البرجة مكتب رقم 4 طابق ار�سي 

عين السبع البيضاء - 28888 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.159263

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 84  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»488.888  رهم« أي من »688.888 

عن  »1.888.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 4))36.

249I

nador conseil sarl au

 TRANSPORT

MONTECARLO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

خفض رأسلال الشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

  TRANSPORT MONTECARLO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجنرال امزيان رقم 39 - 62888 

الناظور املغرب.

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  138(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

 2819 من  وليوز   89 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  خفض  تم 

من  أي  2.488.888  رهم  قدره 

 288.888« إ 2  »2.688.888  رهم« 

عد    تخفيض   : طريق  عن   رهم« 

امسهم.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   29 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

 وليوز 2819 تحت رقم 23)2.

258I

nador conseil sarl au

 TRANSPORT

MONTECARLO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

  TRANSPORT MONTECARLO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجنرال امزيان رقم 39  - 62888 

الناظور املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.  138(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 من  وليوز   89 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

1.388.888  رهم أي من »288.888 

عن  »1.588.888  رهم«  إ 2   رهم« 

مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   29 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

 وليوز 2819 تحت رقم 24)2.

251I

nador conseil sarl au

PRIMLAND

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

PRIMLAND   شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الحي 

القد م شارع الخنساء العروي - 

62888 الناظور املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14959

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 من  وليوز   82 في  املؤرخ 

تعيين مسير جد د للشركة السيد(ة) 

اسرار  بالب كلسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   19 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

 وليوز 2819 تحت رقم 2328.

252I



627 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

nador conseil sarl au

JAADAR IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

JAADAR IMMO   شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي اقامة 

فانياب بلوك أ الطابق امر�سي املحل 
رقم 85 تجزئة انوال 84 العلران 

ص.ب 1797 سلوان - 62888 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16445

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تلت  84 من  وليوز  املؤرخ في 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

الجبص،   ) املناجم  استغالل 

الحجر، الرمل ....) .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

من   19 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

 وليوز 2819 تحت رقم 2328.

253I

FIDUBAC SARL

K&R CASH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع  وسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

K&R CASH شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الفتح بن طيب الدريوش - 62253 

الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 85  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 K&R  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CASH

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

 INTERMIDIAIRE EN MATIERE

.DE TRANSFERT DES FONDS

عنوان املقر االجتلاعي : حي الفتح 

بن طيب الدريوش - 62253 الدريوش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : كروم  السيد  اسين 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   كروم  السيد  اسين 

الدريوش  ور انة  ا وسفاتا   وار 

62253 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)   كروم  السيد  اسين 

الدريوش  ور انة  ا وسفاتا   وار 

62253 الدريوش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 85 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 259.

254I

NOTAIRE BERRADA ADIL

 دجـيـنـيـنـا
إعالن متعد  القرارات

NOTAIRE BERRADA ADIL

 Tanger, Avenue Omar Ibn El

 Khattab, résidence Tortola B,

 1er étage n°6 ، 90000، Tanger

Maroc

  جـيـنـيـنـا »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: طنجة، 

شارع ) شارع أنطاكي - 98888 

طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.451

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

بتاريخ   بلوجب عقد تفويت عرفي   -

فضيلة  السيدة  فإن   14/81/2819

بن عيش قد فوتت مجلوع حصصها 

حصة التي تللكها  البالغة خلسون  

في شركة »  جـيـنـيـنـا »  ش م م ذات 
  1.888.888,88 قدره  مال  رأس 

بطنجة،  االجتلاعي  مقرها  و   رهم 

السيد  إ 2  أنطاكي,  شارع   ( شارع 

إجلا ي  بلبلغ   ، هال ي  املجيد  عبد 

إن  125.888,88  رهم.           قدره 

»  جينينا«  شركة  في  املساهلين 

ش.م.م قد قبلوا تجد د تعيين السيد 

عبد املجيد هال ي  بصفته مسير وحيد 

للشركة ملدة غير محد ة.   إن الشركة 

ستكون ملزمة في كل العقو  و الوثائق 

الوحيد  لللسير  الوحيد  بالتوقيع 

السيد عبد املجيد هال ي .         

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

 15 بتاريخ   عرفي  محضر  -بلوجب 

بوفاة  اإلعالم  تم   16/18/2819 و 

توزيع  و  بلفاقير  خد جة  الشريك  

لرسم  تبعا  الورثة  عل2  حصصها 

 2(/81/2819 في  املؤرخ  االراثة 

بالشكل امتي:   ـ

هال ي                املجيد  عبد  السيد 
393  حصة.

- السيد رضوان هال ي  143  حصة
.ـ السيدة فوزية هال ي  73    حصة.      
ـ السيدة كريلة هال ي    73    حصة.      
     64 هال ي   أمينة  السيدة    -  

حصة.  
هال ي               الحليد  عبد  السيد  ـ 

127  حصة
ـ  السيد فؤا  هال ي     127   حصة.  
قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 
بتاريخ   عرفي  تفويت  عقد  بلوجب 
17/18/2819 فإن السيد فؤا  هال ي  
البالغة  حصصه  مجلوع  فوت  قد 
 « حصة التي  للكها في شركة    127
ش م م ذات رأس مال    «  جـيـنـيـنـا 
1.888.888,88   رهم و مقرها  قدره 
شارع   ( شارع  بطنجة،  االجتلاعي 
إ 2 السيد عبد املجيد هال ي  أنطاكي, 
 3(1.888,88 قدره  إجلا ي  بلبلغ   ،
 رهم.          إن املساهلين في شركة 
»  جينينا« ش.م.م قد قبلوا تجد د 
هال ي   املجيد  عبد  السيد  تعيين 
بصفته مسير وحيد للشركة ملدة غير 
محد ة.   إن الشركة ستكون ملزمة 
بالتوقيع  الوثائق  و  العقو   كل  في 
السيد عبد  الوحيد  لللسير  الوحيد 

املجيد هال ي .          
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي  نص عل2 ما لي:   
بلوجب هدا التفويت فان الفصل7 
املتعلق برأسلال الشركة من النظام 

امسا�سي سيتغير كامتي:  
هال ي                املجيد  عبد  السيد  ـ  ـ 

528  حصة. 
  143 هال ي   رضوان  السيد   -

حصة.
ـالسيدة فوزية هال ي    73    حصة.      
السيدة كريلة هال ي     73    حصة.
-  السيدة امينة هال ي  64     حصة
هال ي               الحليد  عبد  السيد  .ـ 

127  حصة
    1888 الحصص:   .مجلوع 

حصة.  
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم  186)..

255I

FUDICAIRE ISMAILI

LOTISSEMANT SALOUANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 87 السلارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72888

 LOTISSEMANT SALOUANE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 L›ANCIENNE VILLE AV CHIKH

 SIDI AHMED RGUIBI 16 ES

SEMARA - 72000 السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 16  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOTISSEMANT SALOUANE

االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

العامة.

 : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 L’ANCIENNE VILLE AV CHIKH

 SIDI AHMED RGUIBI 16 ES

SEMARA - 72000 السلارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

888.888.)  رهم، مقسم كالتا ي:

  : الشرفي  البشير  موالي  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   14.888

للحصة .

الشرفي  العالم  سيدي  السيد 
188  رهم  بقيلة  حصة   4.888   :

للحصة .
الجلاني  فاطلة  لال  السيدة 
188  رهم  بقيلة  حصة   2.888   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الشرفي  البشير  موالي  السيد 
شطر  املسيرة  تجزئة  عنوانه(ا) 
 72888 السلارة   135 رقم  الفيالت 

السلارة املغرب.
الشرفي  العالم  سيدي  السيد 
بالح  زنقة  الحسني  الحي  عنوانه(ا) 
السلارة   72888 السلارة   86 رقم 

املغرب.
الجلاني  فاطلة  لال  السيدة 
شطر  املسيرة  تجزئة  عنوانه(ا) 
 78888 السلارة   135 رقم  الفيالت 

السلارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بابوزيد  البشير  السيد 
 58 رقم  علارة  الحضراء  املسيرة 

السلرة 72888 السلارة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 28  جنبر 

2819 تحت رقم 212.

256I

CABINET ML AUDIT

PIZZERIA BELLABISTA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

CABINET ML AUDIT
 Angle Av. Med V et Youssef B.
 Tachfine, résidence Yamna n°

 24 - Tanger ، 900000، TANGER
MAROC

PIZZERIA BELLABISTA شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي كرنيش 

قصر املجاز، قصر الصغير - 98888 
قصر الصغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64165
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 نوفلبر   81 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
مبلغ    PIZZERIA BELLABISTA
وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 
قصر  كرنيش  اإلجتلاعي  مقرها 
املجاز، قصر الصغير - 98888 قصر 
الصغير املغرب نتيجة ل :  ون نشاط 

تجاري.
و حد  مقر التصفية ب كرنيش 
قصر املجاز، قصر الصغير - 98888 

قصر الصغير املغرب. 
و عين:

السيد(ة) محلد   بليل و عنوانه(ا) 
  98888  2 رقم   1 زنقة  اناس،  حي 

طنجة املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
كرنيش   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

قصر املجاز، قصر الصغير
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2819 تحت رقم 878)22.

257I

SOCOJUFI SARL

SODKI AUTO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 18

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC
SODKI AUTO SERVICES  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
وا  الدورة االزهاري 1 رقم 25-23 
حي االلفة - 8)285 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

458263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SODKI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. AUTO SERVICES

 •  : بإ جاز  الشركة  غرض 

ميكانيك، و إصالح السيارات.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 23-25 رقم   1 االزهاري  الدورة  وا  

البيضاء  الدار   285(8  - االلفة  حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : صدقي  السيد  وسف 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  صدقي  السيد  وسف 

زنقة 64 رقم 56 مجلوعة ج ه االلفة 

8)285 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  صدقي  السيد  وسف 

زنقة 64 رقم 56 مجلوعة ج ه االلفة 

8)285 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3)7227.

25(I
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PROCOMED

DIOR STYLE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

PROCOMED

شارع و ي العهد اءقامة  ار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 98888، طنجة 

املغرب

Dior Style  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي شارع و ي 

العهد، اقامة  ار الفرح 3، الطابق 

الثاني،  الشقة رقم 64. - 98888 

طنجة املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

22(541

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى   

2819 تم تغيير  84 نوفلبر  املؤرخ في 

تسلية الشركة من »Dior Style » إ 2 

. »Chez MLK Beauté«

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 486).

259I

SOCOJUFI SARL

ASDRELEC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 18

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

ASDRELEC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 زنقة 
الشرار ة  رب لوبيال بوركون 

الدارالبيضاء 28848 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 16  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASDRELEC

مقاولة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية.

 18  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

بوركون  لوبيال  الشرار ة  رب  زنقة 

الدارالبيضاء   28848 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : الدر ار  انس  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الدر ار  انس  السيد 

 89 شقة   34 علارة  النعيم  تجزئة 

االلفة 8)285 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الدر ار  انس  السيد 

 89 شقة   34 علارة  النعيم  تجزئة 

االلفة 8)285 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 78)723.

268I

FIDUBAC SARL

IMMOBILIER OUEST PRO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع  وسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

IMMOBILIER OUEST PRO شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

لعرا�سي شارع شباب رقم 143 

الناظور - 62888 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

19453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER OUEST PRO

: -االنعاش  غرض الشركة بإ جاز 

العقاري

-استيرا  وتصد ر.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 143 رقم  شباب  شارع  لعرا�سي 

الناظور - 62888 الناظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : السيد عبد هللا اوعي�سى 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : بوراس  التهامي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا اوعي�سى عنوانه(ا) 
 54( رقم  االول  الحسين  شارع 

الناظور 62888 الناظور  املغرب.
عنوانه(ا)  بوراس  التهامي  السيد 
 186 حي لعرا�سي شارع الشباب رقم 

الناظور 62888 الناظور  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا اوعي�سى عنوانه(ا) 
 54( رقم  االول  الحسين  شارع 

الناظور 62888 الناظور  املغرب
عنوانه(ا)  بوراس  التهامي  السيد 
 186 حي لعرا�سي شارع الشباب رقم 

الناظور 62888 الناظور  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 23 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3558.
261I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

BIGAM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72888، املر�سى العيون 

املغرب
BIGAM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الوحدة شارع معا  بن جبل رقم 
14  املر�سى  - 78882 املر�سى العيون 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27521

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  84  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
 188.888 رأسلالها  مبلغ    BIGAM
حي  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
رقم  جبل  بن  معا   شارع  الوحدة 
14  املر�سى  - 78882 املر�سى العيون 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.
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حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

رقم  جبل  بن  معا   شارع  الوحدة 

 78882 املغرب  املر�سى العيون     14

املر�سى العيون املغرب. 

و عين:

و  اجبلي   توفيق    السيد(ة) 

 15 ابواب مراكش منطقة  عنوانه(ا) 

 48888 28 مراكش   28 شقة  علارة 

مراكش املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ )1  جنبر 

2819 تحت رقم 3855/19.

262I

CORPORATE AUDIT GROUP

COMPTOIR DU CASH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم 22 ، 28888، 

casablanca maroc

COMPTOIR DU CASH شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي )18، 

شارع غاندي،إقامة غاندي، متجر 
رقم 9، - 28888 الدار البيضاء   

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3854(9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 نوفلبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »1.888.888  رهم« 

»1.888.888  رهم« إ 2 »2.888.888 

 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724231.

263I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

AIGLE SCE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

 319BD MOHAMED V ETAGE 7

 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

AIGLE SCE MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7)3 شارع 

محلد الخامس،الطابق السابع 

الرقم 19  - 28888 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

429419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 مارس   85

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AIGLE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. SCE MAROC

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

 TRANSITAIRE(TRANSPORT

.(TERRESTRE

 3(7  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع محلد الخامس،الطابق السابع 

الدارالبيضاء   28888  -   19 الرقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  LAHCEN ENNAFIS : السيد 

588 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

  FATIHA LAKHBIZI  : السيدة 

588 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 LAHCEN ENNAFIS السيد 

 SECT 9 BLOC K NO 9 عنوانه(ا) 

 RUE NASSIM HAY RIAD  28888

.RABAT MAROC

  FATIHA LAKHBIZI السيدة 

 APPT 83 IMM 89 RUE عنوانه(ا) 

 TAFRAOUTE 28888 RABAT

.MAROC

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LAHCEN ENNAFIS السيد 

 SECT 9 BLOC K NO 9 عنوانه(ا) 

 RUE NASSIM HAY RIAD   28888

RABAT MAROC

  FATIHA LAKHBIZI السيدة 

 APPT 83 IMM 89 RUE عنوانه(ا) 

 TAFRAOUTE 28888 RABAT

MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

264I

محلد بوظهر

BEST BATIPRO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

محلد بوظهر
رقم 5 علارة العبدي شارع محلد 

السا س ، 24888، الجد دة املغرب

BEST BATIPRO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 BD 418 وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 ZERKTOUNI RES HAMAD

APPT 1  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16891

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 نوفلبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 BD ZERKTOUNI RES  418«

الدار   HAMAD APPT 1  - 20000

 MAGASIN« إ 2  املغرب«  البيضاء 

 LOTISSEMENT MARWA N° 43

الجد دة    AZEMMOUR - 24000

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 24579.

265I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE WADICOS-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE WADICOS-SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي شارع 
مراكش الناظور  - 62888 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11445

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   29 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

التجليل  موا   وتوزيع  بيع 

موا   وتجارة  -صناعة  والعطور 

التجليل والعطور .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 1( بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3535.

266I
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

PRECIOUS AUTO   بريسيوس 

اوطو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

98 شارع  وسف إبن تاشفين رقم 

5) ، 98888، طنجة املغرب

PRECIOUS AUTO   بريسيوس 

اوطو شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

نوبيل، الطابق االر�سي، اقامة 

املوحد ن - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

بريسيوس     PRECIOUS AUTO

اوطو.

وكيل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مستو ع بيع و شراء السيارات.

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

اقامة  االر�سي،  الطابق  نوبيل، 

املوحد ن - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد سفيان سالمة  :  76 حصة 

بقيلة 1.888  رهم للحصة .

24 حصة    : السيد محلد سالمة 

بقيلة 1.888  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سالمة  محلد  السيد 

فيال فيسطا ،زنقة 5 رقم 19 98888 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  السيد سفيان سالمة  

فيال فيسطا ،زنقة 5 رقم 19 98888 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيد سفيان سالمة  

فيال فيسطا ،زنقة 5 رقم 19 98888 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 5)6)22.

267I

NIYA Distribution SARL 

niyadistribution
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

NIYA Distribution SARL

 رب السالمة بلوك 9 مكرر رقم )) 

29، 28458، الدارالبيضاء املغرب

niyadistribution شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  رب 

السالمة بلوك  مكرر9 رقم )) - 

28458 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.243327

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    niyadistribution

مقرها  وعنوان  58.888  رهم 

اإلجتلاعي  رب السالمة بلوك  مكرر9 

البيضاء  الدار   28458  -  (( رقم 

املغرب نتيجة ل : وقف النشاط.

ب  رب  التصفية  مقر  حد   و 
 -  (( رقم  مكرر9  بلوك   السالمة 

28458 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  القاسوني  خالد   السيد(ة) 

عنوانه(ا)  رب السالمة بلوك 9 مكرر 

رقم)) 28458 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 4)7235.

26(I

tallis beaute sarl au

TALLIS BEAUTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

sarl au طاليس بوطي

98888  املغرب   29 علر ابن 

العاص الطابق التالت رقم 26 

طنجة  

 طاليس بوطي شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 98888  

املغرب   29 علر ابن العاص الطابق 

التالت رقم 26 طنجة  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1818(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   18

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

:طاليس  اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

بوطي.

استيرا   بإ جاز  الشركة  غرض 

التجليل  مستحضرات  وتصد ر 

املنتج

  إعدا  منتج زيت طبيعي

  98888  : عنوان املقر االجتلاعي 

املغرب   29 علر ابن العاص الطابق 

التالت رقم 26 طنجة  .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 أكتوبر 2819 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة: 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888 مغنية:  طاليس  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

بقيلة   1 السيدة طاليس مغنية: 

188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانها    مغنية  طاليس  السيدة 
حي ضهر جيدي زنقة 34 رقم 5 طنجة 

. 98888  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة طاليس مغنية عنوانها حي 
 . 5 طنجة  رقم   34 ضهر جيدي زنقة 

98888  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2819 تحت رقم 7)2271.

269I

STE FURAMIC SARL

STE SALLEZ TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 68888، وجدة املغرب

  STE SALLEZ TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

ابن خلدون الزنقة 19 رقم 2 - 

68888 وجدة املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24547

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 84 نوفلبر 2819 تقرر حل 

  STE SALLEZ TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  38.888  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي تجزئة ابن خلدون 
وجدة   68888  -  2 رقم   19 الزنقة 

قلة  املنافسة  لكثرة  نتيجة  املغرب 

املوار  املالية ... انعدام فرص الشغل 

....

و عين:

و  صالحي   توفيق    السيد(ة) 

عنوانه(ا) حي الوحدة طريق تازة زنقة 

وجدة   68888  54 نضرام قا ة رقم 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وفي تجزئة   2819 نوفلبر   84 بتاريخ 
 -  2 رقم   19 الزنقة  خلدون  ابن 

68888 وجدة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 323).

278I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 MEKNES AZZAYTOUNA

RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 MEKNES AZZAYTOUNA RENT

CAR  شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 89 

اقامة  اسر 2 شارع جلال الد ن 

االفغاني  - 58888  مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.438(9
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 87 نوفلبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
2 شارع جلال  اقامة  اسر   89 »رقم 
مكناس    58888  - الد ن االفغاني  
املغرب« إ 2 »رقم 82 العلارة ) مركب 
مكناس     58888  - موالي اسلاعيل 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
12  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5844.

271I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

VIVA ASSURANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
VIVA ASSURANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الحلد 2 متجر رقم 4 و 5 رياض 

ويسالن  - 58888 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44495

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 81 نوفلبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
 5 و   4 رقم  متجر   2 الحلد  »تجزئة 
مكناس   58888  - ويسالن   رياض 
»اقامة ور ة متجر رقم  إ 2  املغرب« 
 - 2 شارع النصر مليانة االسلاعلية  

58888 مكناس  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5871.

272I

STE FIDUTRA-COM

ASSADARA PLUS - PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM

علارة البركة الطابق 3 رقم 19 شارع 

عالل الفا�سي ، 48888، مراكش 

املغرب

ASSADARA PLUS - PRIVE شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 152 

سيدي امبارك تاركة  - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASSADARA PLUS - PRIVE

مدرسة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

للتعليم الخصو�سي.

رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 48888  - 152 سيدي امبارك تاركة  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

العلوي  الحسن  موالي  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي  الحسن  موالي  السيد 
7 رقم  عنوانه(ا) حي االنارة بلوك س 

3)2 48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي  الحسن  موالي  السيد 
7 رقم  عنوانه(ا) حي االنارة بلوك س 

3)2 48888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 7)1184.

273I

EUREXMA

CLOSER IT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 1(7

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

CLOSER IT شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 3  زنقة 

كلفون شارع عبد املومن الدار 

البيضاء - 28888 لدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.258259

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  28 شتنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

CLOSER IT  مبلغ رأسلالها 488.888 

  3 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
زنقة كلفون شارع عبد املومن الدار 

البيضاء  لدار   28888  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : عدم وجو  النشاط 

في عام )281.
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زنقة    3 و حد  مقر التصفية ب 

الدار  املومن  عبد  شارع  كلفون 

البيضاء  الدار   28888  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:

و  بنسعيد   إلياس    السيد(ة)  

كوتي  البحتري  17،زنقة  عنوانه(ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   28888

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 716787.

274I

Les bons comptes

FAYOUN PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc

FAYOUN PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.418257

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 19  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »12.488.888  رهم« 

»188.888  رهم« إ 2 »12.588.888 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 8)7243.

275I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

NAOU DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

NAOU DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي صف 

الحلام الفوقي شارع )1 رقم 48 

تطوان - 93888 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NAOU : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DISTRIBUTION

استيرا    : بإ جاز  الشركة  غرض 

وتوزيع امغذ ة و الحبوب.

صف   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 48 رقم   1( شارع  الفوقي  الحلام 

تطوان - 93888 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد أ وب النو :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أ وب النو عنوانه(ا) صف 

 48 رقم   1( شارع  الفوقي  الحلام 

تطوان 93888 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أ وب النو عنوانه(ا) صف 

 48 رقم   1( شارع  الفوقي  الحلام 

تطوان 93888 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 4892.

276I

redallah sarl

HOTEL SKOURA M'DAZ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

redallah sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املد نة الجد دة ، 

38888، فاس املغرب

HOTEL SKOURA M›DAZ شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي سكورة 

املركز - بوملان - 33352 بوملان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   8(

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HOTEL SKOURA M’DAZ

غرض الشركة بإ جاز : فندق

قاعة الحفالت

ملول الحفالت.

سكورة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

بوملان   33352  - بوملان   - املركز 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : خالد  اقبوب  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خالد  اقبوب  السيد 

مجاهد  زنقة  الزرقطوني  شارع 

العيا�سي اقامة راحة 4 38888 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علر بويصوضن عنوانه(ا) 

برازيليا  زنقة  رشيد  موالي  شارع 

اقامة عثلان بن   7 مدخل   6 الشقة 

عفان الزهور 2  38888 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

83  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 66/2819.

277I

STE FURAMIC SARL

STE OP PRINT SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 68888، وجدة املغرب
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STE OP PRINT SARL A/U  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : )3 زنقة 

حيفا القدس  - 68888 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24239

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 28 نوفلبر 2819 تقرر حل 

STE OP PRINT SARL A/U  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 
زنقة   3( اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

حيفا القدس  - 68888 وجدة املغرب 

انعدام  املالية  املوار   لقلة  نتيجة 

االزمة  املنافسة  كثرة  الشغل  فرص 

االقتصا  ة عدم القدرة علة اقتناء 

معدات الشغل .

و عين:

الباسط  اسر    عبد  السيد(ة) 

املحلدي  حي  عنوانه(ا)  و  حدي  

تجزئة الوحدة زنقة سللان الفار�سي 
املغرب  وجدة   68888 163رقم  

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 28 نوفلبر 2819 وفي )3 زنقة 

حيفا القدس - 68888 وجدة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 325).

27(I

CABINET CADRE CONSEIL

MDIEVAL TOURS SARL AU
إعالن متعد  القرارات

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 MDIEVAL TOURS SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: حي تاجدة 

ترميكت ورزازات - 45888 ورزازات 

املللكة املغربية.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(99

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 82  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص   :81 رقم  قرار 

ما لي: املوافقة واملصا قة عل2 تفويت 

الحصص املللوكة للسيد أ ت موح2 

أمرير  السيد  لللقتني  محلد  ويشو 

جليع  أصبح  للك  وبهدا  بوجلعة 

حصص رأسلال الشركة.

عل2  الذي  نص   :82 رقم  قرار 

موح2  أ ت  السيد  استقالة  ما لي: 

وتعيين  الشركة  من  محلد  ويشو 

وحيدا  مسيرا  بوجلعة  أمرير  السيد 

للشركة لفترة غير محد ة.

عل2  الذي  نص   :83 رقم  قرار 

من  االجتلاعي  املقر  تحويل  ما لي: 

فندق زاغرو تابونت ترميكت ورزازات 

ا 2 املقر الجد د بحي تاجدة ترميكت 

ورزازات.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :81 رقم  بند 

84 من النظام  ما لي: تعد ل الفصل 

االسا�سي الدي  نص عل2 تحويل املقر 

االجتلاعي.

عل2  الذي  نص   :82 رقم  بند 

87 من النظام  ما لي: تعد ل الفصل 

تفويت  عل2  الدي  نص  االسا�سي 

لللسير  الشركة  رأسلال  حصص 

الوحيد للشركة.

عل2  الذي  نص   :83 رقم  بند 

15 من النظام  ما لي: تعد ل الفصل 

تعيين  عل2  الدي  نص  االسا�سي 

وحيدا  مسيرا  بوجلعة  امرير  السيد 

للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 11  جنبر 

2819 تحت رقم 1841.

279I

BMH EXPERTS

EARNED
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

EARNED شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 place 2 وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 Saint Exupéry 2ème étage, N°5,

 Casablanca - 20000 Casablanca

.Maroc
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 17  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»288.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »388.888  رهم«  إ 2   رهم« 
مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 72)36.

2(8I

ACTION PROTECT SARL اكسيون بخوطيك

ACTION PROTECT اكسيون 

بروطيك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 ACTION اكسيون بخوطيك

PROTECT SARL

34 زنقة ابو علران  الفا�سي الشقة 

12 املعاريف ، 28268، الدار 

البيضاء املغرب

ACTION PROTECT اكسيون 

بروطيك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 34 زنقة 

ابو علران  الفا�سي الشقة 12 

املعاريف - 28268 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.394551

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  86  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

اكسيون   ACTION PROTECT

 188.888 رأسلالها  مبلغ  بروطيك  

 34 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

 12 الفا�سي الشقة  زنقة ابو علران  

البيضاء  الدار   28268  - املعاريف 

املغرب نتيجة ل : كترة الصوائر وقلة 

املداخيل .

 34 ب  التصفية  مقر  حد   و 

 12 الفا�سي الشقة  زنقة ابو علران  

البيضاء  الدار   28268  - املعاريف 

املغرب. 

و عين:

و  السعيد  الرقاني   السيد(ة) 

عنوانه(ا) 34 زنقة ابو علران  الفا�سي 

الدار   28268 املعاريف   12 الشقة 

البيضاء املغرب كلصفي (ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 34 زنقة ابو علران  الفا�سي الشقة 

12 املعاريف

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724245.

2(1I
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STE FURAMIC SARL

STE DK ENERGY SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

علارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 68888، وجدة املغرب

 STE DK ENERGY SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : علارة 

6 زنقة عبيدة بن الجراح الطابق 2 

شقة رقم 4  - 68888 وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27541

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  84  جنبر  املؤرخ في 

STE DK ENERGY SARL A/U شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

 2 زنقة عبيدة بن الجراح الطابق   6

68888 وجدة املغرب   -   4 شقة رقم 

فرص  ...قلة  املنافسة  لكثرة  نتيجة 

من  املالية  املوار   ..انعدام  الشغل 

اجل اقتناء معدات العلل .

و عين:

و  خليد   حياوي   السيد(ة) 

تجزئة  لخضر  ال�سي  حي  عنوانه(ا) 

 68888  4 رقم   38 ب  زنقة  بوزيان 

وجدة املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

علارة  وفي   2819 84  جنبر  بتاريخ 

 2 زنقة عبيدة بن الجراح الطابق   6

شقة رقم 4  - 68888 وجدة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 324).

2(3I

fidia audit

 CARBON MAROC

AUTOMOTIVE كربو ماروك 

اوطمتف
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fidia audit

 rue mustapha el maani 281

 2eme etage appt.12 casablanca

، 2090، casablanca maroc

 CARBON MAROC

AUTOMOTIVE كربو ماروك 

اوطلتف شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 281 زنقة 

مصطفى املعاني الطابق التاني 

الشقة 12 الدار البيضاء 28138 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

434497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 23  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

متبوعة  الشركة  تسلية 

بلختصر  اإلقتضاء  عند 

 CARBON MAROC  : تسليتها 

ماروك  كربو   AUTOMOTIVE

اوطلتف.

تنظيف   : بإ جاز  الشركة  غرض 

تنجيد السيارات

تاجر

استيرا  وتصد ر.

 281  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة مصطفى املعاني الطابق التاني 

 28138 البيضاء  الدار   12 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 4.988   : السيد سفيان الحركاتي 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 5.188   : السيد سفيان بوعرورو 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان الحركاتي عنوانه(ا) 
اقامة  االبراهمي  البشير  زنقة   1(

ا وب 1 طابق 83 شقة 18 ال جروند  

28888 الدار البيضاء املغرب.

السيد سفيان بوعرورو عنوانه(ا) 
  22 شقة   5 طابق  بوملان  زنقة   9

28888 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان الحركاتي عنوانه(ا) 
اقامة  االبراهمي  البشير  زنقة   1(

ا وب 1 طابق 83 شقة 18 ال جروند  

28888 الدار البيضاء املغرب

السيد سفيان بوعرورو عنوانه(ا) 
  22 شقة   5 طابق  بوملان  زنقة   9

28888 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2819 تحت رقم -.

2(4I

LA DILIGENCE COMPTABLE

IMOUZZER TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

LA DILIGENCE COMPTABLE

16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 

عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 

املكتب رقم 14 فاس ، 38888، 

فاس املغرب

IMOUZZER TRAVEL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 21 
زنقة إلياس ابن معاوية الشقة 18 

الدكارات  - 38888 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45941

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  12  جنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   IMOUZZER TRAVEL

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  18.888,88  رهم 

ابن  إلياس  زنقة   21 اإلجتلاعي رقم 

معاوية الشقة 18 الدكارات  - 38888 

للعصوبات  نتيجة  املغرب  فاس 

املالية و عدم تحقيق أهداف الشركة 

من  الثاني  الفصل  في  املسطرة 

القانون االسا�سي.

و عين:

و  فاضل  شريف    السيد(ة) 

معاوية  ابن  إلياس  زنقة  عنوانه(ا) 

لبيطا الدكارات  38888 فاس املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 21 وفي رقم   2819 12  جنبر  بتاريخ 

 18 الشقة  معاوية  ابن  إلياس  زنقة 

الدكارات  - 38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 8)2819/41.

2(5I

MYASOL SARL

بسبريس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BSPRESS SARL

 N3 ETG 1 AV IBN ATIR HAY

 FARAH SAADA FES ، 30000،

FES Maroc

بسبريس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 3 

الطابق امول زنقة الخليل شارع إبن 

أثير حي فرح السعا ة - 38888 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

613(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

بسبريس.

إصدار   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الجرائد و املجالت 

وكالة اإلشهارية 

أشغال طباعة.
 3 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق امول زنقة الخليل شارع إبن 

38888 فاس  أثير حي فرح السعا ة - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد أحلد نليطة :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

الشركة ألفا ميد ا ش م م :  588 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نليطة  أحلد  السيد 

فاس 38888 فاس املغرب.

م  م  ش  ميد ا  ألفا  الشركة 

 7 شقة  السعا ة  إقامة  عنوانه(ا) 

سا س  محلد  شارع  التاني  الطابق 

الرباط   18828 الرباط  سوي�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  نليطة  أحلد  السيد 

فاس 38888 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4163.

2(6I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

عاللي للتدقيق واالستشارة
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

عال ي للتدقيق واالستشارة شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 

محلد الخامس زاوية زنقة مليلية 

اقامات املركز علارة أ رقم 4 الطابق 

الثاني - 88))2 املحلد ة  املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6277

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 89  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»458.888  رهم« أي من »258.888 

عن  »788.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 12 بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 1996.

2(7I

WAROD CONTA SARL

BMC TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

WAROD CONTA SARL

34 شارع املللكة العربية السعو  ة 

قطعة رقم )5 الطابق الثاني رقم 86 

طنجة ، TANGER ،98888 املغرب

BMC TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

النصر شارع 17 رقم 2) الطالق 

االول - 98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4931

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة) عزيز  ورو  588 

 1.888 أصل  من  اجتلاعية  حصة 

حصة لفائدة  السيد (ة) عبد الناصر 

بلدان بتاريخ 14 أكتوبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

89  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )43)22.

2((I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

بروباتيم
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

بروباتيم شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

اممان، م س 24، علارة 192، 

الرقم 5، عين السبع - 28598 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.188153

العام  الجلع  بلقت�سى 

86  جنبر  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   2819

»5.888.888  رهم«  قدره  بلبلغ 

إ 2  »38.888.888  رهم«  من  أي 

  : طريق  عن  »35.888.888  رهم« 

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723319.

2(9I

FOUZMEDIA

 SOCIETE D'ENTREPRISE

 DE TRAVAUX ROUTIERS

 D'ASSAINISSEMENTS ET

 DE CONSTRUCTIONS

»SETRAC« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE D›ENTREPRISE

 DE TRAVAUX ROUTIERS

 D›ASSAINISSEMENTS ET DE

 CONSTRUCTIONS »SETRAC«

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية الرقم 6)1 - 14888 

القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 -  1(6 الرقم  الصناعية  »املنطقة 

»زنقة  إ 2  القنيطرة املغرب«   14888

املنصور الدهبي الرقم 42  - 14888 

القنيطرة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 73653.

298I
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CAUDEC CONSEIL

از كبيطال
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart) et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA MAROC

از كبيطال شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

تكنوبوليس مطار محلد الخامس، 

النواصر - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.267399

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 )1  وليوز  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

الزمراني  علي  (ة)  السيد  تفويت 

 188 أصل  من  اجتلاعية  حصة   1
زبيدة   (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

الحيلة بتاريخ )1  وليوز 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 51)33.

291I

FOUZMEDIA

SOCIETE JEDDA ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE JEDDA ET FILS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية الرقم 6)1 - 14888 

القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25(79

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 -  1(6 الرقم  الصناعية  »املنطقة 

»زنقة  إ 2  القنيطرة املغرب«   14888

 14888  -  42 منصور الدهبي الرقم 

القنييطرة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 73651.

292I

FOUZMEDIA

 SOCIETE DE FABRICATION

 DE MATERIAUX EN BETON

PREFABRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE DE FABRICATION

 DE MATERIAUX EN BETON

PREFABRIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية الرقم 6)1 - 14888 

القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31619

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 -  1(6 الرقم  الصناعية  »املنطقة 

»زنقة  إ 2  القنيطرة املغرب«   14888

 14888  -  42 منصور الدهبي الرقم 

القنيطرة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 73652.

293I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

BOULEVARD SEWING CO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 BOULEVARD SEWING CO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة رقم 

57 بلوك   حي مبروكة طريق محلد 

السا س  - 38888 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.68397

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 13  جنبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

بلوك   حي مبروكة   57 »شقة رقم 

 38888  - السا س   محلد  طريق 

بالطابق  »محل  إ 2  املغرب«  فاس 

مكرر   62 رقم  االر�سي تجزئة النلاء 

بنسو ة - 38888 فاس  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4137/2819.

294I

Y.A CONSEIL & MANAGEMENT

SPORT AUTO RAYANE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Y.A CONSEIL & MANAGEMENT

شارع الحريري، اقامة كوتر، الطابق 

امول، رقم 17 ، 98888، طنجة 

املغرب

SPORT AUTO RAYANE شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

فكيك اقامة خلو  الطابق 1 رقم 

2  - 98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51313

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 86  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 SPORT الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    AUTO RAYANE

مقرها  وعنوان  188.888,88  رهم 

خلو   اقامة  فكيك  زنقة  اإلجتلاعي 
طنجة   98888  -   2 رقم   1 الطابق 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجتلاعي للشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
فكيك اقامة خلو  الطابق 1 رقم 2  - 

98888 طنجة املغرب. 

و عين:

الحاج  ا ت  ا ريس   السيد(ة) 

بروكسيل   2( بلجيكا  عنوانه(ا)  و 

بلجيكا كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )65).

295I
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FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE OUAJIL TAPIS

ROUGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA

 BD ALLAL BENABDELLAH N°68

 FKIH BEN SALAH ، 23200،

FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE OUAJIL TAPIS ROUGE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

وجيل تجزئة الصابرالرقم 1 شارع 

عالل بن عبد هللا الفقيه بن صالح - 

23288 الفقيه بن صالح املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3251

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 38 نوفلبر 2819 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 SOCIETE OUAJIL الشريك الوحيد 

مبلغ    TAPIS ROUGE SARL AU

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي اقامة وجيل تجزئة 

شارع عالل بن عبد   1 الصابرالرقم 

هللا الفقيه بن صالح - 23288 الفقيه 

عدم    : ل  نتيجة  املغرب  صالح  بن 

استطاعة الشركة تحقيق أهدافها.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

شارع   1 الصابرالرقم  تجزئة  وجيل 

عالل بن عبد هللا الفقيه بن صالح - 

23288 الفقيه بن صالح املغرب. 

و عين:

و  وجيل  بوعبيد   السيد(ة) 

تجزئة  وجيل  اقامة  عنوانه(ا) 

شارع عالل بن عبد   1 الصابرالرقم 

23288 الفقيه بن صالح املغرب  هللا 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
شارع   1 الصابرالرقم  تجزئة  وجيل 

عالل بن عبد هللا الفقيه بن صالح
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2819 89  جنبر  بتاريخ 

.977/2819
296I

FICAGEST

R.L.T BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
R.L.T BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : الحي 
الصناعي سيدي غانم رقم 41 

الطابق الثالث شقة 13طريق اسفي 
- 48888 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(8291
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 
شركة ذات   R.L.T BATIMENT حل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 41 الحي الصناعي سيدي غانم رقم 
الطابق الثالث شقة 13طريق اسفي - 
48888 مراكش املغرب نتيجة لغياب 

النشاط.
و عين:

و  بوزيد  ا ت  لحسن   السيد(ة) 
عنوانه(ا)  وار املد نات ازكور امزميز  
(ة)  48888 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

الحي  وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

 41 رقم  غانم  سيدي  الصناعي 

13طريق اسفي  الطابق الثالث شقة 

- 48888 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118362.

297I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

OFFICIUM

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 46

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

OFFICIUM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 Boulevard Aboulwaqt,

 Résidence Bahr lind » E «,

 Appt n°1 Casablanca  - 20000

.CASABLANCA MAROC

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 نوفلبر   26 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»188.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »288.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 73)36.

29(I

GHALIME MARIAM

SOCIETE JIK TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

SOCIETE JIK TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

موالي إ ريس علارة امصدقاء رقم 
5 الطابق الثاني شارع موالي إ ريس 
علارة امصدقاء رقم 5 الطابق الثاني 

25888 خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5277

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 
شركة   SOCIETE JIK TRAVAUX
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
 188.888,88 الوحيد مبلغ رأسلالها 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
رقم  امصدقاء  علارة  إ ريس  موالي 
الطابق الثاني شارع موالي إ ريس   5
علارة امصدقاء رقم 5 الطابق الثاني 
ل  نتيجة  املغرب  خريبكة   25888

عدم تحقيق أرباح.
و عين:

السيد(ة) فريد    إقبال و عنوانه(ا) 
إسبانيا إسبانيا كلصفي   8 إسبانيا  

(ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
شارع  وفي   2819 18  جنبر  بتاريخ 
رقم  امصدقاء  علارة  إ ريس  موالي 
الطابق الثاني شارع موالي إ ريس   5
علارة امصدقاء رقم 5 الطابق الثاني 

25888 خريبكة املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 28  جنبر 

2819 تحت رقم 1453.

299I
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N2M CONSEIL-SARL

 ETABLISSEMENT
ATHOURAYYA(PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 ETABLISSEMENT
ATHOURAYYA(PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي اوالا  
لحسن الناظور - 62888 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18477

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2819 16  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
ربيعة علراوي   (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   688
188 حصة لفائدة  السيد (ة) محلد  

شوعة  بتاريخ 16  جنبر 2819.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3524.

388I

N2M CONSEIL-SARL

 ETABLISSEMENT
ATHOURAYYA(PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تحويل الشكل القانوني للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 ETABLISSEMENT
ATHOURAYYA(PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
و عنوان مقرها االجتلاعي حي اوال  
لحسن  الناظور - 62888 الناظور .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18477

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 16  جنبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3524.

381I

caser

STE SAMIR DENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

caser

 lot 3 lot alami n)2 hay mikou

zouagha fes، 30000، fes maroc

STE SAMIR DENTAL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شقة رقم 

3 علارة ) زنقة  امام البوخاري حي 

املوحد ن فاس فاس 38888 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.46949

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 أكتوبر 2819 تقرر حل 

شركة ذات   STE SAMIR DENTAL

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

) زنقة   3 علارة  اإلجتلاعي شقة رقم 

فاس  املوحد ن  حي  البوخاري  امام 

نتيجة  املغرب  فاس   38888 فاس 

لتراكم الد ون+وقلة الربح.

و عين:

و  ابوفلجة  سلير   السيد(ة) 

عنوانه(ا) 38  رب موالي ا ريس باب 

املغرب  فاس   3888 فاس  الخوخا 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

شقة  وفي   2819 أكتوبر   15 بتاريخ 
) زنقة  امام البوخاري  3 علارة  رقم 

 38888 فاس  فاس  املوحد ن  حي 

فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 2819/)417.

382I

MEH EXPERTISE

 SOCIÉTÉ ES GLOBAL

SERVICE MAROCAIN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

)4 زنقة املحطة شقة رقم ) حي 

إقبال خريبكة ، 25823، خريبكة 

املغرب

 SOCIÉTÉ ES GLOBAL SERVICE

MAROCAIN شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 domicilié وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 au 66 rue mly ismail  - 25000

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6127

 84 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ ES GLOBAL SERVICE

.MAROCAIN

 TRAVAUX : غرض الشركة بإ جاز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 - NÉGOCIANT- IMPORTATION

.ET EXPORTATION

 : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 domicilié au 66 rue mly ismail  -

25888 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد صد ق الفوزاوي  :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صد ق الفوزاوي عنوانه(ا) 

 via a gramsci n°21  35829

pontelongo pd إ طاليا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صد ق الفوزاوي عنوانه(ا) 

 via a gramsci n°21  35829

pontelongo pd إ طاليا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 16  جنبر 

2819 تحت رقم 1439.

383I

CABINET OUASSI

ATLANTIQUE A.B.D.A
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

علارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املد نة الجد دة 

، 46888، اسفي املغرب

ATLANTIQUE A.B.D.A  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

جلو ي رقم 48 سانية الجلرة - 

46888 اسفي املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

188(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ATLANTIQUE A.B.D.A

ميكانيك   : غرض الشركة بإ جاز 

السيارات

بيع العجالت والقطع الغيار

استيرا  وتصد ر.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - الجلرة  سانية   48 رقم  جلو ي 

46888 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد ا ت علر محلد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ا ت علر محلد عنوانه(ا) 
رقم 17 زنقة الصنوبر تجزئة القدس 

حي الكورس 46888 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا ت علر محلد عنوانه(ا) 
رقم 17 زنقة الصنوبر تجزئة القدس 

حي الكورس 46888 اسفي املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2819 تحت رقم -.

384I

STREET BUSINESS CENTER

J.A.F.A CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

علارة رقم 18، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب

J.A.F.A CONSULTING  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة رقم 

18، رقم 7، زنقة الحرية، جليز، 

مراكش مراكش 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

188177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 J.A.F.A : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. CONSULTING

تقد م   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اإل ارة  مجاالت  في  الخدمات 

والتسويق واالستشارات والضيافة.

علارة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

رقم 18، رقم 7، زنقة الحرية، جليز، 

مراكش   48888 مراكش  مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

  Andrew David CIBEJ : السيد 

188 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Andrew David السيد 

 2821 أستراليا  عنوانه(ا)   CIBEJ

Paddington أستراليا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Andrew David السيد 

 2821 أستراليا  عنوانه(ا)   CIBEJ

Paddington أستراليا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم -.

385I

MEH EXPERTISE

 SOCIÉTÉ D’ÉTUDE CIVIL ET
ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE

)4 زنقة املحطة شقة رقم ) حي 

إقبال خريبكة ، 25823، خريبكة 

املغرب

 SOCIÉTÉ D’ÉTUDE CIVIL ET

ENGINEERING  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 33 زنقة 

تا لة الطابق امول  - 25888 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6137

 11 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ D’ÉTUDE CIVIL ET

. ENGINEERING
مكتب   : بإ جاز  الشركة  غرض 
أشغال مختلفة  التقنية،  الدراسات 

أوالبناء .
زنقة   33  : عنوان املقر االجتلاعي 
تا لة الطابق امول  - 25888 خريبكة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
حصة   588   : السيد بروك أنس 

بقيلة 188  رهم للحصة .
 588   : السيدة ا ت التومي نجاة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  السيد بروك أنس عنوانه(ا) 
254 زنقة بوعبيد سليلاني القدس 2  

25888 خريبكة املغرب.
نجاة  التومي  ا ت  السيدة 
عنوانه(ا) 254 حي القدس 2 25888 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيد بروك أنس عنوانه(ا) 
254 زنقة بوعبيد سليلاني القدس 2  

25888 خريبكة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 28  جنبر 

2819 تحت رقم 1451.

386I

Société  ADAM SER SNC

Société  ADAM SER SNC
شركة التضامن

تأسيس شركة

Société  ADAM SER SNC
 RUE AHL LHBIB N 9 GUELMIM

، 81000، GUELMIM MAROC
Société  ADAM SER SNC شركة 

التضامن
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 RUE AHL وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 LHBIB N 9 GUELMIM - 81000

GUELMIM MAROC

تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2733

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

امسا�سي لشركة التضامن باملليزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Société  ADAM SER SNC

 Cafe ,  : بإ جاز  الشركة  غرض 

 restaurant

.traiteur 

 RUE  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 AHL LHBIB N 9 GUELMIM -

.(1888 GUELMIM MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.888.888  رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Eljamali imane السيدة 

 Rue bab el askr n 73 عنوانه(ا) 

 kasba guelmim (1888 Guelmim

.Maroc

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Mohamed Hamzi السيد 

 RUE sidi said el filali n عنوانه(ا) 

 16 guelmim (1888 Guelmim

Maroc

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بكلليم  

2819 تحت رقم 533/2819.

387I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

 TRANSFOTEC

CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

  اموند، الطابق امول ، مكتب  رقم 

3 ، 98888، طنجة املغرب

  TRANSFOTEC CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجيش امللكي اقامة سندس 

2,الطابق 3,رقم ), تطوان - 93888 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26281

 17 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. TRANSFOTEC CONSULTING

الشركة  غرض 

نظام  هندسة   : بإ جاز 

املعلومات,املعلوميات,والتكوين.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

سندس  اقامة  امللكي  الجيش 

 93888  - تطوان   ,( 3,رقم  2,الطابق 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 5   : االز ي  املجيد  عبد  السيد 

حصة بقيلة 588  رهم للحصة .

السيد طه االز ي :  5 حصة بقيلة 

588  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

االز ي  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه(ا) شارع الجيش امللكي اقامة 

 93888 تطوان   ,( 2,رقم  سندس 

تطوان املغرب.

 65 عنوانه(ا)  االز ي  طه  السيد 

فرنسا  باريس,   75814 برون  ب.  

75814 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

االز ي  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه(ا) شارع الجيش امللكي اقامة 

 93888 تطوان   ,( 2,رقم  سندس 

تطوان املغرب

 65 عنوانه(ا)  االز ي  طه  السيد 

فرنسا  باريس,   75814 برون  ب.  

75814 باريس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 5)64.

38(I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

GEO MO TEC INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25888، خريبكة 

املغرب

GEO MO TEC INDUSTRIE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 66 

شارع موالي اسلاعيل - 25888 

خريبكة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 86  جنبر  في  املؤرخ 

 GEO MO TEC INDUSTRIE حل 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  988.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي رقم 66 شارع موالي 

خريبكة املغرب   25888  - اسلاعيل 

نتيجة الرا ة الشركاء

عدم وجو  أي نشاط للشركة.

و عين:

السيد(ة) صالح  عسير و عنوانه(ا) 

 25888  17( رقم  امتبعاث  حي 

خريبكة املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 66 وفي رقم   2819 86  جنبر  بتاريخ 

 25888  - اسلاعيل  موالي  شارع 

خريبكة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 28  جنبر 

2819 تحت رقم 1452.

389I

Maitre Idriss el khatib

PROMOTION KNITRA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

promotion knitra شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق أزال 

بنب معدان كلم 1 - 93888 تطوان 

تامغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

14469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2813 ماي   21

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.promotion knitra
االنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

العقاري
البناء وأشغال عامة.

عنوان املقر االجتلاعي : طريق أزال 
تطوان   93888  -  1 بنب معدان كلم 

تامغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد املهدي لوقش :  8) حصة 

بقيلة 1.888  رهم للحصة .
 28   : السيدة سكينة الشعشوع 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لوقش  املهدي  السيد 
السفل2  الطوابل  بيروت  شارع   23

93888 تطوان املغرب.
الشعشوع  سكينة  السيدة 
شارع بيروت الطوابل   23 عنوانه(ا) 

السفل2 93888 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لوقش  املهدي  السيد 
السفل2  الطوابل  بيروت  شارع   23

93888 تطوان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
18  ونيو  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2813 تحت رقم -.

311I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE FITCHI-CHIBEN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE FITCHI-CHIBEN شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

ناصر رقم 21   ور جدا  , أكوراي - 

51888 الحاجب املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38965

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2811 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

 SOCIETE FITCHI-CHIBEN حل 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 

وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 

رقم  ناصر  حي  اإلجتلاعي  مقرها 

 51888  - أكوراي   , جدا   21   ور 

لعدم  نتيجة  املغرب  الحاجب 

الحصول عل2 صفقات.

و عين:

و  الشيكي  الحسين   السيد(ة) 

جحجوح.  بالخير.  عنوانه(ا)  وار 

املغرب  الحاجب   51888 أكوراي 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 11 أكتوبر 2811 وفي حي ناصر 

رقم 21   ور جدا  , أكوراي - 51888 

الحاجب املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5579.

312I

ربدكوم

LES 2 BATISSEURS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ربدكوم

18 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

26188، برشيد املغرب

les 2 batisseurs sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 131 

تجزئة االز هار - 26188 برشيد 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5359

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 نوفلبر 2819 تقرر حل 

ذات  شركة   les 2 batisseurs sarl

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  18.888  رهم 

 - االز هار  تجزئة   131 اإلجتلاعي 

الزمة  نتيجة  املغرب  برشيد   26188

مالية .

و عين:

و  محصل  نجيبة   السيد(ة) 

 26188 تجزئة الفتح    5( عنوانه(ا) 

برشيد املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 131 وفي   2819 نوفلبر   27 بتاريخ 

برشيد   26188  - االز هار  تجزئة 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2819 تحت رقم 4865.

313I

إئتلانية برامي

 MULTINATIONAL OF

 BUSINESS CONSTRUCTION

AND INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

إئتلانية برامي

شارع محلد الخامس علارة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 43158، ابن 

جرير املغرب

 MULTINATIONAL OF

 BUSINESS CONSTRUCTION

AND INVESTMENT  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي افريقيا 
زنقة ) رقم 128  - 43158 ابن جرير  

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1563

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 نوفلبر   2( في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»588.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »688.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 232.

314I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE - sarl

 AL MOASSASSA

 AL MOBARAKA

DISTRIBUTION - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE - sarl

 Lotissement Abdelmoumene

 69 Lot Ard sghir ، 20800،

Mohammedia maroc

 AL MOASSASSA AL

 MOBARAKA DISTRIBUTION

SARL - شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة عين 

تيكي رقم 12 بني  خلف - 15))2 

املحلد ة  املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24(45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 )1  ونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 AL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MOASSASSA AL MOBARAKA

.DISTRIBUTION - SARL

تسويق   -  : غرض الشركة بإ جاز 

وتوزيع املنتجات الغذائية

- التجارة العامة

- نقل البضائع.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

عين تيكي رقم 12 بني  خلف - 15))2 

املحلد ة  املللكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

338 حصة    : السيد سعيد وريد 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 348   : وريد  بوشعيب  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

حصة   338   : السيد رشيد وريد 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد وريد عنوانه(ا)  وار 

7 ، بني  17 ، رقم  سيدي عبا  ،زنقة 

املللكة  املحلد ة    2((15  خلف 

املغربية.

عنوانه(ا)  وريد  بوشعيب  السيد 

 وار سيدي عبا  ،زنقة 17 ، رقم 7 ، 

15))2 املحلد ة املللكة  بني  خلف 

املغربية.

السيد رشيد وريد عنوانه(ا)  وار 

7 ، بني  17 ، رقم  سيدي عبا  ،زنقة 

املللكة  املحلد ة   2((15  خلف 

املغربية.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد وريد عنوانه(ا)  وار 

7 ، بني  17 ، رقم  سيدي عبا  ،زنقة 

املللكة  املحلد ة   2((15  خلف 

املغربية

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 2856.

315I

OASIS T&T

OASIS T

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

OASIS T&T

 CASABLANCA 54 RUE KADI

 ،IASS N 11 RACINE، 20380

الدارالبيضاء املغرب

OASIS T شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 54 زنقة 

قا�سي ا اس رقم 11 راسين - 28888 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(6445

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2819 أبريل   24 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

مبلغ    OASIS T الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  1  رهم  رأسلالها 

اإلجتلاعي 54 زنقة قا�سي ا اس رقم 

الدارالبيضاء   28888  - راسين   11

املغرب نتيجة ل : نشاط تجاري .

زنقة   54 و حد  مقر التصفية ب 

راسين املغرب   11 قا�سي ا اس رقم 

28888 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  مرزاق  معتصم   السيد(ة) 

عنوانه(ا) زنقة سقراط علارة اوه ط 

ش 5 زاوية يعقوب املنصور املعاريف 

2888 الدارالبيضاء املغرب كلصفي 

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 87 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2819 تحت رقم 781731.

316I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE - sarl

DOORSTEP - SARL 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE - sarl

 Lotissement Abdelmoumene

 69 Lot Ard sghir ، 20800،

Mohammedia maroc

 DOORSTEP - SARL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

عبد املومن 69 ارض الصغير، 

الطابق الثاني  - 28))2  املحلد ة 

املللكة املغربية .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.283(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 نوفلبر 2819 تقرر حل  

ذات  شركة   DOORSTEP - SARL

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة عبد 

الطابق  الصغير،  ارض   69 املومن 

املحلد ة املللكة    2((28  - الثاني  

نتيجة للعد د من املشاكل  املغربية  

منذ  نشأت  التي  واإل ارية  املالية 

إنشاء الشركة والتي لم  تم إ جا  حل 

لها اختار الشريكان عدم استلرارية 

ارتباطهلا.

و عين:

السيد(ة) زينب   بدي و عنوانه(ا) 

شارع سبتة إقامة محلك علارة أي 

املحلد ة املللكة    2((88  1 الشقة 

املغربية كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وفي تجزئة   2819 نوفلبر   27 بتاريخ 

الصغير،  ارض   69 املومن  عبد 

املحلد ة   2((28  - الثاني   الطابق 

املللكة املغربية .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 9)19.

317I

CABINET BENHASSAN SARL AU

JADA BEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

 رب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 

28448، الدارالبيضاء املغرب

JADA BEST  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 44 شارع 

الزرقطوني طابق الثاني شقة رقم 

86   - 28288 البيضاء  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.351439

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2817 غشت   2( في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

   JADA BEST الوحيد  الشريك  ذات 

188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

شارع   44 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

الزرقطوني طابق الثاني شقة رقم 86   

- 28288 البيضاء  املغرب  نتيجة ل : 

حل مسبق لشركة .
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و حد  مقر التصفية ب 44 شارع 

الزرقطوني طابق الثاني شقة رقم 86   

- 28288 البيضاء  املغرب . 

و عين:

علي و عنوانه(ا)  جا    السيد(ة) 

تجزئة السالم رقم 31 سيدي معروف  

28158 البيضاء املغرب كلصفي (ة) 

للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الثاني  الزرقطوني طابق  شارع   44  :

شقة رقم 86  البيضاء 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي )281 تحت رقم 666666.

31(I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 GAZ ELECTRICITÉ FROID
SERVICE EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

 رب خالد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 

28448، الدارالبيضاء املغرب

 GAZ ELECTRICITÉ FROID

SERVICE EQUIPEMENT  شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

ليلون علارة ب رقم 26  - 28598 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32((81

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2819 ماي   13 في  املؤرخ 

 GAZ شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 ELECTRICITÉ FROID SERVICE

رأسلالها  مبلغ     EQUIPEMENT

188.888  رهم.

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة   

 28598  -   26 ليلون علارة ب رقم 

البيضاء املغرب نتيجة ل : حل مسبق 

لشركة .

إقامة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 28598  -   26 ليلون علارة ب رقم 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  سعيد  علران    السيد(ة) 
عنوانه(ا) اإلمنية 2 زنقة 23 رقم 274 

28598 البيضاء املغرب  عين السبع  

كلصفي (ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

 26 رقم  ب  علارة  ليلون  إقامة   :

البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 وليوز 2819 تحت رقم 787293.

319I

FIDORO MULTI-SERVICES

 STE GENERALE

 DES TRAVAUX

 D›AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

 STE GENERALE DES TRAVAUX

 D›AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

رقم 84، الزنقة 12، إقامة  عاء، 

وا ي الشياف، الداخلة. - 73888 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 84  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 GENERALE DES TRAVAUX

 D’AMENAGEMENT DU

.TERRITOIRE

جليع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املدنية،  والهندسة  البناء  أشغال 

أشغال الطرق والشبكات املختلفة..

عنوان املقر االجتلاعي : شقة رقم 

وا ي  إقامة  عاء،   ،12 الزنقة   ،84

الشياف، الداخلة. - 73888 الداخلة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : وائل  البوشتي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وائل  البوشتي  السيد 

الفنيطرة 14868 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  وائل  البوشتي  السيد 

الفنيطرة 14868 القنيطرة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 89 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

 جنبر 2819 تحت رقم )129.

328I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

 MEDI STOCK

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme

 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc

 MEDI STOCK DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 181 زنقة 

أحلد بن صد ق مجلوعة 4 سيدي 

مومن جد د - 28488 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.224995

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 مارس   87 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 18.888« أي من  »498.888  رهم« 

عن  »588.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 86 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2819 تحت رقم 781683.

321I

ZHAR AHMED

OTRABET
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

OTRABET شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

امول رقم )5 زنقة 25 تجزئة الدولة 

ظهر الخليس - 38188 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OTRABET

: مقاول في  غرض الشركة بإ جاز 

امشغال املختلفة.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

25 تجزئة الدولة  )5 زنقة  امول رقم 

ظهر الخليس - 38188 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : الغوات  السيد عثلان 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الغوات  عثلان  السيد 

الخليس  ظهر  النجاح  تجزئة   5(

38188 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الغوات  عثلان  السيد 

الخليس  ظهر  النجاح  تجزئة   5(

38188 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

نوفلبر   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 3695/19.

322I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE LAOUKILI METAL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

اقامة ساحة فاس الطابق االول 

مكتب رقم 1 شارع ابراهيم رو اني 

م.ج فاس ، 38888، فاس املغرب

STE LAOUKILI METAL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم  

6 تعاونية عزيزة طريق عين الشقف 

فاس - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAOUKILI METAL

جليع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االصالحات املتعلقة باملركبات

بيع قطع غيار املركبات.

عنوان املقر االجتلاعي : محل رقم  

تعاونية عزيزة طريق عين الشقف   6

فاس - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : الوكيلي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد عبد الرحيم ضليري :  588 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الوكيلي  محلد  السيد 

تاونات 38888 تاونات املغرب.
ضليري  الرحيم  عبد  السيد 

 38888 الفقيه بن صالح  عنوانه(ا) 

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوكيلي  السالم  عبد  السيد 

عنوانه(ا) فاس 38888 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4182.

323I

Tigos

 L.M PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Tigos

 rue felix max guedeg ، 78

28888، الدار البيضاء املغرب

 L.M PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

28138 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4582(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 L.M  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROMOTION IMMOBILIERE

الترويج   : بإ جاز  الشركة  غرض 

العقاري.

26 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

28138 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد محلد لعرو�سي 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد لعرو�سي عنوانه(ا) 

قلعة  زنقة   4 جاسم  حامد  إقامة 

مكونة طابق 4 شقة 18  28228 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد لعرو�سي عنوانه(ا) 

قلعة  زنقة   4 جاسم  حامد  إقامة 

مكونة طابق 4 شقة 18  28228 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

324I

  في اكسبيرتيز

ONE CLICK SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

  في اكسبيرتيز

إقامة الياسلين زاوية شارع علر 

الخيام وزنقة البنفسج علارة 7 

بوسيجور ، 28228، الدار البيضاء 

املغرب

ONE CLICK SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 46 اقامة 

وال  المين شارع الزرقطوني طابق 2 

شقة  6 البيضاء - 28888 البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

41(665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   281( أكتوبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ONE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CLICK SERVICE

غرض الشركة بإ جاز : خدمات و 

اشغال اخرى.

عنوان املقر االجتلاعي : 46 اقامة 

 2 وال  المين شارع الزرقطوني طابق 

البيضاء   28888  - البيضاء   6 شقة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 38.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد نوفل نجاري :  188 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد مهاجر جلال :  188 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

188 حصة    : السيد معا ي احلد 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نجاري  نوفل  السيد 

)اقامة جزيرة بوسكورة شقة رقم9 

البيضاء  بوسكورة  التاني  الطابق 

2)271 البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  جلال  مهاجر  السيد 

بيلفد ر  الطابق3  بيزن�سي  17زنقة 

البيضاء 27222 البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  احلد  معا ي  السيد 
البيضاء  ليرمطاج  )8ا ي  راكون 

28368 البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نجاري  نوفل  السيد 
)اقامة جزيرة بوسكورة شقة رقم9 
البيضاء  بوسكورة  التاني  الطابق 

2)271 البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  جلال  مهاجر  السيد 
بيلفد ر  الطابق3  بيزن�سي  17زنقة 

البيضاء 27222 البيضاء املغرب
السيد معا ي احلد عنوانه(ا) )ا ي 
 28368 البيضاء  ليرمطاج   راكون 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
325I

 COMPANIA COMERCIAL ET IMMOBILIARIA

GOYA

 COMPANIA COMERCIAL
ET IMMOBILIARIA GOYA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين ملثل قانوني للشركة

 COMPANIA COMERCIAL ET
IMMOBILIARIA GOYA

43/39 شارع اممير موالي عبدهللا ، 
98818، طنجة املغرب

 COMPANIA COMERCIAL ET
IMMOBILIARIA GOYA  »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 43/39 

اممير موالي عبدهللا  - 98818 
طنجة  املغرب .

»تعيين ملثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1655
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
وتبعا   2819 نوفلبر   11 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  الحا ي  املسير  لعزل  

امللثل( ن) القانوني( ن): 
- املسعو ي  حسناء

إمبيلير ا  و  كومبانيا كومرسيال   -
غويا شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

 39/43 الكائن مقرها اإلجتلاعي ب: 

اممير موالي عبدهللا  - طنجة  املغرب 

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 1655

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر   18 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2817 تحت رقم 84)196.

326I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

AL HAKIM MENUISIER

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 CONSEIL & ASSISTANCE

FINANCE

 28RUE DE PROVINS 4éme

 ETAGE N°11 CASABLANCA،

20310، Casablanca Maroc

AL HAKIM MENUISIER شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 93 تجزئة 

البدر مجلوعة GH الطابق 3 رقم 

13 عين السبع - 28598 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.178255

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 15  نا ر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»488.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »588.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2819 تحت رقم 782132.

327I

Tigos

Z.S NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Tigos

 rue felix max guedeg ، 78

28888، الدار البيضاء املغرب

Z.S NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3  - 

28138 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Z.S  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE

غرض الشركة بإ جاز : التجارة.

26 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3  - 

28138 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

الكريم  عبد  سللان  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  سللان  السيد 

  2 تيسير  حي   2 ملر   21 عنوانه(ا)  

26123 برشيد املغرب.
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم  عبد  سللان  السيد 

  2 تيسير  حي   2 ملر   21 عنوانه(ا)  

26123 برشيد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

32(I

ARKOS

 TWIN PIECES AUTOS 

MAHJOUB EL BAZI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ARKOS

 COMPLEXE ERAC BD MED 6

 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

 TWIN PIECES AUTOS 

MAHJOUB EL BAZI  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 161 

تجزئة صوفيا 1 حد السوالم برشيد 

161 تجزئة صوفيا 1 حد السوالم 

برشيد 688)2 برشيد املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9735

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 

 TWIN PIECES AUTOS حل  

شركة ذات    MAHJOUB EL BAZI

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

1 حد  161 تجزئة صوفيا  اإلجتلاعي 

السوالم برشيد 161 تجزئة صوفيا 1 

برشيد   2(688 حد السوالم برشيد 

املغرب نتيجة لعدم وجو  اي نشاط 

تجاري.

و عين:

و  البازي  محجوب   السيد(ة) 

 391 رقم  الخير  تجزئة  عنوانه(ا) 

  28588 البرنو�سي  معروف  سيدي 

(ة)  كلصفي  املغرب.  البيضاء  الدار 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 161 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

تجزئة صوفيا 1 حد السوالم برشيد 

السوالم  حد   1 صوفيا  تجزئة   161

برشيد 688)2 برشيد املغرب..

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2819 تحت رقم 4865.

329I

CM TEXTILE sarl au 

CM TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CM TEXTILE sarl au

 KLIMOU 23 AGIOS DOMETIOS

 CYPRIOT ، 0، AGIOS

DOMETIOS CYPRIOT

CM TEXTILE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 23, QUARTIERINDUSTRIEL

 SIDI BRAHIM, FES - 30000 FES

MAROC - 30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 81  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CM  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TEXTILE
 : بإ جاز  الشركة  غرض 
MARCHAND/ IMPORT-

 EXPORT/ FABRICATION DE
..VETEMENTS

 LOT  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 23, QUARTIERINDUSTRIEL
 SIDI BRAHIM, FES - 30000 FES

.MAROC - 30000 FES MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 38.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 CONSTANTINOU السيد 
حصة بقيلة   CHRISTAKIS :  300

188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 CONSTANTINOU السيد 
 KLIMOU عنوانه(ا)   CHRISTAKIS
 23, AGIOS DOMETIOS,
 CYPRIOT 88888 AGIOS

.DOMETIOS CYPRIOT
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 CONSTANTINOU السيد 
 KLIMOU عنوانه(ا)   CHRISTAKIS
 23, AGIOS DOMETIOS;
 CYPRIOT 88888 AGIOS

DOMETIOS CYPRIOT

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
13  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

.M1599/19 2819 تحت رقم
338I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

KOMPASSIT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

KOMPASSIT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 263 حي 

اسالم افران - 53888 افران املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.577

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 13 نوفلبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 53888  - افران  اسالم  حي   263«

 ،7 رقم  »شقة  إ 2  املغرب«  افران 

ازرو    53188  - ازرو  االزهر  قسارية 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2819 تحت رقم 577.

331I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة بوزيت كار ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

شركة بوزيت كار ش.م.م شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

البستان رقم 283 الناظور - 62888 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8888

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

بوزيت كار ش.م.م.
كراء   *  : بإ جاز  الشركة  غرض 

السيارات.
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
البستان رقم 283 الناظور - 62888 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 588.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.888   : السيدة نسرين جعدار 

حصة بقيلة 588  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نسرين جعدار عنوانه(ا) 
حي جعدار ازغنغان  62888 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نسرين جعدار عنوانه(ا) 
حي جعدار ازغنغان  62888 الناظور 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 1( بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3527.

332I

Cap Conseils

INTERLAW
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,383
20390، Casablanca Maroc

INTELAW شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي توين سانتر 
برج الغرب الطابق 16 زاوية شارع 
الزرقطوني و املسيرة الخضراء  - 

28228 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

458785

 19 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INTELAW

توفير   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

جليع  عل2  القانونية  املعلومات 

وسائل اإلعالم.

توين   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

زاوية   16 الطابق  الغرب  برج  سانتر 

شارع الزرقطوني و املسيرة الخضراء  

- 28228 الدار البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 68   : السيد الدرياني محلد رضا 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

48 حصة    : السيد عيساوي بدر 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بدر  عيساوي  السيد 

الدار البيضاء   28148 زنقة ألبا    39

املغرب.

رضا   محلد  السيد  رياني 

 28188 السعا ة   حي   7 عنوانه(ا) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عيساوي محلد عنوانه(ا) 

 28218 زنقة لكسوس حي الهناء    2

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

333I

CABINET BADREDDINE

 SOCIETE INJAZAT AL

HAOUZ T.P
إعالن متعد  القرارات

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 8، مراكش املغرب

 SOCIETE INJAZAT AL HAOUZ

T.P »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: ))3 

مركز تيغدوين ا ت اورير - * مراكش 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5187

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

رفع رأسلال الشركة

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  نص عل2   :7 و   6 بند رقم 

من  الشركة  رأسلال  رفع  ما لي: 

488.888 ا 2 688.888

بند رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

ا 2  للشركة  االجتلاعي  املقر  تحويل 

تجزئة  اسلين رقم   : العنوان التا ي 

97 الطابق السفلي أ ت اورير مراكش

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118597.

334I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

إكوميت صوفطوار
إعالن متعد  القرارات

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

إكوميت صوفطوار »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

املقاومة إقامة طارق إبن زيا  

 8A - 90000 الطابق الثالث رقم

طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.78(89

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 38 أكتوبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

محلد  السيد  حصة   25 تفويت 

كوي�سي إ 2 السيد هشام الخللي�سي 

سعد  السيد  حصة   25 وتفويت 

الحفيظي إ 2 السيد هشام الخللي�سي 

وتفويت 25 حصة السيد نبيل حاجي 

إ 2 السيد هشام الخللي�سي.

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

مالحظة هامة السيد محلد كوي�سي و 

السيد سعد الحفيظي و السيد نبيل 

الشركة  في  شركاء  يعو وا  لم  حاجي 

وأن السيد هشام الخللي�سي أصبح 

الشريك الوحيد للشركة.

عل2  الذي  نص   :3 رقم  قرار 

ما لي: تبعا للقرارات السابقة الشكل 

من  سيتحول  للشركة  القانوني 

إ 2  شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد.
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قرار رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحويل املقر اإلجتلاعي الحا ي للشركة 

إبن  إقامة طارق  املقاومة  من شارع 

 1(3 إ 2   (A زيا  الطابق الثالث رقم 

شارع و ي العهد مركز إنريا رقم املكتب 

.65

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

تثبيت املقر اإلجتلاعي الحا ي للشركة  

3)1 شارع و ي العهد  بالعنوان التا ي 

مركز إنريا رقم املكتب 65.

عل2  الذي  نص   :6 رقم  بند 

ما لي: الشريك الوحيد السيد هشام 

الخللي�سي جلب للشركة مبلغا نقد ا 

 بلغ عشرة االف  رهم (18.888).

بند رقم 7: الذي  نص عل2 ما لي: 

بلبلغ  الشركة  مال  رأس  تحد د  تم 

عشرة االف  رهم (18.888) مقسلة 

سهم قيلة كل سهم   (188) إ 2 مئة 

إ 2   1 من  مرقلة  (188)  رهم  مئة 

للشريك  بالكامل  وتخصيصها   188

الوحيد السيد هشام الخللي�سي.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 63))22.

335I

KAOUN

2CCBET SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

2CCBET SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

2  وار بن عالل السعا ة مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
181291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 84  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.2CCBET SARL AU
-اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البناء
-االستيرا  و التصد ر

-منعش عقاري
-السباكة.

عنوان املقر االجتلاعي : محل رقم 
 - 2  وار بن عالل السعا ة مراكش 

48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.888   : الزروا ي  السيد حسني 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الزروا ي عنوانه(ا)  السيد حسني 
شارع عالل الفاس تجزئة بكار علارة 
مراكش   48888 مراكش   1 17رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزروا ي عنوانه(ا)  السيد حسني 
شارع عالل الفاس تجزئة بكار علارة 
مراكش   48888 مراكش   1 17رقم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بلراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.11856(

336I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

ئوم ديجيتال

إعالن متعد  القرارات

 TAXWISE ACCOUNTING

SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ئوم   جيتال »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

 3rue :وعنوان مقرها االجتلاعي

 point du jour etg1 apt3

 Bourgogne - - Casablanca

.Maroc

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.489753

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

قدره  الذي  املتبقي  تحريرالرأسلال 

1.888.888  رهم 

عل2  الذي  نص   :2 رقم  قرار 

تخفيض تليه الزيا ة في رأس  ما لي: 

املال عن طريق امتصاص الخسائر 

 138.(76,58 قدرها  التي  املتراكلة 

القيلة االسلية للحصة  وبتخفيض 

و ا داع نفس املبلغ نقدا في الحساب 

البنكي للشركة.

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

تفويت تالث حصص من التي تلتلكها 

الصفريوي  الزهراء  فاطلة  السيدة 

والسيد  املجيدي  املهدي  السيد  ا 2 

محلد بن مو�سى اضافة ا 2 الشركة 

لكل  حصة  بلعدل  بويلد نك  أوم 

واحد

قرار رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

للئيداع  الصالحيات  جليع  منح 

والشكليات

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :6 رقم  بند 
ما لي:  بلغ رأس مال الشركة مليوني 
عل2  مقسوما  )2.888.888)   رهم 
مائة   ، سهم   28.888 ألف  عشرين 
مكتتب   ، 188  رهم للسهم الواحد 
بالكامل ، مدفوع بالكامل ،  تراوح من 
28.888 بشكل عام ومخصص  1 إ 2 

للشركاء بلا  تناسب مع مساهلتهم.
عل2  الذي  نص   :7 رقم  بند 
تم تقد م مساهلات الشركة  ما لي: 
املدرجين  الشركاء  قبل  من  التالية 
نها ة  في  واملقيلين  املؤهلين  أ ناه 
واملساهلات   ، هذا النظام امسا�سي 
 RALILYA شركة  وهي:  التالية 
 ، سهًلا   19،990 مالك   SARLAU
 Fatim Zohra Sefrioui والسيدة 
املهدي  والسيد   ، أسهم   7 مالك 
السيد  واحد،  سهم  مالك  املاجدي 
محلد بن مو�سى صاحب سهم واحد 
مالكة   EM BUILDING والشركة 
التي  امسهم  إجلا ي  احد.  لسهم 

تشكل رأس املال هي: 28888 سهم.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 36787.

337I

BCNG

COMALL SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

COMALL SARL A.U شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 28858 الدار 
البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COMALL SARL A.U

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

اإلعالميات.

 : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 
الدار البيضاء  الدار البيضاء  رقم92 

28858 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

18.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : بلفرجي  نوال  السيدة  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 188  : بلفرجي  نوال  السيدة    

بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بلفرجي  نوال  السيدة  

18 تجزئة السالم 1 إمتدا  الجد دة 

28858  إمتدا  الجد دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بلفرجي  نوال  السيدة  

18 تجزئة السالم 1 إمتدا  الجد دة 

28858  إمتدا  الجد دة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723661.

33(I

SOCIETE OYAMA TRAVAUX SARL AU

 SOCIETE OYAMA TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE OYAMA TRAVAUX
SARL AU

حي اإلنارة بلوك ب رقم 37 شارع 
محلد السا س ، 68888، وجدة 

املغرب
 SOCIETE OYAMA TRAVAUX
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي اإلنارة 

بلوك ب رقم 37 شارع محلد 
السا س  - 68888 وجدة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23499
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 22 نوفلبر )281 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 SOCIETE OYAMA الشريك الوحيد
TRAVAUX SARL AU  مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  18.888  رهم 
رقم  ب  بلوك  اإلنارة  حي  اإلجتلاعي 
 68888  - 37 شارع محلد السا س  
توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  وجدة  

النشاط .
حي  ب   التصفية  مقر  حد   و 
37 شارع محلد  اإلنارة بلوك ب رقم 

السا س - 68888 وجدة  املغرب. 
و عين:

و  اورقية  محلد    السيد(ة) 
عنوانه(ا)  حي اإلنارة بلوك ب رقم 39 
68888 وجدة   شارع محلد السا س 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
37 شارع محلد  اإلنارة بلوك ب رقم 

السا س  وجدة 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

83  نا ر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 22.

339I

AMDE

HEALTH TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HEALTH TECHNOLOGY شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 5 

 CASABLANCA النخيل البيضاء

28348 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

449213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HEALTH TECHNOLOGY

تاجر   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أجهزة طبية

استيرا  و تصد ر.

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزا   اقامة  سلية 

 CASABLANCA البيضاء  النخيل 

28348 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : بوزناك  كريلة  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

  : القاسمي  البقا ي  مرا   السيد 

588 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كريلة بوزناك عنوانه(ا) 

 1 شقة   1 طابق  فير ي  زنقة   42

بلفد ر 28888 البيضاء املغرب.

القاسمي  البقا ي  مرا   السيد 

اقامة  تجزئة  اسلينة   2 عنوانه(ا) 

 23 شقة   4 كاليفورنيا طابق  رياض 

البيضاء   28888 البيضاء  باشكو 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كريلة بوزناك عنوانه(ا) 

 1 شقة   1 طابق  فير ي  زنقة   42

بلفد ر 28888 البيضاء املغرب

القاسمي  البقا ي  مرا   السيد 

اقامة  تجزئة  اسلينة   2 عنوانه(ا) 

 23 شقة   4 كاليفورنيا طابق  رياض 

البيضاء   28888 البيضاء  باشكو 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم -.

348I

FLASH ECONOMIE

FREMELEC
إعالن متعد  القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FREMELEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 

)1 شارع بئر أنزران علارة زورية  - 

24888 الجد دة املغرب .

»إعالن متعد  القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.18699

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
 588 صدقي  سوميا  السيدة  تفويت 
 AJ2M لشركة  اجتلاعية  حصة 
 58 صدقي  و  ان  السيدة  -تفويت 
 588 حصة اجتلاعية من من أصل 
حصة اجتلاعية للسيد عبد اللطيف 
بلبوير -تفويت السيدة و  ان صدقي 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   458
 AJ2M 588 حصة اجتلاعية لشركة
ليصبح مجلوع حصصها 958 حصة 

اجتلاعية
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
الكرواني  بوكرين  السيد  استقالة 
من منصبه كلسير للشركة و تعيين 
كلسير  بلبوير  اللطيف  عبد  السيد 

الجد د للشركة 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
من النظام   15 ,7,و   6 تعد ل املا ة 

امسا�سي
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 17 بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 24569.

341I

FLASH ECONOMIE

AVELAND MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AVELAND MAROC
 شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى   1-  
 38/18/2819 بتاريخ  بلراكش 
سجل بلراكش بتاريخ 31/18/2819 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدو ة ذات الشريك الوحيد ذات 

الخاصيات التالية: 

 AVELAND«  : التسلية 

مسؤولية  ذات  شركة   »MAROC

محدو ة ذات الشريك الوحيد

أو  مشاركات  اكتساب   - الهدف: 

شركات  مصالح في جليع الشركات، 

املغربية أو امجنبية بأي شكل من     

أو  إنشاؤها  تم  التي  امشكال، 

املزمع إنشاؤها.

املساعدة وتقد م الخدمات في   -

املجاالت املالية واإل ارية واملحاسبة، 

وكذلك في إ ارة الشركات

التابعة لها و / أو املشاركة؛

بيع،  شراء،  تصد ر،  إستيرا ،  ـ 

توزيع، ترويج بالجللة أو بالتقسيط، 

الوساطة وتكييف كل املوا ،

البضائع وام وات بكل أنواعها.

بجليع  العقاري  اإلنعاش   -

أشكاله، وفي أي مجال وهذا من خالل 

االقتناء باملقابل أو مجانا، البيع،  

عام  الوساطة وبشكل  التبا ل،   

عن طريق تسويق أي منتج عقاري.

لكل  إ ارة  إكتراء،  بيع،  شراء،  ـ 

العقارية  العلليات  وكل  العقارات 

بصفة عامة.

شراء،  بناء،  العقاري،  اإلنعاش  ـ 

بجليع  واستغالل  إ ارة  كراء،  بيع، 

امشكال وجليع امنواع

املبنية  الغير  امرا�سي  املباني، 

واملباني بصفة عامة، نيابة عن نفسه 

أو نيابة عن اآلخرين.

استغالل،  كراء،  بيع،  شراء،   -

امرا�سي، املباني، محالت لالستعلال 

التجاري، املنهي والسكني،

وبصفة عامة مهلا كانت وجهتهم 

النهائية.

العلليات  كل  وعلوما،   

التجارية،  املالية  الصناعية، 

العقارية  أو  السياحية  التقليد ة، 

املتعلقة بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة بامنشطة 

املذكورة أو التي تساهم في التطوير.
املقر االجتلاعي: مراكش، 61 زنقة 

ف  بلوك  غندوري  باس   وكوسالفي 

مكتب رقم 7، كليز.

املدة: 99 سنة.

املساهلات:

املساهلات املالية

شركة   «  AVELAND« شركة   .1

شركة فرنسية  ذات أسهم مبسطة، 

188.888,88  رهم
 188.888,88 الشركة:  مال  رأس 

1888 حصة من   رهم مقسلة عل2 

فئة 188  رهم لكل واحد 

أنطوان  جاك  السيد  التسيير: 

أندروفان ملدة غير محدو ة.

بكتابة  القانوني  اإل داع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

رقم  11.2819.)8تحت  بتاريخ  

189487

بكتابة  الشركة  تسجيل  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلراكش 

رقم  تحت    8(.11.2819 بتاريخ 

188215
للخالصة و البيان

AVELAND MAROC

342I

FLASH ECONOMIE

ICE CREAM HERAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ICE CREAM HEART

 شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

عنوان مقرها اإلجتلاعي :رقم -6 6 أ 

الطابق السفلي ندى 3 حي البيضاء 

سيدي مومن - الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد-

عند  متبوعة  الشركة  :تسلية 

 ICE تسليتها:  بلختصر  اإلقتضاء 

 CREAM HEART

-حانة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الحليب-

مطعم بيتزا-

صناعة و بيع املثلجات-

عنوان املقر االجتلاعي : رقم -6 6 

أ الطابق السفلي ندى 3 حي البيضاء 

سيدي مومن -  الدار البيضاء -

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة -

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة: 

 رهم، مقسم كالتا ي-

السيد مصطفى بويلجان : 1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  :امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء -

السيد مصطفى بويلجان عنوانه 

) زنقة  ار املخزن م ق الدار البيضاء  

والعائلية  الشخصية  :امسلاء 

ومواطن مسيري الشركة-

السيد مصطفى بويلجان عنوانه 

) زنقة  ار املخزن م ق  الدار البيضاء 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

723668 رقم  تحت   2819   جنبر 

و 36123

343I

CDEC CABINET D’ETUDE CONSEIL

فايبنتيك

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 CDEC CABINET D›ETUDE

CONSEIL

 BD LA RESISTANCE 197

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA maroc

فا بنتيك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 197 شارع 

املقاومة الطابق 6 الدارالبيظاء  - 

28888 الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

449987

 19 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

فا بنتيك.

: التصليم  غرض الشركة بإ جاز 

الصناعي  والتصليم  الجرافيكي 

، تصد ر  الصناعية  وتصنيع امجزاء 

االستيرا .

 197  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع املقاومة الطابق 6 الدارالبيظاء  

- 28888 الدارالبيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 51   : السيد محسن بن الشريفي 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد في  وك :  49 حصة بقيلة 

188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشريفي  بن  محسن  السيد 

بيلفيلد   (( مالنشتون  عنوانه(ا) 

املانيا 33615  بيلفيلد املانيا.

ورثثث  السيد في  وك عنوانه(ا) 

ماكسيلليانه  اورسبيزرك  رين  ام 

7)815  ماكسيلليانه املانيا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشريفي  بن  محسن  السيد 

بيلفيلد   (( مالنشتون  عنوانه(ا) 

املانيا 33615  بيلفيلد املانيا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 449987.

344I

اتلانية الزيتون

WHITE RIAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية الزيتون

شا رع حلان الفطواكي عرصة 

املعاش علارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3 ، 48888، مراكش 

WHITE RIAD شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  رب 

البغالة رقم )11 القصبة - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3943

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 27 
تم إعدا  القانون   2817 من  وليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 WHITE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.RIAD

:  ار  بإ جاز  الشركة  غرض 

للضيافة.

:  رب  االجتلاعي  املقر  عنوان 

 48888  - القصبة   11( البغالة رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احلد حدار عنوانه(ا)  رب 

 48888  27 رقم  القصبة  ازاحلد 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حدار  احلد  السيد 

 رب ازاحلد القصبة رقم27 48888 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   83 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

أكتوبر 2817 تحت رقم 98628.

345I

اتلانية الزيتون

RIAD TOUZALA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

ائتلانية الزيتون

شا رع حلان الفطواكي عرصة 

املعاش علارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3 ، 48888، مراكش 

riad touzala  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي  رب 

ضبا�سى  رب الجد د رقم ))1مكرر  

- 48888 مراكش املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

67(49

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2817 من نوفلبر   28 في  املؤرخ 

 riad« من  الشركة  تسلية  تغيير 

 RIAD TOUZALA« إ 2   «  touzala

. »SOUS ENSEIGNE DAR YEMA

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 جنبر 2817 تحت رقم 92349.

346I

اتلانية الزيتون

TRANSPORT ASNI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ائتلانية الزيتون

شا رع حلان الفطواكي عرصة 

املعاش علارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3 ، 48888، مراكش 

transport asni شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 route وعنوان مقرها اإلجتلاعي

d›amzmiz bureau n°26 au rez-

 de- chaussée MHAMID LOT

 MAATALAH N°1295 - 40000

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63691

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

 281( غشت  من   81 في  املؤرخ 

الحا ي  االجتلاعي  املقر  تحويل   تم  

 route d’amzmiz« من  للشركة 

 bureau n°26 au rez-de- chaussée

 MHAMID LOT MAATALAH

مراكش املغرب«   N°1295 - 40000

 route d’amzmiz bureau n°26« 2 إ

 au rez-de- chaussée  - 40000

مراكش  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   25 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

شتنبر )281 تحت رقم 81))9.

347I

اتلانية الزيتون

AMMOU NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ائتلانية الزيتون

شا رع حلان الفطواكي عرصة 

املعاش علارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3 ، 48888، مراكش 
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ammou negoce  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الغابة ا ت مسعو  حربيل - 48888 

مراكش املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25(69

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   281( 24 من  جنبر  املؤرخ في 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

رأسلالها  مبلغ     ammou negoce

مقرها  وعنوان  18.888  رهم 

مسعو   ا ت  الغابة  اإلجتلاعي  وار 

املغرب   مراكش   48888  - حربيل 

نتيجة ل : عد م نجاح املشروع .

ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 

الغابة  ا ت مسعو  حربيل  مراكش  

- 48888 مراكش املغرب . 

و عين:

السيد(ة) العربي  امو  و عنوانه(ا) 

حربيل   مسعو   ا ت  الغابة   وار 

48888 مراكش  املغرب  كلصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   86 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

فبرا ر 2819 تحت رقم 182473.

34(I

Fiduciaire MORBIHA

PHOTO-CIMA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire MORBIHA

حي أوال  بوطيب سكتور أ. زنقة 5 
رقم 16. الناضور، 62888، الناضور 

املغرب

PHOTO-CIMA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي سكتور 

مسعو ة بلوك 2) بوعرط سلوان 
مد نة الناضور - 62888 الناضور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHOTO-CIMA

مقاولة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

العروض و املهرجانات الفنية.
سكتور   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

سلوان  بوعرط   (2 بلوك  مسعو ة 
الناضور   62888  - الناضور  مد نة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الحراق   أحلد  السيد 

بوعرط   (2 بلوك  مسعو ة  سكتور 

 62888 الناضور  مد نة  سلوان 

الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الحراق  أحلد  السيد 

بوعرط   (2 بلوك  مسعو ة  سكتور 

 62888 الناضور  مد نة  سلوان 

الناضور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 85 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3465.

349I

HANDCRAFTED ARTS OF MOROCCO 

 HANDCRAFTED ARTS OF

MOROCCO SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الفنون اليدوية املغربية ( 

 HANDCRAFTED ARTS OF

(MOROCCO
رقم 5 , الطابق امول، تجزئة جنان 

الزهر املرجة وا  فاس، 38828، 

فاس املغرب

 Handcrafted arts of Morocco

sarl-au شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 5, 

الطابق امول،  تجزئة جنان الزهر  

املرجة وا  فاس  38828 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 Handcrafted arts of Morocco

.sarl-au

تصنيع،   : بإ جاز  الشركة  غرض 

وتطوير منتجات الصناعة التقليد ة 

وتصد رها .

 ,5 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الزهر   جنان  تجزئة  امول،   الطابق 
فاس   38828 فاس   وا   املرجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

188.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:
السيد عزيز الوهبي  :  188 حصة 

بقيلة 1.888,88  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز الوهبي  عنوانه(ا) رقم 
5, الطابق امول، تجزئة جنان الزهر، 
فاس     38828 فاس   وا   املرجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز الوهبي  عنوانه(ا) رقم 
5, الطابق امول، تجزئة جنان الزهر، 
املرجة وا  فاس 38828 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 3739.
358I

COMPTE A JOUR

SMART TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

SMART TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي   املجال 

العلومي جلاعة بني سيدال الجبل - 
62888 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14429
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  85  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
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رأسلالها  مبلغ    SMART TRANS

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

املجال العلومي جلاعة  اإلجتلاعي   

62888 الناظور  بني سيدال الجبل - 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

املنشو .

املجال  و حد  مقر التصفية ب   

العلومي جلاعة بني سيدال الجبل - 

62888 الناظور املغرب. 

و عين:

و  السقا ي   توفيق   السيد(ة) 

شارع االمير سيدي محلد  عنوانه(ا) 
الناظور   62888   ( رقم   22 زنقة 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و  محوتي  سليلان   السيد(ة) 

81 رقم  عنوانه(ا)  وار الحرشة زنقة 

117 سلوان  62888 الناظور املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3518.

351I

CABINET BEN MOKHTAR

FROZEN BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

FROZEN BERRY  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد السا س إقامة مستورة رقم 

)96/9 الطابق امر�سي رقم 17 - 

98888 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.64(27

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18  جنبر 2819 تم  تحويل  

للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

إقامة  السا س  محلد  »شارع  من 

96/)9 الطابق امر�سي  مستورة رقم 

98888 طنجة املغرب« إ 2   - 17 رقم 

»ميناء املضيق - املحل 24 أ املجلوعة 

ب - 93288 املضيق  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 648)22.

352I

HELP ENTREPRISE

DOUE CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

DOUE CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 23 زنقة 

بوريد الطابق 2 شقة 4 الصخور 

السو اء - 28298 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

458727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 DOUE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CONCEPT

استيرا    : بإ جاز  الشركة  غرض 

وبيع وتوزيع القهوة واملشروبات

زنقة   23  : عنوان املقر االجتلاعي 

الصخور   4 شقة   2 الطابق  بوريد 

الدارالبيضاء   28298  - السو اء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

58 حصة    : السيدة غلا  فوزية 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيدة بن جلون تويمي زكية :  58 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة غلا  فوزية عنوانه(ا) 14 

 28788  2 شارع الزرقطوني الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

زكية  تويمي  جلون  بن  السيدة 

  252 تجزئة لسيسطا رقم  عنوانه(ا) 

38))2 املحلد ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غلا  فوزية عنوانه(ا) 14 

 28788  2 شارع الزرقطوني الطابق 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723412.

353I

اتلانية الزيتون

MAROC EXPEDITION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ائتلانية الزيتون

شا رع حلان الفطواكي عرصة 

املعاش علارة القباج رقم 9 مكتب 

رقم 3 ، 48888، مراكش 

MAROC EXPEDITION  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املحاميد 

تجزئة معطى هللا  رقم564 سيدي 

عبد العزيز امصفح رقم62 48888 

مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59571

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 نوفلبر   13 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »2.888.888  رهم« 

 3.188.888« إ 2  »118.888  رهم« 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 

مع   ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118486.

354I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

دلتا درون مروك
إعالن متعد  القرارات

 TAXWISE ACCOUNTING

SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 لتا  رون مروك »شركة  املساهلة«

 Angle Bd :وعنوان مقرها االجتلاعي

 Abdelmoumen et rue Soumaya,

 résidence Shehrazade 3, 5eme

.etg N°22 - - Casablanca Maroc

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29(145

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 غشت 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تفويت 2.948 سهم من اصل 5.997 

 DELTA شركة  تلتلكها  التي  سهم 

 EM DIGITAL ا 2 شركة DRONE SA

SARL
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قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
جد د  كعضو   EM DIGITAL تعيين 

 لثلها السيد محلد بن مو�سى
قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 
تعيين   : تعيين هيئات مجلس اإل ارة 
 Hammad BEN ELAFDIL السيد 
وال ته  ملدة  اإل ارة  مجلس  كرئيس 
 OLIVIER HALLOUI  مد را و السا ه
و SERGE MOURGUIART كلد رين 

عامين لفترة غير محدو ة
عل2  الذي  نص   :4 رقم  قرار 
 DELTA الشركة  تلتزم  ما لي: 
بالتوقيع    DRONE MAROC SA
مع   OLIVIER HALLOUI ل  املز وج 
التوقيع  او   CHRISTIEN VIGUIE
و   OLIVIER HALLOUI ل  املز وج 

.HAMMAD BEN ELAFDIL
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم رأس املال: الذي  نص عل2 
 DELTA DRONE SA 3857 ما لي: 
 DELTA DRONE MAROC  , سهم 
 CHRISTIAN سهم,   SA 2948
HAVIER سهم   , VIGUIE سهم واحد 
 HAMMAD BEN ELAFDIL واحد و

سهم واحد.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 36668.

355I

شركة اإلئتلانية الواسطية

L’EDUCATION COSMIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة اإلئتلانية الواسطية
13 زنقة انتسرابي رقم 3 م.ج ، 

58888، مكناس املغرب
 L’EDUCATION COSMIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار آ ت 

مسعو  راس جيري جحجوح أكوراي  
- 58888 الحاجب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44161
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 L’EDUCATION الوحيد  الشريك 
رأسلالها  مبلغ    COSMIQUE
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
راس  مسعو   آ ت  اإلجتلاعي  وار 
 58888  - أكوراي   جحجوح  جيري 

الحاجب املغرب نتيجة ل : اغالق.
و حد  مقر التصفية ب  وار آ ت 
مسعو  راس جيري جحجوح أكوراي  

- 58888 الحاجب املغرب. 
و عين:

  THOMAS السيد(ة) 
أملانيا  و عنوانه(ا)   LOEWENKAMP
(ة)  كلصفي  أملانيا  أملانيا   88888

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5575.

356I

CONSEILS EVERNAGE

GREEN ECO PRINT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

GREEN ECO PRINT شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 7 

وحدة محلد صفو حي  وسف بن 
تاشفين كامب الغول  - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

188959

 31 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GREEN ECO PRINT

غرض الشركة بإ جاز : تجارة 

اعلال الطباعة.

 7 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

بن  حي  وسف  صفو  محلد  وحدة 

 48888  - الغول   كامب  تاشفين 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ا تشاري نورة  عنوانه(ا) 

محلد صافو حي  وسف بن   7 رقم 

تاشفين  48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ا تشاري نورة  عنوانه(ا) 

محلد صافو حي  وسف بن   7 رقم 

تاشفين  48888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

12  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 18586.

357I

socogese

KAMOYA HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

KAMOYA HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي )3 مكرر  

شارع السالوي اقامة السالم املكتب 

31 - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KAMOYA HOLDING

تدبير   : بإ جاز  الشركة  غرض 

القيم املتنقلة.

عنوان املقر االجتلاعي : )3 مكرر  

شارع السالوي اقامة السالم املكتب 

31 - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

188.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

  : السيد بنجلون بنقاسم محسن 

588 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

السيدة بنلنصور  اسلينة :  588 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 : السيد بنجلون بنقاسم محسن 

588 بقيلة 188  رهم.

السيدة بنلنصور  اسلينة : 588 

بقيلة 188  رهم.
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

محسن  بنقاسم  بنجلون  السيد 
ملعب   37 رقم   5 زنقة  عنوانه(ا) 

 38888 الكامل  الخيل جنان موالي 

فاس املغرب.

بنلنصور  اسلينة  السيدة 

طريق   1 تجزئة حلزة   53 عنوانه(ا) 

ا لوزار 38888 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنلنصور  اسلينة  السيدة 

طريق   1 تجزئة حلزة   53 عنوانه(ا) 

ا لوزار 38888 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 2819/4146.

35(I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

INDAMEUBLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

49 شارع علر بن الخطاب الطابق 3 
رقم 6 ، 98888، طنجة املغرب

INDAMEUBLE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 71 ، شارع 

الدار البيضاء - 93888 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24865

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

مبلغ    INDAMEUBLE SARL
رأسلالها 188.888,88  رهم وعنوان 

الدار  شارع   ،  71 اإلجتلاعي  مقرها 

املغرب  تطوان   93888  - البيضاء 

نتيجة ل : الحل املسبق للشركة

 ،  71 ب  التصفية  مقر  حد   و 
 93888 املغرب  شارع الدار البيضاء 

تطوان املغرب. 
و عين:

و  الرايس  أحلد   السيد(ة) 
عنوانه(ا) 32، حي ماالباطا فيال ا رس  
(ة)  كلصفي  املغرب  طنجة   98888

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ،  71  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

شارع الدار البيضاء، 93888 تطوان
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
13  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم )643.

359I

CANOCAF SARL

NADOR POULPE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 83 
 NADOR ،62888 ،الناظور

MAROC
NADOR POULPE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

لعرا�سي علارة فيصل أمام ثانوية 
الناظور  - 62888 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   87
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NADOR POULPE

/1  : بإ جاز  الشركة  غرض 

االستيرا  و التصد ر 2/تحويل جليع 

االسلاك  3/تجارة  البحر  فواكه 

بالجللة.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

ثانوية  أمام  فيصل  علارة  لعرا�سي 

الناظور  - 62888 الناظور  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  PANAPESCA S.P.A  : الشركة 

999 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

1 حصة    : السيد أوكيستا سبينا 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

  PANAPESCA S.P.A الشركة 

إ طاليا   51818 إ طاليا  عنوانه(ا) 

إ طاليا.

عنوانه(ا)  سبينا  أوكيستا  السيد 

الناظور    62888 مراكش   زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 PAESINI FABRIZIO السيد 

إ طاليا   39814 إ طاليا  عنوانه(ا) 

إ طاليا

عنوانه(ا)   PAPINI LUCA السيد 

إ طاليا 39814 إ طاليا إ طاليا

 DE MICCO VITTORIO السيد 

إ طاليا   39814 إ طاليا  عنوانه(ا) 

إ طاليا

عنوانه(ا)  سبينا  أوكيستا  السيد 

زنقة مراكش  62888 الناظور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 22 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 3)33.

368I

COMPTE A JOUR

SMART TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

SMART TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي :   املجال 

العلومي جلاعة بني سيدال الجبل - 

62888 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.14429

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 15  جنبر  في  املؤرخ 

ذات  شركة   SMART TRANS حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

املجال العلومي جلاعة  اإلجتلاعي   

62888 الناظور  بني سيدال الجبل - 

الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

املنشو .

و عين:

و  السقا ي  توفيق   السيد(ة) 

شارع االمير سيدي محلد  عنوانه(ا) 
الناظور   62888  ( رقم   22 زنقة 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و  محوتي  سليلان   السيد(ة) 

81 رقم  عنوانه(ا)  وار الحرشة زنقة 

62888 الناظور املغرب  117 سلوان 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

2819 وفي   املجال  15  جنبر  بتاريخ 

العلومي جلاعة بني سيدال الجبل - 

62888 الناظور املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 13 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3511.

361I
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CAFIGEC

 MOROCCAN COSMETICS

& HAMMAM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 MOROCCAN COSMETICS &

HAMMAM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 418 ، 

شارع الزرقطوني اقامة حلا  81 

الدار البيضاء 28188 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 24  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MOROCCAN COSMETICS &

.HAMMAM

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

(تاجر  التجليل  مستحضرات 

املنتجات) بالتقسيط.

 ،  418  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 81 حلا   اقامة  الزرقطوني  شارع 

28188 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : هبة  بنجلون  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  هبة  بنجلون  السيدة 
شقة   135C رقم   81 الوفاق  تجزئة 

81 تلارة 28188 تلارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هبة  بنجلون  السيدة 
شقة   135C رقم   81 الوفاق  تجزئة 

81 تلارة 28188 تلارة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724339.

362I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté » KECH EXPLOITATION
ET SERVICES« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 81 املسيرة 1, »س« رقم 

32 ، 48888، مراكش املغرب

 Sté » KECH EXPLOITATION

ET SERVICES« SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 94 

تجزئة رياض النخيل طريق الدار 

البيضاء - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 » KECH EXPLOITATION ET

.SERVICES« SARL

غرض الشركة بإ جاز :  - استغالل 

حفالت  (عروض,  ومطعم  مقهى 

غنائية,... ) .

 94 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

الدار  طريق  النخيل  رياض  تجزئة 

البيضاء - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 688   : ابراهيم اعسوين  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 488   : اوعمي  لطيفة  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم اعسوين عنوانه(ا) 

الطابق الثالث  برج منارة علارة ب4 

مراكش   48888 ملحاميد6  رقم  

املغرب.

عنوانه(ا)  اوعمي  لطيفة  السيدة 

الطابق الثالث  برج منارة علارة ب4 

مراكش   48888 ملحاميد6  رقم  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اوعمي  لطيفة  السيدة 

الطابق الثالث  برج منارة علارة ب4 

مراكش   48888 ملحاميد6  رقم  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118468.

363I

العيون استشارات

EL MALAHIM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

العيون استشارات

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 31 

الحي املحلدي العيون ، 78888، 

العيون املغرب

EL MALAHIM SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املستقبل رقم 528 العيون  - 

78888 العيون  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12253

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 EL MALAHIM الوحيد  الشريك 

 188.888 مبلغ رأسلالها    SERVICE

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

 - العيون    528 تجزئة املستقبل رقم 

  : نتيجة ل  املغرب  العيون    78888

الشركة لم تقم باي نشاط .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

تجزئة املستقبل   528 املستقبل رقم 
تجزئة   78888  - العيون    528 رقم 

املستقبل رقم 528 العيون  املغرب. 

و عين:

و  حدمين    و ة   السيد(ة) 
عنوانه(ا) زنقة ابو قاسم الزياني رقم 

148 العيون  78888 العيون  املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ )1  جنبر 

2819 تحت رقم 3853.

364I
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العيون استشارات

EL GAIRAH FRERES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العيون استشارات

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 

31 الحي املحلد العيون ، 78888، 

العيون املغرب

EL GAIRAH FRERES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

  I مجلوعة الوحدة الشطر 2 بلوك
رقم  772  العيون  - 78888 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GAIRAH FRERES

ما  كل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

 تعلق بالنشاط التجاري والخدماتي 

والصناعي .

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

  I بلوك   2 مجلوعة الوحدة الشطر 
رقم  772  العيون  - 78888 العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد الكيرح عبد هللا 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 1888  : السيد الكيرح عبد هللا   
بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكيرح عبد هللا عنوانه(ا) 
الفرح  حي   11 رقم   13 رقم  زنقة 

العيون  78888 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكيرح عبد هللا عنوانه(ا) 
الفرح  حي   11 رقم   13 رقم  زنقة 

العيون  78888 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28  جنبر 

2819 تحت رقم )386.
365I

SYNERG

DARNOHAS HARWARE
إعالن متعد  القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
DARNOHAS HARWARE »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: الدار 
البيضاء30-، شارع فاس، عين 
الشق - 28478 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22(321

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 شتنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما  لي: 
اٍلرأسلال  في  الزيا ة   •
 2.888.888,88 بلبلغ  االجتلاعي 
 3.888.888,88 من  كي  رفع   رهم 
و  5.888.888,88  رهم  إ 2   رهم 
28.888 حصة  ذلك عن طريق خلق 
اسلية  بقيلة  جد دة  اجتلاعية 
واحدة،  لكل  188,88  رهم  قدرها 

»الحساب  تكتتب نقدا و تقتطع من 

الجاري للشركاء«  بخصم مع الد ون 

من  امللسوكة  املستحقة  و  السائلة 

طرف الشركاء ضد الشركة، في حدو  

مبلغ 2.888.888,88  رهم.

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحيين القانون امسا�سي مع امخذ   -

باالعتبار لجليع التعد الت املذكورة 

أعاله

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي  نص عل2 ما لي: 

6  »تقدمات« من  - تعد ل الفصل   

القانون امسا�سي.  

بند رقم 7: الذي  نص عل2 ما لي: 

»الرأسلال   7 الفصل    تعد ل   -

االجتلاعي« من القانون امسا�سي

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 728144.

366I

SYNERG

BIOME TECHNOLOGIES
إعالن متعد  القرارات

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

BIOME TECHNOLOGIES »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: الدار 

البيضاء – اقامة  روض االزهر زنقة 

ابن حازم علارة عنبر ب 222 – 

شانتيلار  - 28288 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(9667

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي:

  - الحل املبكر و التصفية الحبية 

 BIOME  «  لشركة » بيوم تكنولوجي

ذات  شركة     »  TECHNOLOGIE

املسؤولية املحدو ة 

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي:  

السيد   : كلصفي   تعيين   -

 ، مغربي   ، علوي  مداغري  محلد 

املز اتد بتاريخ 1/1/1948 ، الساكن 
بالرباط  زنقة أ ت باها كلم 6,5  بقعة 

و الحامل  السوي�سي   املنظر الجليل  

 A لبطاقة التعريف الوطنية عد    

 14581

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي:  

التصفية   مقر  تحد د   -

  : في   للشركة   االجتلاعي  باملقر 

اقامة روض االزهر   ، الدارالببيضاء 
 222 ابن حازم علارة عنبر ب  زنقة 

شانتيلار . 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :48 رقم  بند 

التصفية  و  املبكر  الحل  ما لي: - 

  « بيوم تكنولوجي    « الحبية لشركة 

  » BIOME TECHNOLOGIE

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722968.

367I

SYNERG

NOVENA
إعالن متعد  القرارات

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

NOVENA »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: الدار 

البيضاء- املجلع الصناعي سابينو 

بقعة رقم 196/)28، النواصر  - 

27888 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1419(9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16  وليوز 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
 HOLDING« شركة  تغيير  معا نة   -
HIIDENA« SAS  الشريك السابق و 
املالك لثالثة آالف حصة اجتلاعية  
في شركة نوفينا ش.م.م، عل2 الطريقة 
التالية: - عن طريق النقل الكلي لذمة 
 HOLDING HIIDENA«« شركة 
 GROUPE H21« إ 2 شركة      SAS
طريق  عن   -   FINANCES« SAS
 GROUPE« النقل الكلي لذمة شركة
إ 2 شركة   H21 FINANCES » SAS
 ،GROUPE H31 FINANCES

الشريك الجد د،
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
للشركة  امسا�سي  القانون  تحيين   -
مع امخذ باالعتبار لجليع التعد الت 
حياتها  خالل  الشركة  عرفتها  التي 

االجتلاعية.
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي  نص عل2 ما لي:  
- تعد ل الفصول   6  »تقدمات« من 

القانون امسا�سي
بند رقم 7: الذي  نص عل2 ما لي: 
»الرأسلال   7 الفصل    تعد ل   -

االجتلاعي« من القانون امسا�سي
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2819 تحت رقم  2)7153.

36(I

el abbassi et taouss

ORIENTAL FRIGOT
إعالن متعد  القرارات

el abbassi et taouss
 ANGLE RUE FES ET BD

 CHOUHADA 1 ER ETAGE  APP
 N 3 HAY EL HASSANI 178 R

 MY DRISS، 60300، BERKANE
MAROC

ORIENTAL FRIGOT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 

الوفاق زنقة امطلس تجزئة الوفاق 

زنقة امطلس 68388 السعيد ة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6473

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24  جنبر )281

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم توسيع نشاط الشركة: 

 -FRIGO الذي  نص عل2 ما لي:  كراء

اإلستيرا  و التصد ر 

اإلجتلاعي  املقر  تحويل  رقم  قرار 

بال   الذي  نص عل2 ما لي:  للشركة: 

عبد القا ر العثامنة بركان

جد د  مسير  تعيين  رقم  قرار 

ما لي:  عل2  الذي  نص   : للشركة 

 BACHIR MOHAMED,CIN

 S718727, COGERANT DE LA

 SOCIETE

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

2: الذي  نص  بند رقم البند رقم 

اإلستيرا    +frigo كراء  ما لي:  عل2 

والتصد ر 

4: الذي  نص  بند رقم البند رقم 

بال  عبد القا ر لعثامنة   عل2 ما لي: 

بركان

الذي   :36 رقم  البند  رقم  بند 

 نص عل2 ما لي: السيد محلد بشير 

CIN:S710727 ، COGERANT،

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

فبرا ر   84 بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 9).

369I

Abi abdelouahad laabi

STE AGROMA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

اللعبي ابي عبد الواحد

42 زنقة الجها  حي الرياض طريق 

عين السلن ، 38888، فاس املغرب

STE AGROMA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 43 زنقة 

ابن هاجر م ج  - 38888 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28635

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   26 في  املؤرخ 

ذات  شركة   STE AGROMA حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 288.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 43 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

38888 فاس   - زنقة ابن هاجر م ج  

املغرب نتيجة ل-1 املوافقة عل2 تقرير 

املصفي.

-2 ابراء  مة املصفي.

 -3 إغالق التصفية.

السجل  من  التشطيب   -  4  

التجاري.

و عين:

شريفي علوي  ابراهيم   السيد(ة) 

زنقة ابن هاجر م ج   43 و عنوانه(ا) 

(ة)  كلصفي  املغرب  فاس   38888

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 26 نوفلبر 2819 وفي 43 زنقة 

ابن هاجر م ج - 38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4855/2819.

378I

Abi abdelouahad laabi

STE AGROMA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

اللعبي ابي عبد الواحد

42 زنقة الجها  حي الرياض طريق 

عين السلن ، 38888، فاس املغرب

STE AGROMA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 43 زنقة 

ابن هاجر م ج - 38888 فاس 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28635

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 نوفلبر 2819 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  STE AGROMA الوحيد  الشريك 

288.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

زنقة   43 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

ابن هاجر م ج - 38888 فاس املغرب 

نتيجة ل : - الحل املبكر للشركة.

- تعيين املصفي ومقر التصفية.

زنقة   43 و حد  مقر التصفية ب 

ابن هاجر م ج  - 38888 فاس املغرب. 

و عين:

شريفي علوي  براهيم   السيد(ة)  

زنقة ابن هاجر م ج   43 و عنوانه(ا) 

(ة)  كلصفي  املغرب  فاس   38888

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

12  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4814/19.

371I
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SYNERG

ACTIFREE
إعالن متعد  القرارات

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

ACTIFREE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: : الدار 

البيضاء ،21  شارع املسيرة الخضراء 

، الطابق 2 اقامة املاندا 1 – شقة 6 

، املعاريف - 28288 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33(487

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 83 أكتوبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي:  

النهائي  الحساب  عل2  املصا قة   •

التصفية  براء  ا  منح  و  للتصفية  

ملسيرها

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

•   معا نة إغالق التصفية 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :48 رقم  بند 

ما لي:  إغالق التصفية 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم  1)7213.

372I

AUDICO

فورتيس للبناء
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

فورتيس للبناء شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 158 ، 

شارع مرس سلطان - 28138 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.115989

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 84  جنبر  في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»38.888.888  رهم«  قدره 

إ 2  »5.888.888  رهم«  من  أي 

طريق  عن  »35.888.888  رهم« 

الشركة  مع   ون  مقاصة  إجراء    :

املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724159.

373I

FIDLOUK

LAKASAN NEGO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 28 غشت القصر الكبير ، 

92158، القصر الكبير املغرب

LAKASAN NEGO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

النجارة الوا  النويرات  - 16158 

مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 )1  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAKASAN NEGO
غرض الشركة بإ جاز : 

النقل و اللوجيستيك.
:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 
 16158  - النويرات   الوا   النجارة 

مشرع بلقصيري املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 28.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 288   : اكحل  الحسن  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اكحل  الحسن  السيد 
حي انجيلة مجلوعة الرياض الزنقة 
الغرب  امربعاء  سوق   146 رقم   4
14384 سوق امربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اكحل  الحسن  السيد 
حي انجيلة مجلوعة الرياض الزنقة 
الغرب  امربعاء  سوق   146 رقم   4

14384 سوق امربعاء الغرب املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
بتاريخ  بلقصيري   بلشرع  االبتدائية 

24  جنبر 2819 تحت رقم )9.

374I

POSITIF CONSEIL

POSITIF CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

POSITIF CONSEIL
13 شارع االسكندرية  - البيضاء ، 

28368، الدار البيضاء املغرب
positif conseil شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 13 شارع 
االسكندرية - البيضاء - 28368 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.181911

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 19  جنبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   positif conseil حل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
 158.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 13 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
شارع االسكندرية - البيضاء - 28368 
الدار البيضاء املغرب نتيجة لخسارة 

مالية و خسارة الراسلال.
و عين:

السيد(ة)  ونس  مهيب و عنوانه(ا) 
 28188 البيضاء   - زنقة موريلو   11
(ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 19  جنبر 2819 وفي  13 شارع 
االسكندرية - البيضاء - 28368 الدار 

البيضاء املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3)7231.
375I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

LAITIER IBN TOUMART
عقد تسيير حر مصل تجاري (امشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر مصل تجاري
LAITIER IBN TOUMART

 81 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
غشت 2815 أعطى السيد(ة)  احلد 
و محفوظ اجكل الحامل (ة) للبطاقة 
 K189232-K75114 الوطنية رقم   
 2(124 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بطنجة  التجارية  باملحكلة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 
طنجة   18 ب شارع ابن تومرت رقم 
للسيد(ة)  املغرب  طنجة   98888  -
للبطاقة  (ة)  الحامل  احوزي  حسن 
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 18 ملدة    K355(28 الوطنية رقم   

و   2815 غشت   81 سنة تبتدئ من 

تنتهي في 31  وليوز 2825 مقابل مبلغ 

شهري 3.588   رهم.

376I

HIGH EDGE CONSULTING

LOS HERMANOS MOTOS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

 LOS HERMANOS MOTOS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املصل2 

القد لة رقم 77  - 93888 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LOS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HERMANOS MOTOS

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

.LOCATION DE MOTOCYCLES

املصل2   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

تطوان   93888  -   77 القد لة رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

  : الخربو�سي  الناصر  عبد  السيد 
588 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 
حصة   588   : السيد رضا زا و  

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الخربو�سي  الناصر  عبد  السيد 
 16 عنوانه(ا) شارع علر املختار زنقة 

رقم 37 93888 تطوان  املغرب.
السيد رضا زا و  عنوانه(ا) شارع 
  3/5 رقم  الحسن  موالي  السلطان 

93888 تطوان  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخربو�سي  الناصر  عبد  السيد 
 16 عنوانه(ا) شارع علر املختار زنقة 

رقم 37 93888  تطوان  املغرب
السيد رضا زا و  عنوانه(ا) شارع 
  3/5 رقم  الحسن  موالي  السلطان 

93888 تطوان  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
16  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6453.

377I

universal gestion

دار ماروكا
عقد تسيير حر مصل تجاري (امشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري
 ار ماروكا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
2819 أعطت  شركة  ار  14 أكتوبر 
التجاري  بالسجل  املسجل  ماروكا 
باملحكلة التجارية بلراكش   34655
التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 
عرصة  الفرح   ١٨  رب  ب  الكائن 
مراكش    488888  - الغزا ل مد نة  
ملدة    JM ET L SARL املغرب لفائدة 
 2819 81  جنبر  سنة تبتدئ من   3
مقابل   2822 نوفلبر   38 و تنتهي في 

مبلغ شهري قيلته 11.888  رهم.

37(I

IL CONSIGLIO SARLAU

 HOTEL IMOUZZER

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 LOT 1(-APPT N°18 IMM N°17

 SOKOMA MARRAKECH ،

48888، مراكش املغرب

 HOTEL IMOUZZER SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 47  رب 

سيدي بولقات مراكش املد نة - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54(31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2812 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HOTEL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IMOUZZER SARLAU

غرض الشركة بإ جاز :  فندق غير 

مصنف.

47  رب   : عنوان املقر االجتلاعي 

 - املد نة  مراكش  بولقات  سيدي 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 158.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.588  : احيا  حيا  ا   السيد 

بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  احيا  حيا  ا   السيد 
تجزئة الزرقطوني   15 رقم   2 واليلي 

مراكش    48888 مراكش  ملحاميد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  احيا  حيا  ا   السيد 
تجزئة الزرقطوني   15 رقم   2 واليلي 

مراكش    48888 مراكش  ملحاميد 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

31  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2812 تحت رقم 59319.

379I

QUALICIA CONSULTING

STE SEVEN CATERING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

  STE SEVEN CATERING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  إقامة 

سيليكت الطابق الخامس رقم 18 م 

ج مكناس   إقامة سيليكت الطابق 

الخامس رقم 18 م ج مكناس  

58888 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 17  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SEVEN CATERING SARL

 FAST  : بإ جاز  الشركة  غرض 

 FOOD SNACK

 RESTAURANT

TRAITEUR

.  NÉGOCES

إقامة    : االجتلاعي  املقر  عنوان 

رقم  الخامس  الطابق  سيليكت 

سيليكت  إقامة  مكناس    ج  م   18

الطابق الخامس رقم 18 م ج مكناس  

58888 مكناس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

188.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : السيد  وسف السباري  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد سعيد فلكي  :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  وسف السباري  عنوانه(ا) 

عا دة  مجلع  رشيد  موالي  شارع 
 98868 4 طنجة  9 رقم  فيالج علارة 

طنجة  املغرب.

عنوانه(ا)  فلكي   سعيد  السيد 

8)3321  آنفرس بلجيكا  بوتربلومان 

58888 آنفرس بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  وسف السباري  عنوانه(ا) 

عا دة  مجلع  رشيد  موالي  شارع 
 98868 4 طنجة  9 رقم  فيالج علارة 

طنجة  املغرب

عنوانه(ا)  فلكي   سعيد  السيد 

8)3321  آنفرس بلجيكا  بوتربلومان 

58888 آنفرس بلجيكا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5213.

3(8I

LAAJEB ACCOUNTING

 LAAJEB ACCOUNTING

SARL
إعالن متعد  القرارات

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

 LAAJEB ACCOUNTING SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوان 

رقم C تطوان ، 93888 تطوان 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6773

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الشركة  مال  رأس  رفع  رقم  قرار 

رأس  رفع  ما لي:  عل2  الذي  نص   :

إ 2  18888  رهم  من  الشركة  مال 

 788 8888)  رهم من خالل إنشاء 

حصة جد دة بقيلة 188  رهم لكل 

لألسهم  الجد د  والتوزيع  مشترك 

التا ي:  النحو  الزيا ة عل2  لهذه   تبع 

حصة و   728: لعجب  السيدة رجاء 

السيدة ثريا الرحلاني: 8) حصة 

الهدف  تغيير  و  حذف  رقم  قرار 

الذي  نص   : للشركة  االجتلاعي 

الهدف  وتعد ل  حذف  ما لي:  عل2 

امشغال  االجتلاعي بحذف النشاط: 

املثعد ة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  نص  رأس مال:   7 بند رقم 

عل2 ما لي: رفع رأس مال الشركة  

االجتلاعي:  الهدف   2 رقم  بند 

حذف هدف  الذي  نص عل2 ما لي: 

اجتلاعي: امشغال املثعد ة 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

85  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 5)63.

3(1I

الهدى لالستشارة ش م م

KENZA FLEX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

الهدى لالستشارة ش م م

رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املد نة الجد دة فاس ، 38888، 

فاس املغرب

KENZA FLEX شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اغبالو 

اقورار بال  منزل مكناس صفرو  - 

31823 صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1521

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  85  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    KENZA FLEX

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
منزل  بال   اقورار  اغبالو  اإلجتلاعي 

صفرو   31823  - صفرو   مكناس 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجتلاعي.

اغبالو  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 - صفرو   مكناس  منزل  بال   اقورار 

31823 صفرو املغرب. 

و عين:
بلخياط زوكاري  أحلد   السيد(ة) 

شارع ابن خطيب اقامة  و عنوانه(ا) 

املغرب  فاس   38888   3 رقم  وفاء 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 227/2819.

3(2I

fiduciaire trascof

SAM ALL TECH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiduciaire trascof

 tarik bnou ziad residence 81

 1 qh casablanca ، 20100،

casablanca maroc

SAM ALL TECH شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 18 شارع 

الحرية الطابق التالت الشقة رقم 6  

- 28888 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.259251

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 16  جنبر  في  املؤرخ 

ذات  شركة   SAM ALL TECH حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 

شارع   18 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

  6 الحرية الطابق التالت الشقة رقم 

- 28888 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

لعدم وجو  فرص للشغل.

و عين:

و  مر اس  صفا    السيد(ة)  

ابا  شارع   3 اال ريسية  عنوانه(ا) 

 28888  (4( الرقم  شعيب  كا ي 

(ة)  كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 16  جنبر 2819 وفي 18 شارع 

الحرية الطابق التالت الشقة رقم 6  - 

28888 الدارالبيضاء املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724692.
3(3I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

ال 36 ش م م ش و
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري 

(امشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري

ال 36 ش م م ش و
بلقت�سى  الجلع العام االستثنائي 
ش م م ش و الكائن   36 لشركة ال 
في  مساكنة   : ب  االجتلاعي  مقرها 
علارة  الرويضات    2 اغيدر  تجزئة 
184 رقم 3 48888  مراكش  املغرب 
املؤرخ في 13 شتنبر 2819 تقرر ما لي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
التجاري الكائن ب : زنقة االرك تقاطع  
ش الحسن الثاني و ش عبد هللا بن 
 ، مراكش املغرب   48888  -  اسين  
املوقع من طرف شركة ال 36 ش م م 
ش و : بصفتها مالكة لألصل التجاري 
و شركة را انيم ش م م ش و بصفتها 

مسيرة حرة.
3(4I

االتقان للحسابات

PETITS CHERIS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62888، الناظور املغرب

PETITS CHERIS PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة 4 
رقم 188 لعرا�سي - 62818 الناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(8(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  16  جنبر  املؤرخ في 
PETITS CHERIS PRIVE شركة ذات 
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  18.888  رهم 

188 لعرا�سي  4 رقم  اإلجتلاعي زنقة 

الناظور املغرب نتيجة ل-   62818  -

مشاكل متنوعة.

و عين:

السيد(ة) هدى  ابركان و عنوانه(ا) 
35 الناظور  81 رقم  حي عريض زنقة 

62828 الناظور املغرب كلصفي (ة) 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 4 وفي زنقة   2819 16  جنبر  بتاريخ 
62818 الناظور  188 لعرا�سي -  رقم 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3556.

3(5I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

ألو سيبل
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ألو سيبل  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مساكنة 

في تجزئة أغيدر 2 الرويضات علارة 

184 رقم 3 - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
ألو   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

سيبل .
مركز   : بإ جاز  الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي
تصد ر خدمات هاتفية.

مساكنة   : عنوان املقر االجتلاعي 
الرويضات علارة   2 في تجزئة أغيدر 
184 رقم 3 - 48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 958   : نجيب  حوا�سي  السيد  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
حصة   58   : السيدة جرنا سارة 

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حوا�سي نجيب عنوانه(ا)  السيد  
 86558 ماي    ( ش   1168 رقم 

الروكيت فوق سال ن فرنسا.
عنوانه(ا)  سارة  جرنا  السيدة 
سيدي   33 الشقة  ا  الحلراء  اقامة 

عبا  1  48888 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سارة  جرنا  السيدة 
سيدي   33 الشقة  ا  الحلراء  اقامة 

عبا  1 48888 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 4)1184.

3(6I

FIDUGRA

LFAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محلد الخامس علارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 
6158)، اكا  ر املغرب

LFAL TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي بلوك 

س رقم 52 حي املسيرة ا ت ملول - 

8888) ا ت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 83  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LFAL  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TRANS

-نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

-نقل االمتعة غير املصاحبة.

-تجارة متنوعة..

بلوك   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - حي املسيرة ا ت ملول   52 س رقم 

8888) ا ت ملول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 158   : السيدة مينة بللحجوبي 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد حسن الفال :  58) حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مينة بللحجوبي عنوانه(ا) 

ا ت  املسيرة  حي   52 رقم  س  بلوك 

ملول 8888) ا ت ملول املغرب.

عنوانه(ا)  الفال  حسن  السيد 

ا ت  املسيرة  حي   52 رقم  س  بلوك 

ملول 8888) ا ت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مينة بللحجوبي عنوانه(ا) 

ا ت  املسيرة  حي   52 رقم  س  بلوك 

ملول 8888) ا ت ملول املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2819 تحت رقم 4592.

3((I

F.C.G.E

 CHKHAIMI

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

LICBTP شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي عللية 

باب مسلرير علارة -ك- شقة 82 

العزوزية مراكش - 48178 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57775

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   19 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

LICBTP  مبلغ  ذات الشريك الوحيد 
وعنوان  8.888)  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي عللية باب مسلرير 

علارة -ك- شقة 82 العزوزية مراكش 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   48178  -

توقف النشاط.

عللية  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 82 شقة  -ك-  علارة  مسلرير  باب 

مراكش   48178  - العزوزية مراكش 

املغرب. 

و عين:

و  لشير  بوجلعة   السيد(ة) 

 3(1 رقم  القيروان  حي  عنوانه(ا) 

الحوز   42382 مراكش  تحناوت 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم )11859.

3(9I

F.C.G.E

LICBTP

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

LICBTP شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي عللية 

باب مسلرير علارة -ك- شقة 82 

العزوزية مراكش - 48178 مراكش 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57775

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   19 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

LICBTP  مبلغ  ذات الشريك الوحيد 

وعنوان  8.888)  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي عللية باب مسلرير 

علارة -ك- شقة 82 العزوزية مراكش 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   48178  -

توقف النشاط.

عللية  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 82 شقة  -ك-  علارة  مسلرير  باب 

مراكش   48178  - العزوزية مراكش 

املغرب. 

و عين:

و  لشير  بوجلعة   السيد(ة) 

 3(1 رقم  القيروان  حي  عنوانه(ا) 

الحوز   42382 مراكش  تحناوت 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم )11859.

398I

الهدى لالستشارة ش م م

KENZA FLEX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

الهدى لالستشارة ش م م

رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املد نة الجد دة فاس ، 38888، 

فاس املغرب

KENZA FLEX شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : اغبالو 

اقورار بال  منزل مكناس صفرو - 

31823 صفرو املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1521

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  89  جنبر  املؤرخ في 

KENZA FLEX شركة ذات املسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

مكناس  منزل  بال   اقورار  اغبالو 

صفرو - 31823 صفرو املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق الهدف االجتلاعي.

و عين:
السيد(ة) أحلد   بلخياط زوكاري 

شارع ابن خطيب اقامة  و عنوانه(ا) 

املغرب  صفرو   38888  3 رقم  وفاء 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وفي اغبالو   2819 89  جنبر  بتاريخ 

 - صفرو  مكناس  منزل  بال   اقورار 

31823 صفرو املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 238/2819.

391I

الهدى لالستشارة ش م م

HABABY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

الهدى لالستشارة ش م م

رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املد نة الجد دة فاس ، 38888، 

فاس املغرب

HABABY شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : اقامة 

االمام علي الطابق الرابع رقم 23 

زنقة الحسن البصري  - 38888 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.467(9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 86  جنبر  في  املؤرخ 

HABABY شركة ذات مسؤولية  حل 

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 

علي  االمام  اقامة  اإلجتلاعي  مقرها 

زنقة الحسن   23 الطابق الرابع رقم 

املغرب  فاس   38888  - البصري  

نتيجة لتاكل الرأسلال االجتلاعي.

و عين:

علج و عنوانه(ا)  السيد(ة) هدى  

اقامة االمام علي الطابق الرابع رقم 

 38888 البصري   الحسن  زنقة   23

فاس املغرب كلصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

اقامة  وفي   2819 86  جنبر  بتاريخ 

 23 رقم  الرابع  الطابق  علي  االمام 

زنقة الحسن البصري  - 38888 فاس 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4281/2819.

392I

الهدى لالستشارة ش م م

2MODE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

الهدى لالستشارة ش م م

رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املد نة الجد دة فاس ، 38888، 

فاس املغرب

2MODE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : اقامة 

االمام علي الطابق الرابع رقم 23 

زنقة الحسن البصري  - 38888 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.489(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 أكتوبر 2819 تقرر حل 

املسؤولية  ذات  شركة   2MODE

 188.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

االمام علي الطابق الرابع رقم 23 زنقة 

فاس   38888  - البصري   الحسن 

الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

االجتلاعي.

و عين:

و  بنجلون  ابراهيم   السيد(ة) 

الطابق  علي  االمام  اقامة  عنوانه(ا) 
23 زنقة الحسن البصري   الرابع رقم 

(ة)  كلصفي  املغرب  فاس   38888

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

اقامة  وفي   2819 أكتوبر   2( بتاريخ 

 23 رقم  الرابع  الطابق  علي  االمام 
زنقة الحسن البصري - 38888 فاس 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

82  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 86/2819)3.

393I

العلوري استشارة

BELLA TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير تسلية الشركة

العلوري استشارة
زنقة فاس رقم  11 تازة، 35888، 

تازة املغرب

bella travaux divers شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي مكناسة 

الغربية املركز تازة 35888 تازة 

املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3745

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2819 89  جنبر  املؤرخ في 

 bella travaux« تسلية الشركة من 

 marseille consept« إ 2   »divers

. »travaux divers

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2819 تحت رقم )131.

394I

العلوري استشارة

 MARSEILLE CONSEPT

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

العلوري استشارة
زنقة فاس رقم  11 تازة، 35888، 

تازة املغرب

MARSEILLE CONSEPT

TRAVAUX DIVERS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكناسة 

الغربية - 35888 تازة املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3745

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  89  جنبر  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

قرماطي عبد اللطيف كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2819 تحت رقم )131.

395I

gest consultants

LUX PRO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 28188، الدار 

البيضاء املغرب

LUX PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني - 28128 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35538

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 84 نوفلبر 2819 تقرر حل 

 LUX شركة ذات املسؤولية املحدو ة

98.888  رهم  مبلغ رأسلالها    PRO

شارع   59 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

الدار البيضاء   28128  - الزرقطوني 

املغرب نتيجة ل : ازمة اقتصا  ة.

و حد  مقر التصفية ب 59 شارع 

الدار البيضاء   28128  - الزرقطوني 

املغرب. 

و عين:

و  جلون  بن  ا لان   السيد(ة) 

عنوانه(ا) 56 احلد الناصري 28188 

(ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 59 شارع 

الزرقطوني

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72312.

396I

gest consultants

CENTRALE PRO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 28188، الدار 

البيضاء املغرب

CENTRALE PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني - 28128 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35531

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  24  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    CENTRALE PRO

مقرها  وعنوان  98.888  رهم 

 - الزرقطوني  شارع   59 اإلجتلاعي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   28128

ل : ازمة اقتصا  ة.

و حد  مقر التصفية ب 59 شارع 

الدار   28128 املغرب  الزرقطوني 

البيضاء املغرب. 
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و عين:

و  جلون  بن  ا لان   السيد(ة) 

عنوانه(ا) 56 احلد الناصري 28188 

(ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 59 شارع الزرقطوني

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723129.

397I

MA GLOBAL CONSULTING

HBL CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

HBL CAPITAL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 3 زنقة 

آ ت أورير الطابق الثاني بورغون   - 

28888 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HBL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CAPITAL

شراء،   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أو  تسيير،  تلويل،  مساهلة، 

شركات  في  آخر  بشكل  املشاركة 

أخرى أو الشركات العاملة في جليع 

والصناعية  التجارية  القطاعات: 

والخدمات والبناء واملالية..
زنقة   3  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - آ ت أورير الطابق الثاني بورغون   

28888 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد هشام بن الجيال ي  :  188 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الجيال ي  بن  هشام  السيد 
 68 رقم  امطباء  إقامة  عنوانه(ا) 

الهرهورة -  تلارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجيال ي  بن  هشام  السيد 
 68 رقم  امطباء  إقامة  عنوانه(ا) 

الهرهورة -  تلارة املغرب

 - بتاريخ  تم اإل داع القانوني ب-  

تحت رقم -.

39(I

zagora consulting sarl

MOTOSTAND SOCIETY
شركة التضامن

حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محلد الخامس ، 

47988، زاكورة املغرب

MOTOSTAND SOCIETY شركة 

التضامن(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي موالي 
رشيد تاكونيت - 47988 زاكورة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2487
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  28  جنبر  املؤرخ في 
 MOTOSTAND التضامن  شركة 
 18.888 رأسلالها  مبلغ    SOCIETY
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
 47988  - حي موالي رشيد تاكونيت 
زاكورة املغرب نتيجة ل : التوقف عن 

مزاولة النشاط.
و حد  مقر التصفية ب حي موالي 
زاكورة   47988  - تاكونيت  رشيد 

املغرب. 
و عين:

السيد(ة) سعيد  لفقير و عنوانه(ا) 
تاكونيت  محلد  بني  الجد د  قصر 
(ة)  زاكورة املغرب كلصفي   47988

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2819 تحت رقم 431.
399I

االتقان للحسابات

JNANE SELOUANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62888، الناظور املغرب

JNANE SELOUANE  شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الوفاق رقم 13 سلوان - 62782 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16645

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2819 نوفلبر   19 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

بو و  سعيد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   62(

)62 حصة لفائدة  السيد (ة) هشام  

زواري بتاريخ 19 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 24 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3553.

488I

CMA GESTION

TOTAL PHARMA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TOTAL PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املنار رقم 3/281 طريق اسفي  - 

48888 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3375

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 نوفلبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

»تجزئة املنار رقم 281/3 طريق اسفي  

- 48888 مراكش املغرب« إ 2 »تجزئة 

املسار طريق   82 518 محل رقم  رقم 

اسفي  - 48888 مراكش  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118596.
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KURTSERV

كورتسيرف

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

KURTSERV

 13LOT HAFID MEKI

 LAAOUNATE، 24353، SIDI

BENNOUR MAROC

كورتسيرف شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 13 تجزئة 

حفيظ املكي العونات - 24852 

سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

كورتسيرف.

غرض الشركة بإ جاز : الخدمات 

و االعلال املتنوعة.

عنوان املقر االجتلاعي : 13 تجزئة 

 24852  - العونات  املكي  حفيظ 

سيدي بنور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

18.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عثلان  ملغاري  السيد 

بنور  سيدي   24353 هالل   بني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عثلان  ملغاري  السيد 

بني هالل  24353 سيدي بنور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 89 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

482I

gest consultants

BIOTRONIX

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

gest consultants

15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 28188، الدار 

البيضاء املغرب

BIOTRONIX شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 59 شارع 

الزرقطوني - 28128 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.378(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    BIOTRONIX

مقرها  وعنوان  888.)1  رهم 

 - الزرقطوني  شارع   59 اإلجتلاعي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   28128

ل : ازمة اقتصا  ة.

زنقة   11 و حد  مقر التصفية ب 

البيضاء  الدار   28188 املغرب  سبو 

املغرب. 

و عين:

و  قيسومة  توفيق   السيد(ة) 

رقم  بلفريج  زنقة  املنار  عنوانه(ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   28118  15

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 11 زنقة 

سبو

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724629.

483I

BCNG

NANOLAB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

NANOLAB SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 265،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 

البيضاء الدار البيضاء 28858 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 85  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NANOLAB SARL

غرض الشركة بإ جاز : التجارة في 

موا  التجليل والصيدلة.

 : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 

الدار البيضاء  الدار البيضاء  رقم92 

28858 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

188.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عزيز بوطالب :  988 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 STE : BLASTING الشركة 

 ENGINEERING CONSULT

  INTERNATIONAL LIMITED :

188 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

 السيد عزيز بوطالب : 988 بقيلة 

188  رهم.

 STE : BLASTING الشركة 

 ENGINEERING CONSULT

 INTERNATIONAL LIMITED :

188 بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   بوطالب  عزيز  السيد 

إقامة   3 شقة   1 طابق  الرازي  زنقة 

البيضاء  الدار  النخيل  حي  املنار 

28858 الدار البيضاء املغرب.

 STE : BLASTING الشركة 

 ENGINEERING CONSULT

 INTERNATIONAL LIMITED

إ رلند   28858 إ رلند  عنوانه(ا) 

إ رلند.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوطالب  عزيز  السيد 

إقامة   3 شقة   1 طابق  الرازي  زنقة 

البيضاء  الدار  النخيل  حي  املنار 

28858 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724552.
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Consultation internationale  6(78  

PARCOURS ET METIERS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

  Consultation internationale

6(78

شارع محلد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 18 رقم 355 ، 28188، الدار 

البيضاء املغرب

PARCOURS ET METIERS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

محلد سليحة,إقامة جوهرة محلد 

سليحة رقم 144 - 28898 البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227321

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2819 28  ونيو  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    PARCOURS ET METIERS

وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 

محلد  زنقة  اإلجتلاعي  مقرها 

محلد  جوهرة  سليحة,إقامة 

28898 البيضاء   - 144 سليحة رقم 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجتلاعي.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

محلد سليحة,إقامة جوهرة محلد 

28898 البيضاء   - 144 سليحة رقم 

املغرب. 

و عين:

السيد(ة) عبد الواحد  السعيدي 

زنقة  مزوكة,2  4,تجزئة  عنوانه(ا)  و 

املغرب  البيضاء   28378 كي,أنفا 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :-

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724418.

485I

nador conseil sarl au

N.A.S.A.Y
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

N.A.S.A.Y  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 297 شارع 

الجيش امللكي - 62888 الناظور 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  17979

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 13  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»588.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »688.888  رهم«  إ 2   رهم« 

مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3538.

486I

nador conseil sarl au

LA EXCELENCIA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

LA EXCELENCIA  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

الخالق الطريس رقم 111-189  - 

62888 الناظور املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.19865

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 13  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»488.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »588.888  رهم«  إ 2   رهم« 
مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم )352.

487I

MCG

أجانص ماروكان دو ماركوتينك 

إتيد أي كورطاج
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

أجانص ماروكان  و ماركوتينك إتيد 

أي كورطاج شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عالل الفا�سي، العلارة 12، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 82  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : أجانص 

أي  إتيد  ماركوتينك  ماروكان  و 

كورطاج.

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

موجهة للخارج  اخل املغرب.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الشقة   ،12 العلارة  الفا�سي،  عالل 

رقم 5، تجزئة سين - 48888 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : أونتين  باسكال  أوليفيي  السيد 

99 حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

فينانسيار  أنجينيوري  الشركة 

1 حصة    : إموبيليار أي باتخيلونيال 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

أونتين  باسكال  أوليفيي  السيد 

عنوانه(ا) ) زنقة سبيطا يري 86888 

نيس فرنسا.

فينانسيار  أنجينيوري  الشركة 

باتخيلونيال عنوانه(ا)  إموبيليار أي 

أونوري  سانت  فوبورغ  زنقة   166

)7588 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

أونتين  باسكال  أوليفيي  السيد 

عنوانه(ا) ) زنقة سبيطا يري 86888 

نيس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118689.
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jilovta sarl

تدزوين اليك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

تدزوين اليك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 24 حي 

االندلس طريق السخاء 1  - 68888 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34493

 28 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : تدزوين 

اليك.

االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

العامة و املختلفة.

حي   24  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 68888  -   1 االندلس طريق السخاء 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد ا ت احسا ن :  588 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد حسن راشق :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

احسا ن  ا ت  محلد  السيد 

عنوانه(ا)  وار ازكار تيغدوين الثوامة 

الحوز  42858 الحوز املغرب.

السيد حسن راشق عنوانه(ا)  وار 

 35188 تلاست راس لقصر تا رت  

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

احسا ن  ا ت  محلد  السيد 

عنوانه(ا)  وار ازكار تيغدوين الثوامة 

الحوز  42858 الحوز املغرب

السيد حسن راشق عنوانه(ا)  وار 

 35188 تلاست راس لقصر تا رت  

جرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 3793.

489I

jilovta sarl

 GRAND ETUDE D

 ORIENTAL DE MAROC

****GEOM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 GRAND ETUDE D ORIENTAL

DE MAROC **GEOM** شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

السلارة 1 رقم 14  - 68888 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

344(7

 13 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 GRAND ETUDE D ORIENTAL DE

.**MAROC **GEOM

مكتب   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الدراسات .

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

68888 وجدة   -   14 رقم   1 السلارة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 388   : عزوزي   زكرياء  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

288 حصة    : السيد جوا   ويب 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد العربي بلهراز :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عزوزي   السيد زكرياء 

 62838   35 رقم   67 1 طريق  اريض 

الناضور املغرب.

عنوانه(ا)  جوا   ويب  السيد 

شارع الحسن الثاني حي بن زي رقم 

71  68888 وجدة املغرب.

عنوانه(ا)  بلهراز  العربي  السيد 

  22 رقم  املدار  طريق  املستقبل  حي 

68888 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عزوزي   السيد زكرياء 

 62838   35 رقم   67 1 طريق  اريض 

الناضور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 3779.

418I

ZHAR AHMED

FAN AL ARABISK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

FAN AL ARABISK شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 24 
زنقة 4 بال  املزكاري صهريج كناوا - 

38128 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47765

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 82  جنبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»رقم 24 زنقة 4 بال  املزكاري صهريج 

إ 2  املغرب«  فاس   38128  - كناوا 
»رقم )) زنقة سيدني الوفاء 2 طريق 

صفرو - 38868 فاس  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4197/19.

411I

gestoria siham

DRACRO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

gestoria siham

 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

24888، الجد دة املغرب

DRACRO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة بن 

 غة رقم 7 شقة 4  الجد دة 24888 

الجد دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

168(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 84  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DRACRO

 GENIE  : بإ جاز  الشركة  غرض 

CIVIL

 CONSTRUCTION BATIMENT

TCE

.TRAVAUX DIVERS

عنوان املقر االجتلاعي : اقامة بن 

 غة رقم 7 شقة 4  الجد دة 24888 

الجد دة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : الحفيان  وسف  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

حصة   588   : برا ة منير  السيد 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحفيان  وسف عنوانه(ا) 

انزران  بئر  شارع  الحفيان  مراب 

24888 الجد دة املغرب.

السيد برا ة منير عنوانه(ا) تجزئة 

 24888  1( الرقم  الشيخ  جنان 

الجد دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحفيان  وسف عنوانه(ا) 

انزران  بئر  شارع  الحفيان  مراب 

24888 الجد دة املغرب

السيد برا ة منير عنوانه(ا) تجزئة 

 24888  1( الرقم  الشيخ  جنان 

الجد دة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 1( بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 24578.

412I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 SOLIDE INDUSTRIE
MAROCAINE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

 SOLIDE INDUSTRIE
MAROCAINE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 134. حي 
الفسفاط بولنوار - 25152 خريبكة 

املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6139

 38 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 أكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SOLIDE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.INDUSTRIE MAROCAINE
تصنيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 
الشركات  و  للبناء  املعدنية  الهياكل 
املعدنية  الهياكل و امجزاء  تصنيع   -
للبناء - تصنيع الخزانات و الصهاريج و 
الحاويات املعدنية - خدمات مختلفة 
للبناء - بيع و شراء موا  البناء و املوا  
- توزيع املعدات الصناعية و  امولية 

قطع الغيار.

134. حي   : عنوان املقر االجتلاعي 

25152 خريبكة   - الفسفاط بولنوار 

املللكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد محلد بومد اني 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد بومد اني عنوانه(ا) 

الجد دة   24888 بجا ة   زنقة   .62

املللكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد بومد اني عنوانه(ا) 

الجد دة   24888 بجا ة   زنقة   .62

املللكة املغربية

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 23  جنبر 

2819 تحت رقم 1455.

413I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LACHHAB ET FILS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

LACHHAB ET FILS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

القرويين رقم 152 حي املرنيين ا راك 

سيدي ابراهيم - 38888 فاس 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37(51

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 نوفلبر   27 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

1.788.888  رهم أي من »188.888 

عن  »88.888).1  رهم«  إ 2   رهم« 

طريق :  رفع القيلة اإلسلية لألسهم 

املوجو ة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

86  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 3983/2819.

414I

LEADER FINANCE

ESSENTIAL CARS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ESSENTIAL CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة بدر 

رقم 44 سكجور مراكش - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ESSENTIAL CARS
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كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجتلاعي : تجزئة بدر 

 48888  - سكجور مراكش   44 رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 588.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 2.588   : السيد عبد هللا البر ا ي 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد  وسف الحلداني :  2.588 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا البر ا ي عنوانه(ا) 

سكجور مراكش   44 تجزئة بدر رقم 

48888 مراكش املغرب.

الحلداني  السيد  وسف 

العنوان تجزئة اسيل رقم  عنوانه(ا) 

 48888 مراكش  ميسرة  زنقة   461

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا البر ا ي عنوانه(ا) 

سكجور مراكش   44 تجزئة بدر رقم 

48888 مراكش املغرب

السيد عبد هللا البر ا ي عنوانه(ا) 

سكجور مراكش   44 تجزئة بدر رقم 

48888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118641.

415I

االتقان للحسابات

STE EURO ARABIC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62888، الناظور املغرب

STE EURO ARABIC شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

65 رقم 11 اوال  لحسن  - 62828 

الناظور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14511

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   22 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

رشيد املزوزي  (ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.888

1.888 حصة لفائدة  السيد (ة) علر 

ا ت الطالب بتاريخ 22 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 24 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3552.

416I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

مين تي طوغ

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

مين تي طوغ شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 2 تجزئة 

املسفر طريق اموزر اقامة زمور ة 

2 الشقة 11 فاس - 38888 فاس 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(717

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 28  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»588.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »688.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4174/2819.

417I

MCG

توينلوك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

توينلوك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عالل الفا�سي، العلارة 12، الشقة 

رقم 5، تجزئة سين - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 )1  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

توينلوك.

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

موجهة للخارج  اخل املغرب.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الشقة   ،12 العلارة  الفا�سي،  عالل 

رقم 5، تجزئة سين - 48888 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

99 حصة    : السيد تاراكانو هيرفي 

بقيلة 188  رهم للحصة .
السيدة أباريزو ميشال لويز ماري 

:  1 حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  هيرفي  تاراكانو  السيد 

باريس   7588( زنقة بيار شارون   46

فرنسا.

لويز  ميشال  أباريزو  السيدة 

46 زنقة بيار شارون  ماري عنوانه(ا) 

)7588 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هيرفي  تاراكانو  السيد 

باريس   7588( زنقة بيار شارون   46

فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118646.

41(I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MARKET PARA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

MARKET PARA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 49 شارع 

موالي عبد هللا، الطابق امر�سي رقم 

)4 ، 98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2795

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 16  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة) خد جة الڭاس 

288 حصة اجتلاعية من أصل 288 

محلد  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بوجلعة بتاريخ 21 فبرا ر )281.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 691).

419I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SAMY DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SAMY DISTRIBUTION  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 376 شارع 

امباسا ور بن عيشة  - 28298 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17(951

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 نوفلبر 2819 تم تعيين 

مسير جد د للشركة السيد(ة) شلس 

الد ن  عبد العزيز كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2819 84  جنبر 

.722298/2819

428I

MCG

إي أم أنتيرفاس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

إي أم أنتيرفاس شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عالل الفا�سي، العلارة 12، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 )1  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

إي أم   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

أنتيرفاس.

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

موجهة للخارج  اخل املغرب.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الشقة   ،12 العلارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 48888 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلا ي راشدي اليعقوبي 
:  99 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 
  : السيدة إلهام راشدي اليعقوبي 

1 حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلا ي راشدي اليعقوبي 
رقم  فيال  الفر وس  حي  عنوانه(ا) 
مراكش   48888 بدر  شارع   ،251

املغرب.
اليعقوبي  راشدي  إلهام  السيدة 
بن  سعد  زنقة  إيسيل  عنوانه(ا) 
مراكش   48888  255 الرقم  الربيع، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليعقوبي  راشدي  إلهام  السيدة 
بن  سعد  زنقة  إيسيل  عنوانه(ا) 
مراكش   48888  255 الرقم  الربيع، 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118548.
421I

UNIVERS JOUHARI

 TELEBOUTIQUE
OUAZZANI
شركة التضامن

حل شركة

UNIVERS JOUHARI
8) شارع موالي سليلان الطابق 2 

الرقم 1 عين السبع ، 28598، الدار 
البيضاء املغرب

 TELEBOUTIQUE OUAZZANI
شركة التضامن(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي امال 2 

زنقة 15 رقم 13 تجزئة 311 سيدي 
البرنو�سي الدارالبيضاء - 28538 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9(341

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2818 تقرر حل  38  جنبر  املؤرخ في 
 TELEBOUTIQUE التضامن  شركة 

رأسلالها  مبلغ    OUAZZANI

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
رقم   15 زنقة   2 امال  اإلجتلاعي 

البرنو�سي  سيدي   311 تجزئة   13

28538 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

 2 و حد  مقر التصفية ب امال 
311 سيدي  13 تجزئة  15 رقم  زنقة 

 28538  - الدارالبيضاء  البرنو�سي 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  لعرباج  هللا   عبد  السيد(ة) 
رقم   15 زنقة   2 امال  عنوانه(ا) 

البرنو�سي  سيدي   311 تجزئة   13

الدارالبيضاء   28538 الدارالبيضاء 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2811 تحت رقم )9)9)4.

422I

fiducinfo sarlau

MOS-HAM SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

 MOS-HAM SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

 ار السالم شطر1 رقم )) سعا ة 

مراكش - 48888  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

99(85

 81 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

MOS- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.HAM SERVICES SARL

مخبزة و   : غرض الشركة بإ جاز 

حلويات

ملون حفالت

تنظيم الحفالت و املناسبات.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

سعا ة   (( رقم  شطر1  السالم   ار 

مراكش - 48888  مراكش  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

588 حصة    : السيد احلد ابناي 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد مصطفى عتو :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احلد ابناي عنوانه(ا) حي 

 48888 148از ي   رقم  تاشفين  بن 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  عتو  مصطفى  السيد 

تاركة سيدي مبارك رقم 429 48888 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احلد ابناي عنوانه(ا) حي 

 48888 148از ي   رقم  تاشفين  بن 

مراكش املغرب

عنوانه(ا)  عتو  مصطفى  السيد 

تاركة سيدي مبارك رقم 429 48888 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 978)18.

423I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 STE WELAT MANING SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البر د 318 الرئيسية 

الرشيد ة ، 52888، الرشيد ة 

املغرب

 STE WELAT MANING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1 

علارة 19 ساحة محلد الخامس 

الريش - 52488 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 16  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WELAT MANING SARL AU

استغالل   : غرض الشركة بإ جاز 

املعا ن مقاول في االشغال املختلفة 

او البناء االستيرا  و التصد ر.
 1 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الخامس  محلد  ساحة   19 علارة 

الريش - 52488 الريش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : محلوت  بابور  السيد 

حصة بقيلة 188.888  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محلوت  بابور  السيد 

  ار باكر تركيا 21818   ار باكر تركيا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محلوت  بابور  السيد 

  ار باكر تركيا 21818   ار باكر تركيا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بليدلت  بتاريخ 28  جنبر 

2819 تحت رقم 221.

424I

COMICONE

SOFRIDO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

COMICONE

رقم 1، علارة 6، اقامة ابن سينا ، 

58888، مكناس املغرب

SOFRIDO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 18 ، 

لكثرات ، طريق فاس - 8)588 

مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1(555

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 38 نوفلبر 2819 تقرر حل 

املسؤولية  ذات  شركة   SOFRIDO

 488.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

 18 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

 588(8  - فاس  طريق   ، لكثرات   ،

لتوقف  نتيجة  املغرب  مكناس 

منذ  التجاري  نشاطها  عن  الشركة 

بدا ة 2819.

و عين:

السيد(ة) سلير   تابت  و عنوانه(ا) 

فاس  طريق   ، لكثرات   ،  18 رقم 

(ة)  8)588 مكناس املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 18 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

 588(8  - فاس  طريق   ، لكثرات   ،

مكناس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 3)55.

425I

RA CONSULTING

GOLDREST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

RA CONSULTING

 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI

 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC

GOLDREST شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 44 

شارع محلد سالوي - 38888 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GOLDREST

متعهد   -  : غرض الشركة بإ جاز 

الحفالت



عد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828)الجريدة الرسمية   692

- مطعم .
 44 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 
فاس   38888  - شارع محلد سالوي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 588   : بوكاي�سي   حسن  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
حصة   588   : السيد خالدراغب 

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن بوكاي�سي  عنوانه(ا) 
38  وار الهندسة فاس  رقم   7 زنقة 

38888  فاس املغرب.
عنوانه(ا)  راغب  خالد  السيد 
مجلوعة 87 رقم )1 ب م ع 58868 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بوكاي�سي عنوانه(ا) 
38  وار الهندسة فاس  رقم   7 زنقة 

38888 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4167.
426I

HOUSSAM EDDINE

 STE OULAD MOHAMED
MENUISERIE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1
 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،
93000، TETOUAN MAROC
 STE OULAD MOHAMED

MENUISERIE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار الطهر 

ازال تطوان - 93888 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 STE OULAD MOHAMED

.MENUISERIE SARL AU

نجارة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الخشب و االملنيوم.

عنوان املقر االجتلاعي :  وار الطهر 

ازال تطوان - 93888 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

اكريلص  عزيز  محلد  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اكريلص  عزيز  محلد  السيد 

تطوان  ازال  الطهر  عنوانه(ا)  وار 

93888 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

اكريلص  عزيز  محلد  السيد 

تطوان  ازال  الطهر  عنوانه(ا)  وار 

93888 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 1)64.

427I

CABINET KHACHIM

LE ZAHIR WORKSHOP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

LE ZAHIR WORKSHOP شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : مكتب 

رقم 5 شارع الحسن الثاني رقم 

52 إقامة زازيا  - 14888 القنيطرة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.51787

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  16 شتنبر  املؤرخ في 

شركة   LE ZAHIR WORKSHOP

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 

5 شارع الحسن الثاني رقم 52 إقامة 

املغرب  القنيطرة   14888  - زازيا  

نتيجة لنقص في نشاط الشركة.

و عين:

السيد(ة) هيبة  زاهير و عنوانه(ا) 

عبدالرحلان  موالي  شارع   46

كلصفي  املغرب  القنيطرة   14888

(ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

مكتب  وفي   2819 شتنبر   16 بتاريخ 

رقم  الثاني  الحسن  شارع   5 رقم 

القنيطرة   14888  - إقامة زازيا    52

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 87 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 2689.

42(I

CABINET LAAFOU CONSEIL

DABADOC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الكولين 2 رقم 5 علارة 

ماتينيون الطابق 2 رقم 7 سيدي 

معروف الدار البيضاء ، 28158، 

الدار البيضاء املغرب

DABADOC شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 258 شارع 

بور و وشارع موالي  وسف املكتب 

رقم 6;الطابق الثاني  - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.299.319

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   2819 11  جنبر  في  املؤرخ 

رأسلال الشركة بلبلغ قدره »19.888 

إ 2   رهم« أي من »114.488  رهم« 

»133.488  رهم« عن طريق :  تقد م 

حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724671.

429I

zagora consulting sarl

DAR TALHAYA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

zagora consulting sarl

رقم119  شارع محلد الخامس ، 

47988، زاكورة املغرب

DAR TALHAYA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار اوال  

 ريس محاميد - 47988 زاكورة 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(55
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  24  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
  DAR TALHAYA الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسلالها 18.888  رهم وعنوان 
اوال   ريس  اإلجتلاعي  وار  مقرها 
املغرب  زاكورة   47988  - محاميد 
مزاولة  عن  التوقف   : ل  نتيجة 

النشاط.
و حد  مقر التصفية ب  وار اوال  
زاكورة   47988  - محاميد   ريس 

املغرب. 
و عين:

السيد(ة) حسن   لبوير و عنوانه(ا) 
 47988 محاميد  اوال   ريس   وار 

زاكورة املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2819 تحت رقم 434.

438I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE TRANSPORT
SIMPRI TOURNO SARL

إعالن متعد  القرارات

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE TRANSPORT SIMPRI
TOURNO SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 

36 زنقة 215 حي املرس الدشيرة 
الجها  ة - 6368) الدشيرة 

الجها  ة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.18885

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي:  

  167 تفويت السيد البشير بنحتوش 

 333 أصل  من  اجتلاعية  حصة 

حصة لفائدة السيد مصطفى زكرياء 

بتاريخ 12  جنبر 2819.

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

  166 تفويت السيد البشير بنحتوش 

 333 أصل  من  اجتلاعية  حصة 

حصة لفائدة السيد عبدهللا بكنز ز 

بتاريخ 12  جنبر 2819.

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

بكنز ز  عبدهللا  السيد  تعيين  اعا ة 

كلسير للشركة ملدة غير محدو ة

قرار رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي  نص عل2 ما لي: 

تفويت الحصص

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2819 تحت رقم 4654.

431I

CHATER PREMIUM CONSULTING

EXTERNALISEO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CHATER PREMIUM

CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI

 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc

EXTERNALISEO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 زنقة 

اللة عائشة الطابق رقم 7 مكتب 

رقم )4-46-44 - 38888 فاس 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.51161

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 نوفلبر   15 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

 388  - ن  س  ت  شركة  تفويت 

 488 أصل  من  اجتلاعية  حصة 

محلد  (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

بنيحي بتاريخ 15 نوفلبر 2819.

 188  - ن  س  ت  شركة  تفويت 

 488 أصل  من  اجتلاعية  حصة 

حصة لفائدة  السيد (ة) سيباستيان 

مارك هنري  مونيير بتاريخ 15 نوفلبر 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4233/819.

432I

CHATER PREMIUM CONSULTING

EXTERNALISEO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

 CHATER PREMIUM

CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI

 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc

EXTERNALISEO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتلاعي 18 زنقة 

اللة عائشة الطابق رقم 7 مكتب 

رقم )4-46-44 - 38888 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.51161

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 15 نوفلبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إ 2  الوحيد« 

املحدو ة«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4233/819.

433I

FIDUNEWS SARL A.U

FLY COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U

 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

FLY COMMUNICATION شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 شارع 

الحرية الطابق 3 شقة رقم 5  - 

28128 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.441643

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

 2819 84  جنبر  في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

مبلغ    FLY COMMUNICATION

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

الحرية  شارع   18 اإلجتلاعي  مقرها 

 28128  -   5 رقم  شقة   3 الطابق 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : الحل 

املسبق للشركة.
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و حد  مقر التصفية ب 18 شارع 

 -   5 رقم  شقة   3 الطابق  الحرية 

28128 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  عروس  ميرفت   السيد(ة) 

منطقة    الشباب  إقامة  عنوانه(ا) 

علارة 11 رقم 4 عين السبع  28888 

(ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723951.

434I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

HN NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

HN NETTOYAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الدرفوفي الرقم 3 طريق العونية 

كراج 2 - 68888 وجدة املللكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

34587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   38

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HN  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NETTOYAGE

القيام   *  : غرض الشركة بإ جاز 

واجهات  تنظيف  أعلال  بجليع 

املتاجر واملحالت واملكاتب والشقق.

* أشغال البناء، و أشغال البنيات 

التحتية

* تطوير امماكن العامة (البستنة 

مناطق   ، الخضراء  املساحات   ،

الراحة ...)

التقد م   ، املهن  جليع  أعلال   *

للعقو  العامة أو غيرها.

أعلال  وجليع  الهدم  أعلال   *

النجارة العامة والطالء والد كور

املراقبة  كاميرات  تركيب   *

وإشارات اإلنذار..

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الدرفوفي الرقم 3 طريق العونية كراج 

2 - 68888 وجدة املللكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

588 حصة    : السيد حكيم مالل 

بقيلة 188  رهم للحصة .

  : السحلاوي  الد ن  نور  السيد 

588 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

588 بقيلة   :  السيد حكيم مالل 

58.888  رهم.

 : السحلاوي  الد ن  نور  السيد 

588 بقيلة 58.888  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حكيم مالل عنوانه(ا) حي 

الوفاء طريق عين بني مطهر زنقة   1 

رقم 3 68888 وجدة املللكة املغربية.

السحلاوي  الد ن  نور  السيد 

عنوانه(ا) حي الربيع زنقة العفاف رقم 

23  68888 وجدة املللكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حكيم مالل عنوانه(ا) حي 
الوفاء طريق عين بني مطهر زنقة   1 
رقم 3 68888 وجدة املللكة املغربية

السحلاوي  الد ن  نور  السيد 
عنوانه(ا) حي الربيع زنقة العفاف رقم 

23  68888 وجدة املللكة املغربية
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 36)3.

435I

STAF CONSULTING

R2Y
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

STAF CONSULTING
  AL YASSMINE R 5  IMM 74

 RC APRT  N° 02 OUELFA
 HAY HASSANI، 20230،
CASABLANCA MAROC

R2Y شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 1) زنقة 
الهدهد الدارالبيضاء املغرب - 
22888  الدارالبيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.377((1
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 82  وليوز  في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
 188.888 رأسلالها  مبلغ    R2Y
 (1 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
املغرب  الدارالبيضاء  الهدهد  زنقة 
املغرب  الدارالبيضاء     22888  -
: قلة املوار  وانعدام فرص  نتيجة ل 

االستثلار.
 (1 ب  التصفية  مقر  حد   و 
 - املغرب  زنقة الهدهد الدارالبيضاء 

22888  الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

حليلة  بن  السيد(ة)  ونس    
شارع موالي   21 العلمي و عنوانه(ا) 
مليانة رياض مكناس 58888 مكناس 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724876.

436I

COFIDET SARL

إن إف بوا
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

إن إف بوا شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

امندلس العوامية قطعة 199 

الطابق امول - 98888 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9237

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 38  وليوز 2819 تقرر حل 

إن  شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  بوا   إف 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

تجزئة امندلس العوامية قطعة 199 

الطابق امول - 98888 طنجة املغرب 

نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف الذي 

أنشئت من أجله.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 199 قطعة  العوامية  امندلس 

الطابق امول - 98888 طنجة املغرب. 

و عين:

و  امرجوف  فؤا     السيد(ة) 

  199 تجزئة امندلس رقم  عنوانه(ا) 

(ة)  كلصفي  املغرب  طنجة   98888

للشركة.



697 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

تجزئة امندلس   : املتعلقة بالتصفية 

امول  الطابق   199 قطعة  العوامية 

طنجة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

شتنبر   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 6131.

437I

Societe Civile Immobiliere Smaalia

شركة مدنية عقارية  * سماعلية 

شركة التضامن

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

 Societe Civile Immobiliere

Smaalia

 km.3 route marrakech, zone

 industrielle - Berrechid ، 26100،

Berrechid Maroc

شركة مدنية عقارية  * سلاعلية * 

»شركة التضامن«

وعنوان مقرها االجتلاعي: كم 3، 

طريق مراكش، املنطقة الصناعيةـ  

برشيدـ  - 26188 برشيد املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13269

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 نوفلبر )281

امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

مع  القانون  ملالءمة  الحالة  تحد ث 

التسجيل بالسجل التجاري 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

16  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2819 تحت رقم 4855/918.

43(I

SAGEST

استثمار االفق
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين ملثل قانوني للشركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

استثلار االفق »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: تجزئة 

الضح2 اقامة عرصة الزيتون قطاع 

35 رقم 134 - - فاس املغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.51557

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

وتبعا   2819 13  جنبر  في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  الحا ي  املسير  الستقالة 

امللثل( ن) القانوني( ن): 

- بوعزيزي عبدالعا ي

ذات  شركة  االفق  استثلار   -  

مقرها  الكائن  املحدو ة  املسؤولية 

اقامة  الضح2  تجزئة  ب:  اإلجتلاعي 
 - 134 35 رقم  عرصة الزيتون قطاع 

فاس املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 51557

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4225/19.

439I

KARIMA EL HAUZI

ASL CALL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

ASL CALL CENTER  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

أهال اقامة كريلة 52، الطابق 

الرابع، شقة رقم 13،طريق الرباط - 

98888 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(41(1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 19 نوفلبر 2819 تقرر حل 

ذات  شركة    ASL CALL CENTER

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة أهال 

الرابع،  الطابق   ،52 كريلة  اقامة 

شقة رقم 13،طريق الرباط - 98888 

التام  للتوقف  نتيجة  املغرب  طنجة 

للنشاط.

و عين:

و   IVAN  LAZIC السيد(ة) 

تجزئة  القدس  شارع   13 عنوانه(ا) 

املجد  98888 طنجة املغرب كلصفي 

(ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وفي تجزئة   2819 نوفلبر   19 بتاريخ 

أهال اقامة كريلة 52، الطابق الرابع، 

شقة رقم 13،طريق الرباط - 98888 

طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 652).

448I

FUTURE CONSEIL

STE HADDOUCHI PROBOX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

58 زنقة  وسف بن تاشفين الطابق 

امول ، 26188، برشيد املغرب

 STE HADDOUCHI PROBOX

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 شارع 

الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 الدار 

البيضاء - 28128 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

449993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   84

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HADDOUCHI PROBOX

غرض الشركة بإ جاز : شراء وبيع 

وتسويق جليع موا  البناء..

18 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

الدار   5 شقة رقم   3 الحرية الطابق 

البيضاء  الدار   28128  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

عبدالرحيم  حدو�سي  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالرحيم  حدو�سي  السيد 

 26288 9 بلوك ك الدروة  عنوانه(ا) 

الدروة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالرحيم  حدو�سي  السيد 

 26288 9 بلوك ك الدروة  عنوانه(ا) 

الدروة املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72237.

441I

SAGHROU CONSULTING

 ECOLE PRIVEE LA

MEILLEURE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SAGHROU CONSULTING

46علارة ب القدس2 سيدي 

البرنو�سي الدار البيضاء ، 26288، 

الدار البيضاء املغرب

 ECOLE PRIVEE LA MEILLEURE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 RUE 46 وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 1 APPART 3 ETG 2 TARIK AL

 KHEIR SIDI BERNOUSSI -

.20610 CASABLANCA MAROC

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم    2819 شتنبر   82 في  املؤرخ 

الحا ي  االجتلاعي  املقر  تحويل  

 RUE 1 APPART  46« من  للشركة 

 3 ETG 2 TARIK AL KHEIR

 SIDI BERNOUSSI - 20610

 N°6« 2 إ »CASABLANCA MAROC

 RESIDENCE HAMOU IMM4 AL

 QODS SIDI BERNOUSSI - 20610

.»CASABLANCA  MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2819 نوفلبر   21

.4821111989(714

442I

AMAL FINANCE

PLAN-IT FEZ

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

AMAL FINANCE

 n° 5 RUE EL MOUTANABI ،

30000، FES MAROC

PLAN-IT FEZ شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 (DERB : وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 BENNANI N°2 BATHA  - 30000

.FES MAROC

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.39379

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )1  وليوز 2819 تقرر حل 

PLAN-IT FEZ شركة ذات املسؤولية 

 18.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

  (DERB BENNANI N°2 BATHA

نتيجة   - 30000 FES MAROC

لضعف مر و  ة املداخيل .

و عين:

 REEVES  MICHELE السيد(ة) 

 (DERB BENNANI عنوانه(ا)  و 

 BATHA 38888 FES MAROC

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 (DERB 2819 وفي )1  وليوز  بتاريخ 

 BENNANI  2 BATHA  - 30000

.FES MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 2819/)415.

443I

STE FIDMEK

EL OGDA
إعالن متعد  القرارات

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

EL OGDA »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: مركب 

وليلي اقامة العراي�سي رقم 5  - 

58858 مكناس املللكة املغربية.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.45353

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 شتنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

طرف  من  حصص  تفويت  مالحظة 

حصة   588 العكدة  ا ريس  السيد 

من اصل 1888 حصة لفائدة السيد 

هشام السباعي

عل2  الذي  نص   :2 رقم  قرار 

بلبلغ  الشركة  راسلال  زيا ة  ما لي: 

 188888 من  اي  288888  رهم 

طريق  عن  388888 رهم  ا 2   رهم 

حصص نقد ة

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

اضافة السيد هشام السباعي كلسير 

جد د ا 2 شركة العكدة  

قرار رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

ذات  شركة  ا 2  الوحيد  الشريك 

مسؤولية محدو ة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

الشكل القانوني للشركة

بند رقم 6: الذي  نص عل2 ما لي: 

حصص راسلال

بند رقم 7: الذي  نص عل2 ما لي: 

الراسلال االجتلاعي

عل2  الذي  نص   :14 رقم  بند 

ما لي: تسيير الشركة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)8 نوفلبر  التجارية بلكناس  بتاريخ 

2819 تحت رقم 4564.

444I

ARIES GLOBAL LOGISTICS MOROCCO

 ARIES GLOBAL LOGISTICS

MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 ARIES GLOBAL LOGISTICS

MOROCCO

)2 زنقة موريس رافيل الطابق 3 

الرقم 5 بلفد ر ، 28388، الدار 

البيضاء املغرب

 ARIES GLOBAL LOGISTICS

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 2(Rue , : وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 Maurice Ravel- 3eme Etage N°5

Belvedere - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37895

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 89  جنبر  في  املؤرخ 

 ARIES GLOBAL LOGISTICS حل 

شركة ذات مسؤولية   MOROCCO

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

 2(Rue  , اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

 Maurice Ravel- 3eme Etage N°5

الدار البيضاء   Belvedere - 20300

:الشركة لم تنطلق  املغرب نتيجة ل 

قط. شركة من  ون نشاط.
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و عين:
و  مينة  كرماحي    السيد(ة) 
63 رقم  عنوانه(ا) حي لال مريم بلوك 
املغرب  البيضاء  الدار   28788  12

كلصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 2(Rue , بتاريخ 89  جنبر 2819 وفي
 Maurice Ravel- 3eme Etage
البيضاء   N°5 Belvedere - 20300

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72466.

445I

Tigos

 TOP STATION ET
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Tigos
 rue felix max guedeg ، 78
28888، الدار البيضاء املغرب

 TOP STATION ET LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 
28138 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
458((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   85
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TOP  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.STATION ET LOGISTIQUE

محطة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

وقو  و اللوجستيك.

26 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

28138 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : فارس  محلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد فارس عنوانه(ا) 83 

 81 طابق  املنفلوطي  مصطفى  زنقة 

الشقة 81 إقامة باهية 28188 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد فارس عنوانه(ا) 83  

 81 طابق  املنفلوطي  مصطفى  زنقة 

الشقة 81 إقامة باهية 28188 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

446I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

ZIRCON SMILE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOUHRI

 IMM10 BUR AL WAHA ETG

 2 N°11 RUE MACHRAA

 BELKSSIRI ، 30000، FES

MAROC

ZIRCON SMILE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  15شارع 

محلد سالوي إقامة ميكوالطابق 

7 املد نة الجد دة فاس - 38888  

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 31  وليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ZIRCON SMILE

صانع    : بإ جاز  الشركة  غرض 

التعويضية  لألجهزة  أجزاء  أو  أجهزة 

لألسنان

صانع تاج امسنان .

15شارع  عنوان املقر االجتلاعي :  

 7 محلد سالوي إقامة ميكوالطابق 

املد نة الجد دة فاس - 38888  فاس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

188.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : الحسني  سليم  السيد  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد  رشيد البكري :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  سليم الحسني عنوانه(ا) 5 

زنقة ابن جني  حي املوظفين الدكارات  

38818 فاس  املغرب.

عنوانه(ا)  البكري  رشيد  السيد  
 38838 1 23 املسيرة  )51 زنقة  رقم 

فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  سليم الحسني عنوانه(ا) 5 

زنقة ابن جني  حي املوظفين الدكارات  

38818 فاس  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 819/)338.

447I

HASNAOUIA CONTROLE

STE FRENEG SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

STE FRENEG SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 25 

تجزئة اخالص املغرب العربي بلوك  

   القنيطرة - 14848 القنيطرة  

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.489(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  84  جنبر  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مبلغ رأسلالها    FRENEG SARL AU

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

اخالص  تجزئة   25 رقم  اإلجتلاعي 

 - القنيطرة  املغرب العربي بلوك     

 : 14848 القنيطرة  املغرب نتيجة ل 

ازمة اقتصا  ة.

 25 و حد  مقر التصفية ب رقم 

تجزئة اخالص املغرب العربي بلوك     

القنيطرة - 14848 القنيطرة املغرب. 

و عين:

السيد(ة) نبيل  وهرات و عنوانه(ا) 

اصليم  بن  عزوز  ا ت  فاصكا  ا ت 

كلصفي  املغرب  القنيطرة   14848

(ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 16 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 6)736.

44(I

MJ MANAGEMENT

TRANS SAID ELOUAHABI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 TRANS SAID ELOUAHABI

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مسنانة 

قطعة 9)69 الطابق امر�سي قرب 

سوق القرب  - 9888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 85  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SAID ELOUAHABI

النقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الدو ي و الوطني للبضائع .

مسنانة   : عنوان املقر االجتلاعي 

قرب  امر�سي  الطابق   69(9 قطعة 

سوق القرب  - 9888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

البقا ي  السالم  عبد  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

البقا ي  السالم  عبد  السيد 

رقم   55 حي بوحوث زنقة  عنوانه(ا) 

18 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

البقا ي  السالم  عبد  السيد 

رقم   55 حي بوحوث زنقة  عنوانه(ا) 

18 98888 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 557).

449I

العلوري استشارة

 SOCIETE DRG AL

MOSTAKBAL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

العلوري استشارة

زنقة فاس رقم  11 تازة، 35888، 

تازة املغرب

 SOCIETE DRG AL MOSTAKBAL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

غزالن ا رقم 2 حي موالي  وسف تازة 

35888 تازة املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4243

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 18  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»458.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »558.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2819 تحت رقم 44).

458I

HASNAOUIA CONTROLE

STE EZZANOUR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

STE EZZANOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي السالم 

بلوك 7 اقامة النخيل رقم 9 سيدي 

سليلان - 14288 سيدي سليلان 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.345

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 81  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»788.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »88.888)  رهم«  إ 2   رهم« 

طريق :  رفع القيلة اإلسلية لألسهم 

املوجو ة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 

25  جنبر 2819 تحت رقم 291.

451I

mma

OMEGA TEXTILE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

mma

fes ، 30000، fes maroc

  OMEGA TEXTILE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 AV.ABDELKRIM ELKHATTABI

 IMB BEN MOUSSA EL

 GOUACHE ETG.2 fes 30000 fes

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 )1  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. OMEGA TEXTILE MAROC

بإ جاز  الشركة  غرض 

 FABRICATION ET  :

 COMMERCIALISATION DES

.ARTICLES D’HABILLEMENT

 : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 AV.ABDELKRIM ELKHATTABI

 IMB BEN MOUSSA EL

 GOUACHE ETG.2 fes 38888 fes

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.888.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

 R.BIN SARL AU الشركة 

188  رهم  بقيلة  حصة   :  9.900

للحصة .
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 LINGHUI SONG :  100 السيدة

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 R.BIN SARL AU الشركة 

عنوانه(ا) - - - -.

 LINGHUI SONG السيدة 

عنوانه(ا) - - - -.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LINGHUI SONG السيدة 

عنوانه(ا) - - - -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4238.

452I

mma

R.BIN MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

mma

fes ، 30000، fes maroc

R.BIN MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 AV.ABDELKRIM EL KHATTABI

 IMB BEN MOUSSA EL

 GOUACHE ETG2 fes 30000 FES

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 )1  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 R.BIN  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.MAROC

بإ جاز  الشركة  غرض 
 FABRICATIONS ET  :
 COMMERCIALISATION DES
 ARTICLES SPORTIFS EN TEXTILE

.ET AUTRES
 : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 AV.ABDELKRIM EL KHATTABI
 IMB BEN MOUSSA EL
 GOUACHE ETG2 fes 38888 FES

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 
1.888.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

 R.BIN SARL AU الشركة 
188  رهم  بقيلة  حصة   :  9.900

للحصة .
 LINGHUI SONG :  100 السيدة

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 R.BIN SARL AU الشركة 

عنوانه(ا) - - - -.
 LINGHUI SONG السيدة 

عنوانه(ا) - - - -.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 LINGHUI السيدة 
 ZONE  13 عنوانه(ا)   SONG
 INDUSTRIELLE  26888 SETTAT

MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4229.
453I

GLOBE FIDUCIAIRE

MORICAB
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
)1 ، 28188، الدار البيضاء املغرب
MORICAB شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 7 زنقة   
احلد توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء - 28888 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
451657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 24  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MORICAB
التطوير   : بإ جاز  غرض الشركة 

العقاري.
 7 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة   احلد توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء  الدار   28888  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.888   : السيد حجوجي البشير 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حجوجي البشير عنوانه(ا) 
اقامة  العرجون  لحسن  زنقة   25
املستشفيات  3حي  طابق  فلوري 
28888 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حجوجي البشير عنوانه(ا) 
اقامة  العرجون  لحسن  زنقة   25
املستشفيات  3حي  طابق  فلوري 
28888 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724749.

454I

STE GESTAC SUD SARL

STE TRANS OURBAA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

STE GESTAC SUD SARL

 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH

STE TRANS OURBAA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : از ي 

الجنوبي رقم 1815 - 48888 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55(21

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  16  جنبر  املؤرخ في 

STE TRANS OURBAA شركة ذات 

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

 -  1815 اإلجتلاعي از ي الجنوبي رقم 

48888 مراكش املغرب نتيجة ل :لم 

تتلكن الشركة من تحقيق اهدافها.

و عين:

و  اورباع  محلد   السيد(ة) 

 1815 رقم  الجنوبي  از ي  عنوانه(ا) 

(ة)  48888 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

از ي  وفي   2819 16  جنبر  بتاريخ 

الجنوبي رقم 1815 - 48888 مراكش 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 5)1185.

455I
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STE FIACCOF 

STE F2K

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE F2K شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  وار وال  

بوعبيد لكواز سايس جلاعة وال  

الطيب - 38888 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5(537

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 23  جنبر  في  املؤرخ 

STE F2K شركة ذات مسؤولية  حل 

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  58.888  رهم  رأسلالها 

بوعبيد  وال   اإلجتلاعي  وار  مقرها 

 - الطيب  وال   جلاعة  سايس  لكواز 

لتراكم  نتيجة  املغرب  فاس   38888

الد ون  عدم تحقيق اهداف الشركة.

و عين:

و  القصيري  نبيلة   السيد(ة) 

لكواز  بوعبيد  وال   عنوانه(ا)  وار 

 38888 سايس جلاعة وال  الطيب 

فاس املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 23  جنبر 2819 وفي  وار وال  

وال   جلاعة  سايس  لكواز  بوعبيد 

الطيب - 38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4198/2819.

456I

STE FIACCOF 

MAROC PRO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

MAROC PRO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

مكوار رقم 27 شارع لوربات زهور 

2  - 38888 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45559

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  19  جنبر  املؤرخ في 

MAROC PRO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

رقم  مكوار  تجزئة  اإلجتلاعي  مقرها 

 38888  -   2 شارع لوربات زهور   27

الد ون   لتراكم  نتيجة  املغرب  فاس 

وعدم تحقيق اهداف الشركة.

و عين:

و  الرحلاني  السيد(ة)  وسف   

عنوانه(ا) تجزئة مكوار رقم 27 شارع 

لوربات زهور 2  38888 فاس املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

تجزئة  وفي   2819 19  جنبر  بتاريخ 

  2 شارع لوربات زهور   27 مكوار رقم 

- 38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 2819/)416.

457I

la marocaine des bilans

PICCINELLI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

la marocaine des bilans

محج 11  نا ر مكتب رقم ) علارة 

أ رار حي الداخلة ، 8868)، أكا  ر 

املغرب

PICCINELLI شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي متجر 
رقم 12 زنقة 316 رياض السالم - 

8888) أكا  ر املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.293(5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

)281 تقرر حل  28 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

مبلغ    PICCINELLI الشريك الوحيد 
وعنوان  48.888  رهم  رأسلالها 

12 زنقة  مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 
أكا  ر   (8888  - رياض السالم   316

كلي  توقيف   :  : ل  نتيجة  املغرب 

للنشاط التجاري.

و حد  مقر التصفية ب متجر رقم 
12 زنقة 316 رياض السالم - 8888) 

أكا  ر املغرب. 

و عين:

و  بيسينيلي  فيليب   السيد(ة) 
رياض   316 زنقة   15 رقم  عنوانه(ا) 

املغرب  أكا  ر   (8888 السالم 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر   17 بتاريخ  التجارية باكا  ر  

)281 تحت رقم 79693.

45(I

la marocaine des bilans

TALK CENTRE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج 11  نا ر مكتب رقم ) علارة 

أ رار حي الداخلة ، 8868)، أكا  ر 

املغرب

TALK CENTRE PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 

بالطابق الثاني تجزئة FM 16 ملحق 

الجامع الكبيرحي الداخلة - 8888) 

أكا  ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

48981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 أبريل   17

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TALK  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CENTRE PRIVE

تدريس   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اللغات و روس الدعم.

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

FM 16 ملحق  بالطابق الثاني تجزئة 

 (8888  - الجامع الكبيرحي الداخلة 

أكا  ر املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:



783 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

 1.888   : جراف  ميلو   السيد 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  جراف  ميلو   السيد 
الصويرة   44888  5 التجزئة   338

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  جراف  ميلو   السيد 
الصويرة   44888  5 التجزئة   338

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
غشت   87 بتاريخ  باكا  ر   التجارية 

2819 تحت رقم 7684).
459I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RAHIL TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البر عي 
علارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 48888، مراكش املغرب
RAHIL TRANSPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
شعوف بلعكيد رقم 284 شارع 

موالي الحسن اقامة البر عي علارة 
ب الشقة رقم 2 48888 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59823

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 أكتوبر   11 في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 RAHIL الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ     TRANSPORT
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
اإلجتلاعي  وار شعوف بلعكيد رقم 
اقامة  الحسن  موالي  شارع   284

 2 رقم  الشقة  ب  علارة  البر عي 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   48888

انعدام البشاط .
ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 
 48888  -  284 شعوف بلعكيد رقم 

مراكش املغرب. 
و عين:

السيد(ة)  وسف   زهير و عنوانه(ا) 
مراكش   48888  44 أسيف ب رقم 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم )11849.

468I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SWY INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البر عي 
علارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 48888، مراكش املغرب
SWY INVEST  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
موالي الحسن اقامة البر عي علارة 
ب الشقة رقم 2 - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
188945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SWY  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. INVEST
غرض الشركة بإ جاز : مطعم

و  مناسبات  مد ر  و  متعهد 
احتفاالت فنية و غيرها .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
موالي الحسن اقامة البر عي علارة 
مراكش   48888  -  2 ب الشقة رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 188   : السيد منير مشكضيض  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منير مشكضيض  عنوانه(ا) 
89 48888 مراكش  اقامة ر�سى رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير مشكضيض  عنوانه(ا) 
89 48888 مراكش  اقامة ر�سى رقم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم -.

461I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KR34 IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البر عي 
علارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 48888، مراكش املغرب
KR34 IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البر عي علارة ب الشقة رقم 2 

مراكش 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 21  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 KR34  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

غرض الشركة بإ جاز : شراء وبيع 

العقارات 

إ ارة امللتلكات.

ساحة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 2 رقم  الشقة  ب  علارة  البر عي 

مراكش 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد زيناسني رو ي جلال :  58 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

  : خالد  حسين  حا ج  بن  السيد 

58 حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

خالد  حسين  حا ج  بن  السيد 

 MEYDAN DISTRICT عنوانه(ا) 

ONE DUBAI - - االمارات العربية .

جلال  رو ي  زيناسني  السيد 

 ALMERKADH عنوانه(ا) 

االمارات   -  -  DISTRICT 1 DUBAI

العربية .
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

خالد  حسين  حا ج  بن  السيد 
 MEYDAN DISTRICT عنوانه(ا) 

ONE DUBAI - - االمارات العربية 
جلال  رو ي  زيناسني  السيد 
 ALMERKADH عنوانه(ا) 
االمارات   -  -  DISTRICT 1 DUBAI

العربية 
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم -.

462I

SHICO PROMOTION IMMOBILIER

 SHICO PROMOTION
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SHICO PROMOTION
IMMOBILIER

145 شارع محلد الخامس الطابق 
 Tanger ،98888 ، 2( الرابع شقة

Maroc
 SHICO PROMOTION

IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

االمام مسلم زنقة 1 علارة الور ة 
الشقة 58  - 98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.526(5
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   281( فبرا ر   16 في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SHICO الوحيد  الشريك  ذات 
  PROMOTION IMMOBILIER
188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع االمام 
الور ة الشقة  علارة   1 مسلم زنقة 
58  - 98888 طنجة املغرب نتيجة ل 

: عدم تحقيق هدف الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الور ة  علارة   1 زنقة  مسلم  االمام 

الشقة 58  - 98888 طنجة املغرب. 
و عين:

و  مستعيد  رشيدة   السيد(ة) 
زنقة  مسلم  االمام  شارع  عنوانه(ا) 
 98888   58 علارة الور ة الشقة   1

طنجة املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
مارس   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

)281 تحت رقم 288318.

463I

etude fouad

SERVI-FLEX  SARL A.U. 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

etude fouad
 cite wafa imm 215 APPT 6

 mohammedia mohammedia،
20800، Mohammedia maroc

 .SERVI-FLEX  SARL A.U  شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
 ain وعنوان مقرها اإلجتلاعي

   sebaa Route 111 KM 10500
   Casablanca   20610 Casablanca

maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
118315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2881 14  ونيو 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SERVI-FLEX  SARL A.U.
 : بإ جاز  الشركة  غرض 
 conception fabrication et
 commercialisation des produits
 hydrauliquement destins pour

 l’industrie petro chimique
 ain  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
   sebaa Route 111 KM 18588
   Casablanca   28618 Casablanca

.maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 NASSIT El Mostafa  : السيدة 

1888 بقيلة 188.888  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
  NASSIT El Mostafa السيدة 
 Hay Riad Nakhil عنوانه(ا)  
 Avenue Nakhil N° 13 18188

.Rabat  Maroc
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
  NASSIT El Mostafa السيد 
 Hay Riad Nakhil عنوانه(ا)  
 Avenue Nakhil N° 13 18188

 Rabat  Maroc
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 ونيو 2881 تحت رقم 22669.

464I

etude fouad

SERVI-FLEX SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

etude fouad
 cite wafa imm 215 APPT 6

 mohammedia mohammedia،
20800، Mohammedia maroc

 SERVI-FLEX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 ain وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 sebaa route 111 KM 10500

 Casablanca  20100 Casablanca

. Maroc

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118315

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2883 مارس   8( في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»388.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »488.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2883 تحت رقم 3257.

465I

MICROMED SARL

MICROMED
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

MICROMED SARL

 AV IBN KHAZIMA 153 153

 AV IBN KHAZIMA TANGER،

90000، TANGER MAROC

MICROMED شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة ابن 

خزيلة 153 - 98888 طنجة املغرب 

.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32235

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   13 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

رأسلالها  مبلغ    MICROMED

188.888  رهم.
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زنقة  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   

طنجة   98888  -  153 خزيلة  ابن 

املغرب  نتيجة ل : إستيعاب رأس املال 

اإلجتلاعي من الخسائر املتراكلة .

و حد  مقر التصفية ب زنقة ابن 

خزيلة 153 - 98888 طنجة  املغرب . 

و عين:

و  العلراني  السيد(ة)  ونس  

زنقة قاسم كنون رقم17  عنوانه(ا) 

(ة)  املغرب كلصفي  طنجة    98888

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

عند اإلقتضاء   : بالتصفية  املتعلقة 

الصالحيات  عل2  املفروضة  الحدو  

محل  و  املخابرة  محل  لهم  املخولة 

املتعلقة  الوثائق  و  العقو   تبليغ 

بالتصفية :

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 32235.

466I

EXCELLENT  LABO SARL AU

EXCELLENT  LABO

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

EXCELLENT  LABO SARL AU

 N164 AV AL JOULANE

 1ER ETAGE JAMILA 6 CD

 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC

EXCELLENT  LABO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 164 

شارع الجوالن الطابق امول جليلة 

6 قرية الجلاعة الدارالبيضاء - 

28448 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1662(1
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 85  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
  EXCELLENT الوحيد  الشريك  ذات 
LABO  مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 
وعنوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 164 
شارع الجوالن الطابق امول جليلة 6 
قرية الجلاعة الدارالبيضاء - 28448 
: قرار  املغرب نتيجة ل  الدارالبيضاء 
الشريك الوحيد بعد تراكم الخسائر.
جليلة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
قرية الجلاعة   25 الرقم   2 الزنقة   3
28438 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
و عين:

سكرات  حـسـن   السيد(ة) 
الرقم  عنوانه(ا)  و  اإل ري�سي 
القنيـطـرة   جـنـوب  1595,بــئــرالرامـي, 
املغرب  البيضاء   14898 َ املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 36174.

467I

FIDUFORM SARL

GOLD MAIN
إعالن متعد  القرارات

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC
GOLD MAIN »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: حي 
املسيرة فب 29 الطابق 3 الشقة 19 
حي املسيرة فب 29 الطابق 3 الشقة 

19 38))2 املحلد ة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23(27
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2819
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
 GOLD« من  الشركة  تسلية  تغيير 
 ARROUSSAFI« إ 2   »MAIN

. »GROUPE
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
حدف نشاط »بيع االملنيوم بالجللة« 
قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 
»مصنع  باظافة  النششاط  توسيع 

الحد د ».
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
 ARROUSSAFI« الشركة   تسلية 

. »GROUPE
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 18 بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 2328.
46(I

FUDICAIRE ISMAILI

STE D.s fourni SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 رقم 87 السلارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72888
STE D.s fourni SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلجتلاعي
  ESSALAM II BLOC E N° 54 BIS

ES SEMARA - 72000 السلارة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. D.s fourni SARL AU

ىةةةةة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

تالنال.

 HAY  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

  ESSALAM II BLOC E N° 54 BIS

السلارة   ES SEMARA - 72000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة سكينة الدغوغي :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الدغوغي  سكينة  السيدة 

عنوانه(ا)  وار اوال  عبو اوال  عي�سى 

الدار   28888 البيضاء  عزوز  اوال  

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدغوغي  سكينة  السيدة 

عنوانه(ا)  وار اوال  عبو اوال  عي�سى 

الدار   28888 البيضاء  عزوز  اوال  

البيضاء  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 24  جنبر 

2819 تحت رقم 214/2819.

469I
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FUDICAIRE ISMAILI

STE HAU BAS TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 87 السلارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72888

STE HAU BAS TRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

 HAY وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 MOULAY DRISS  I  AVENUE

 OUED EDDAHAB N° 33 ES

SEMARA - 72000 السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HAU BAS TRAV SARL

  Travaux  : غرض الشركة بإ جاز 

.        divers et  construction

 HAY  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 MOULAY DRISS  I  AVENUE

 OUED EDDAHAB N° 33 ES

SEMARA - 72000 السلارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

6.888.888  رهم، مقسم كالتا ي:

 5.888   : الحر  السيد  اسين 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد عزيز الفقير :  5.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 5.888   : السيد رضوان قيبوش 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  اسين الحر عنوانه(ا)  وار 

 43888 القلعة  املربوح  عي�سى  اوال  

القلعة املغرب.

عنوانه(ا)  الفقير  عزيز  السيد 

سيبع   348 رقم  تسلطات  تجزئة 

مراكش 6 998 مراكش املغرب.

السيد رضوان قيبوش عنوانه(ا) 

 998 6 مراكش   (71 رقم  تاركة  حي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  اسين الحر عنوانه(ا)  وار 

 43888 القلعة  املربوح  عي�سى  اوال  

القلعة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 24  جنبر 

2819 تحت رقم 215/2819.

478I

comptacontrole

BAY CHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

comptacontrole

2 زاوية شارع فاس و زنقة وا  الدهب 

اقامة صفاء 1 الطابق االول رقم 1 ، 

93828، طنجة املغرب

BAY CHANGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد السا س٬ إقامة كوزاب٬ رقم 

138 - 98888 طنجة املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5625

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  16  جنبر  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

العلرتي ا وب كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 8)7).

471I

MITAK CONSEIL

كريسيون احساين
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

كريسيون احسا ن شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 28128 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

كريسيون احسا ن.

-نجارة    : بإ جاز  الشركة  غرض 

املومنيوم املعدني

-نجار (املقاول)

-منجد (تاجر)  بالجللة

زنقة   18  : عنوان املقر االجتلاعي 

 28128  -  5 شقة   3 الحرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد الحسين احسا ن :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 السيد الحسين احسا ن : 1888 

بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

احسا ن  الحسين  السيد 

 6 إقامة سفيان علارة س  عنوانه(ا) 

 28428 4 سيدي معروف  3 ط  رقم 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

احسا ن  الحسين  السيد 

 6 إقامة سفيان علارة س  عنوانه(ا) 

 28428 4 سيدي معروف  3 ط  رقم 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724368.

472I

CONTEMPORARY ART

CONTEMPORARY ART

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CONTEMPORARY ART

 AV LALLA YACOUT 5 E 39

 EME ETG APPT D ، 20080،

CASABLANCA maroc

CONTEMPORARY ART شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 39 شارع 

لال الياقوت الطابق 5 الشقة   - 

8)288 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

.311789

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  86  جنبر  املؤرخ في 

شركة   CONTEMPORARY ART

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 

شارع   39 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

 - الشقة     5 الطابق  الياقوت  لال 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   288(8

لتوقف تام لنشاط الشركة.

و عين:
و  تلزل  بن  رشيد   السيد(ة) 

الرياض   9456 ب  ص  عنوانه(ا) 

السعو  ة  العربية  املللكة   11255

العربية  املللكة  الرياض   28888

السعو  ة كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 12  جنبر 2819 وفي 39 شارع 

 - الشقة     5 الطابق  الياقوت  لال 

8)288 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724412.

473I

ETIG SARL

ETIG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ETIG SARL

حي بن ورياغل 1 رقم )329 طنجة، 

98888، طنجة املغرب

ETIG SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي بن 

ورياغل 1 رقم )329 - 98888 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73(25

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 89  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

 MJID EL (ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من   AYADI  588
السيد  لفائدة   حصة   1.888 أصل 
بتاريخ   MUSTAPHA SERAKH (ة) 

84  جنبر 2819.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 24))22.

474I

ETIG SARL

ETIG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ETIG SARL
حي بن ورياغل 1 رقم )329 طنجة، 

98888، طنجة املغرب
ETIG SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
و عنوان مقرها االجتلاعي حي بن 
ورياغل 1 رقم )329  - 98888 

طنجة  .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.73(25

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 89  جنبر 2819 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 24))22.

475I

2AIN GROUPE COMPTA

STE TRANS LA VALLEE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،
BENI MELLAL MAROC

STE TRANS LA VALLEE شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الخامس رقم 12 الطابق 3 

بني مالل - 23888 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9(87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 83  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANS LA VALLEE

غرض الشركة بإ جاز : نقل السلع 

لحساب الغير وطني و  و ي.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

محلد الخامس رقم 12 الطابق 3 بني 

مالل - 23888 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

احلد  الحامض  بن  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

احلد  الحامض  بن  السيد 

مالل  بني   23888 فرنسا  عنوانه(ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

احلد  الحامض  بن  السيد 

مالل  بني   23888 فرنسا  عنوانه(ا) 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم )92.

476I

IMMOBILIERE MOUSTANAR SARL

LAR FRESH  SARL 
إعالن متعد  القرارات

LAR FRESH SARL

زنقة تشا كوفسكي اقامة جوبا ب 

رقم 11 ، 98888، طنجة املغرب

 LAR FRESH  SARL  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: زنقة 

تشا كوفسكي اقامة جوبا ب رقم 11 

- 98888 طنجة   املغرب .

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.96(87

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 38 شتنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

االستقالة 

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تفويت السيد جعفر بن عجيبة حامل 

 BX  (37281 للبطاقة الوطنية رقم 

أصل  من  اجتلاعية   588 حصة 

588 حصة لفائدة السيد عبد النبي 

الوطنية  للبطاقة  حامل  املصوري 

K 198872 رقم

عل2  الذي  نص   :2 رقم  بند 

بن  جعفر  السيد  استقالة  ما لي: 

عجيبة حامل للبطاقة الوطنية رقم  

BX(37281 من مهلة تسيير الشركة  

بند رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي:
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للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

املسؤولية  ذات  »شركة  من 

املحدو ة« إ 2 »شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد«

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 64))22.

477I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE OUELD DIDI TRAV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 87 السلارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72888

 STE OUELD DIDI TRAV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 RUE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 AAMER NR 14 ES SEMARA -

72888 السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   281( أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OUELD DIDI TRAV SARL

االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

العامة.

 RUE  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 AAMER NR 14 ES SEMARA -

72888 السلارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : سالمة   موالي  سيبا  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

سالمة   موالي  سيبا  السيد 
عنوانه(ا) زنقة علار رقم 12 السلارة 

72888 السلارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

سالمة   موالي  سيبا  السيد 
عنوانه(ا) زنقة علار رقم 12 السلارة 

72888 السلارة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 19  ونيو 

2819 تحت رقم 187/2819.

47(I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TRANS KHABAYA SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 87 السلارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72888

 STE TRANS KHABAYA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 MOULAY RACHID RUE ASFI

 N°25 ES SEMARA - 72000

السلارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANS KHABAYA SARL AU
نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 
اموتوماتيكية  طريق  عن  البضائع 
بوزن مقبول أقل من 15 طًنا (املقاول 

من)..
 HAY  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 MOULAY RACHID RUE ASFI
 N°25 ES SEMARA - 72000

السلارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد املداني امسي�سي  :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املداني امسي�سي  عنوانه(ا) 
الجد دة  الجوهرة  تجزئة   281

24888 الجد دة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املداني امسي�سي  عنوانه(ا) 
الجد دة   الجوهرة  تجزئة   281

24888 الجد دة  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالسلارة  بتاريخ 85  جنبر 

2819 تحت رقم 282/19.
479I

FUDICAIRE ISMAILI

STE IBRATRAD SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 رقم 87 السلارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72888
STE IBRATRAD SARL/AU شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

  MADINAT 25 MARS BLOC X

 N701  LAAYOUNE     - 70000

العيون املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.297(1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 11  جنبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

  MADINAT 25 MARS BLOC X«

 N701  LAAYOUNE     - 70000

 RUE OM« إ 2  املغرب«  العيون 

 DRAIGA NR 378 HY  EL QODS

 LOT 707 LAAYOUNE     - 70000

العيون  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13  جنبر 

2819 تحت رقم 3821/2819.

4(8I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE MZ TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SOCIETE MZ TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  قيسارية 

القباج رقم 33 شارع الحسن الثاني 

اكا  ر - 8888) اكا  ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

41999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   29

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MZ TOURS
كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتلاعي :  قيسارية 
شارع الحسن الثاني   33 القباج رقم 

اكا  ر - 8888) اكا  ر املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 588   : حسن  اساوري  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
 588   : محلد  امريبط  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اساوري حسن عنوانه(ا) 
أ الوفاق بنسركاو اكا  ر   /255 رقم 

8888) اكا  ر املغرب.
عنوانه(ا)  محلد  امريبط  السيد 
 وار تغانلين الدراركة اكا  ر 8888) 

اكا  ر املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اساوري حسن عنوانه(ا) 
أ الوفاق بنسركاو اكا  ر   /255 رقم 

8888) اكا  ر املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  باكا  ر   التجارية 

2819 تحت رقم 9836).

4(1I

comptasultlta sarl

JAD BAYTI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خد جة زنقة وا  ورغة الرقم 

 241 الطابق التاني الدروة ، 26282، 
الدروة املغرب

JAD BAYTI شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 151 شارع 

اسامة بن زيد الطابق الثاني  جهة 

اليسار الرقم ج حي املعاريف الدار 

البيضاء  - 28338 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JAD  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BAYTI

منعش   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 151  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الثاني   الطابق  زيد  بن  اسامة  شارع 

املعاريف  حي  ج  الرقم  اليسار  جهة 

الدار البيضاء  - 28338 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد بوخلفة املصطفى :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى  بوخلفة  السيد 
 2 البركة انارة   6 زنقة   13 عنوانه(ا) 

 28478 الدارالبيضاء  الشق  عين 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى  بوخلفة  السيد 
 2 البركة انارة   6 زنقة   13 عنوانه(ا) 

 28478 الدارالبيضاء  الشق  عين 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 35691.

4(2I

  وان امستاذ صالح تويجر

GHELLAB ASSURANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

  وان امستاذ صالح تويجر

كريسطال -3 الطابق السفلي، ب 

86، شارع سيدي محلد بن عبد هللا 

، 28188، الدار البيضاء املغرب

GHELLAB ASSURANCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  169، 

شارع املقاومة - 28888 الدار 

البيضاء  املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34734

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  31  وليوز  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

سعدي  هجر  كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722259.

4(3I

مكتب املحاسبة

WORKOUT HOLD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعا ة 2 ، 15888، 

الخليسات املغرب

WORKOUT HOLD شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار أ ت 
حدو أ ت بوجلعة مجلع الطلبة 
أ ت أوريبل  - 15888 الخليسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(923
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WORKOUT HOLD
امشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

املختلفة أوالبناء, املتاجرة, مخبزة.
:  وار أ ت  عنوان املقر االجتلاعي 
حدو أ ت بوجلعة مجلع الطلبة أ ت 
أوريبل  - 15888 الخليسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 588.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد عبدالشفيع التز لي  
188  رهم  بقيلة  حصة   2.588   :

للحصة .
  : التز لي   عبدالخالق  السيد 
188  رهم  بقيلة  حصة   2.588

للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد عبدالشفيع التز لي  
 15888 مراكش  حي  عنوانه(ا) 

الخليسات املغرب.
التز لي  عبدالخالق  السيد 
 15888 مراكش  حي  عنوانه(ا) 

الخليسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد عبدالشفيع التز لي  
 15888 مراكش  حي  عنوانه(ا) 

الخليسات املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالخليسات   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 1234.

4(4I

MOORISH

FIRST BRIDGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOORISH

39 شارع لال  اقوت الطابق 5 شقة   

، 8)288، الدار البيضاء املغرب

FIRST BRIDGE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 39 شارع 

لال الياقوت الطابق 5 الشقة   - 

8)288 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(4(67

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 نوفلبر   12 في  املؤرخ 

ذات  شركة   FIRST BRIDGE حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 

شارع   39 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

 - الشقة     5 الطابق  الياقوت  لال 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   288(8

لتوقف تام لنشاط الشركة.

و عين:

السيد(ة) سناء  حريزي و عنوانه(ا) 

435 شارع محلد الخامس الطابق 3 

شقة 6 28888 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 18  جنبر 2819 وفي 39 شارع 

 - الشقة     5 الطابق  الياقوت  لال 

8)288 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724413.

4(5I

MOORISH

 ROUX CONSULTING SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال  اقوت الطابق 5 شقة   

، 8)288، الدار البيضاء املغرب

  ROUX CONSULTING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 418 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 -  

28848 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ROUX : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. CONSULTING SARL AU

غرض الشركة بإ جاز : إستشارات 

في التسيير.

 418  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 -  28848 الدار البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : فيليب جيرار  ماري  السيد رو  

188 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

ماري  جيرار   فيليب  رو   السيد 
 ((888 فرنسا  إبينال  عنوانه(ا) 

إبينال فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
ماري  جيرار   فيليب  رو   السيد 
 ((888 فرنسا  إبينال  عنوانه(ا) 

إبينال فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723654.

4(6I

MED ACCOUNTING

LABO RAPID DENT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MED ACCOUNTING
 AVENUE EL HARIRI 1(
 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

LABO RAPID DENT شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

 RSD 28 وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 SARA  RP MOULAY ABDELLAH

90000 TANGER MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182461
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LABO  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.RAPID DENT
 : بإ جاز  الشركة  غرض 

.DENTISTE TOLERE
 RSD 28  : عنوان املقر االجتلاعي 
 SARA  RP MOULAY ABDELLAH

.98888 TANGER MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

18.888,88  رهم، مقسم كالتا ي:

 EL FATIHI KHALID السيد 

188,88  رهم  حصة بقيلة   :  100

للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 EL FATIHI KHALID السيد 

 TANJA BALIA عنوانه(ا) 

 COMPLEXE BOUTOUR ETG3

 N°151 IMM 1 TANGER 98888

.TANGER MAROC

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 EL FATIHI KHALID السيد 

 TANJA BALIA عنوانه(ا) 

 COMPLEXE BOUTOUR ETG3

 N°151 IMM 1 TANGER 98888

TANGER MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )76)22.

4(7I

fiduciaire capital orient

بوفلجة بنو
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

بوفلجة بنو شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي وجدة 221 

تجزئة بدر بني  رار - 68888 وجدة 

املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.25735

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 15 نوفلبر 2815 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

مبلغ  بنو   بوفلجة  الوحيد  الشريك 
رأسلالها 188.888,88  رهم وعنوان 

تجزئة   221 مقرها اإلجتلاعي وجدة 

68888 وجدة املغرب   - بدر بني  رار 

نتيجة ل : أزمة في القطاع.

وجدة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

املغرب  بني  رار  بدر  تجزئة   221

68888 وجدة املغرب. 

و عين:
و  رمضاني   بوفلجة   السيد(ة) 

تجزئة بدر بني  رار علالة  عنوانه(ا) 

وجدة 68888 وجدة املغرب كلصفي 

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  والوثائق 

 221 وجدة   : بالتصفية  املتعلقة 

تجزئة بدر بني  رار

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)2  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2815 تحت رقم 1824.

4((I

RICHOMAG

FZ FASHION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RICHOMAG

13 املجاطي إقامة ليلبيس  

املعاريف الدارالبيضاء، 28858، 

الدارالبيضاء املغرب

FZ FASHION شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 

شارع الحرية الطابق 3 الشقة 6  

الدارالبيضاء 28588 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.354679

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  16  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  FZ FASHION الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسلالها 18.888  رهم وعنوان 

الحرية  شارع   18 اإلجتلاعي  مقرها 

الدارالبيضاء    6 الشقة   3 الطابق 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   28588

ل : الحل املسبق للشركة

الزهراء  فاطلة  السيدة  اختيار 

كلصفية للشركة

للشركة  االجتلاعي  املقر  تحد د 

كلقر للتصفية 

 18 ب  التصفية  مقر  حد   .و 

  6 الشقة   3 الطابق  الحرية  شارع 

الدارالبيضاء   28588 الدارالبيضاء  

املغرب . 

و عين:

السيد(ة) فاطلة الزهراء  بوزيان 

 28588 الدارالبيضاء  عنوانه(ا)  و 

(ة)  كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724287.

4(9I

MOORISH

 ORIGINAL CHOCOLAT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال  اقوت الطابق 5 شقة   

، 8)288، الدار البيضاء املغرب

 ORIGINAL CHOCOLAT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 418 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 -  

28848 الدار البيضاء. املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451841
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ORIGINAL CHOCOLAT SARL
غرض الشركة بإ جاز : بيع وتوزيع 

الشوكوالته.
 418  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 -  28848 الدار البيضاء. املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
حصة   58   : حلاني  علي  السيد 

بقيلة 188  رهم للحصة .
حصة   58   : السيد محلد قباج 

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد علي حلاني عنوانه(ا) 
السالم  عوينت السراق زنقة ب رقم 

)1  68888 وجدة املغرب.
السيد محلد قباج عنوانه(ا) فيال 
بوسكورة    271(2 قباج الضرابنة  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد علي حلاني عنوانه(ا) 
السالم  عوينت السراق زنقة ب رقم 

)1  68888 وجدة املغرب
السيد محلد قباج عنوانه(ا) فيال 
بوسكورة    271(2 قباج الضرابنة  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 31)723.

498I

BT CONSEIL

MEDAPPRO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA

MAROC

MEDAPPRO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 rue ,18 وعنوان مقرها االجتلاعي

 liberté Etg 3 Appt 5 10, rue

 liberté Etg 3 Appt 5 20000

.CASABLANCA MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 نوفلبر   11 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

 Fourniture et installation

.compresseurs d’air

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724786.

491I

BT CONSEIL

MEDAPPRO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Bureau 365 technopark

 nouceur CASA، 20000، CASA

MAROC

MEDAPPRO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 rue liberté Etg 3 Appt ,18

 5 CASABLANCA 20000

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

444913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEDAPPRO

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

 Fourniture et installation

compresseurs d’air

 Import, export de tout produit

 ; de négoce en général

 Achat, vente, distribution

 locale et à l’export de tout

. ; produit

 : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 rue liberté Etg 3 Appt  ,18

 5 CASABLANCA 28888

.CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 AIT MOUH السيد 

MOHAMED :  1.000 حصة بقيلة 

188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 AIT MOUH السيد 

 CITE عنوانه(ا)   MOHAMED

 MINIÈRE  28888 TINGHIR

.MAROC

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 AIT MOUH السيد 

 CITE عنوانه(ا)   MOHAMED

 MINIÈRE  28888 TINGHIR

MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2819 تحت رقم -.

492I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

 SEJJALI IMMOBILIER SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL

AU

5 زتقة أبي الدر اء الطابق امول - 

طنجة ، 98828، طنجة املغرب

 SEJJALI IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  زنقة 

سيدي البخاري، بلوك رقم أ 2، 

إقامة إ لان 2،  الطابق امول، رقم 

14 - 98888   طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69693

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 SEJJALI الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    IMMOBILIER SARL AU

1.288.888  رهم وعنوان  رأسلالها 

سيدي  زنقة  اإلجتلاعي   مقرها 

البخاري، بلوك رقم أ 2، إقامة إ لان 

   98888  -  14 2،  الطابق امول، رقم 

طنجة املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

هدف الشركة.

زنقة  ب   التصفية  مقر  حد   و 
 ،2 أ  رقم  بلوك  البخاري،  سيدي 
رقم  الطابق امول،    ،2 إقامة إ لان 

14 - 98888  طنجة. املغرب. 
و عين:

و  سجا ي  غزالن    السيد(ة) 
البخاري،  سيدي  زنقة  عنوانه(ا)  
(ة)  طنجة املغرب كلصفي    98888

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2819 تحت رقم 7922.
493I

FIDUCIAIREJAD

F&M BOOKING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIREJAD
 AV ALLAL EL FASSI IMM

 HATIM 3ETAGE APPT N° 14
MARRAKECH، 40000، مراكش 

MAROC
 F&M BOOKING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : الطابق 
االول رقم 19 عللية ليراك جنانات 3 

عين ا طي - 48888 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.((345

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2819 أبريل   22 املؤرخ في 
F&M BOOKING SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 
الطابق  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
عللية ليراك جنانات   19 االول رقم 
3 عين ا طي - 48888 مراكش املغرب 

نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:

فاضل  فاطلة الزهراء   السيد(ة) 

و عنوانه(ا) الشطر 7 رقم )68 حرف 

مراكش   48888 تامنصورت  اكس 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

الطابق  وفي   2819 أبريل   25 بتاريخ 

االول رقم 19 عللية ليراك جنانات 3 

عين ا طي - 48888 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118153.

494I

NCG EXPERTISE

MALI TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MALI TRAVEL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي كراج 

رقم 1 املحاميد ) رقم 43 املحاميد 

مراكش - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1889(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MALI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TRAVEL

النقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السياحي بسائق.

كراج   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املحاميد   43 رقم   ( املحاميد   1 رقم 

مراكش - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد ما ي محلد :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   محلد  ما ي  السيد 

املحاميد ) رقم 43 املحاميد مراكش 

4888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)   محلد  ما ي  السيد 

املحاميد ) رقم 43 املحاميد مراكش 

4888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

12  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118195.

495I

NCG EXPERTISE

QUANTARIA PAYASAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

QUANTARIA PAYASAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املحاميد 

1 رقم 4)1 مراكش املحاميد 1 
رقم 4)1 مراكش 48888 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91257

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2819 أبريل   18 املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    QUANTARIA PAYASAGE
وعنوان  48.888  رهم  رأسلالها 
رقم   1 املحاميد  اإلجتلاعي  مقرها 
 1(4 رقم   1 املحاميد  مراكش   1(4

املغرب  مراكش   48888 مراكش 

نتيجة ل : التوقف عن االنتاج.

و حد  مقر التصفية ب املحاميد 
رقم   1 مراكش املحاميد   1(4 رقم   1

4)1 مراكش 48888 مراكش املغرب. 

و عين:
البركاوي   زين الد ن     السيد(ة) 

 1(4 1 س رقم  و عنوانه(ا) املحاميد 

املغرب  مراكش   48888 مراكش 

كلصفي (ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: املحاميد 1 رقم 4)1 مراكش

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

ماي   28 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2819 تحت رقم 185265.

496I

JIYAR JAOUAD

STE FRUPAC  SARL 
إعالن متعد  القرارات

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

 STE FRUPAC  SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي:  شارع 

االهرام  الشطر الثامن تجزئة 44 

العلارة 1 بركان 63388 بركان 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5855

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 شتنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي  نص   : -1التسيير  قرار رقم 

استقالة الشريك املسير   عل2 ما لي: 

السيد  نجاري عبد الوهاب  الحامل ل 

FA9593 وتعيين السيد  ب.ت.و رقم  

عز الد ن حلو  الحامل ل ب.ت.و رقم 

F163271 ، كشريك - مسير للشركة 

املذكورة ملدة غير محدو ة.

قرار رقم -2 االمضاء : الذي  نص 

لشركة     اإلمضاء  يعو   ما لي:  عل2 

 - للشريك   STE FRUPAC SARL

املسير السيد عز الد ن حلو

قرار رقم -3تغيير املقر : الذي  نص 

عل2 ما لي: قرر الجلع االسثنائي العام 

تغيير مقر الشركة من  شارع االهرام  

 1 العلارة   44 الشطر الثامن تجزئة 

إ 2 املركب السكني النخيل الشقة   

183 بركان 

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي:  

املقر الجد د حد  في املركب السكني 

النخيل الشقة   183 بركان

عل2  الذي  نص   :14 رقم  بند 

 STE لشركة     يعو  اإلمضاء  ما لي: 

املسير   - للشريك   FRUPAC SARL

السيد عز الد ن حلو

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

82  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 19/711.

497I

 ا ي واصل

SALAH LAYACHI ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 ا ي واصل

شارع السلطان موالي  وسف 

رقم 18 - ص ب )32 ، 32888، 

الحسيلة املغرب

SALAH LAYACHI ET FILS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي منطقة 

امليناء  - 32888 الحسيلة املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.367

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 84 نوفلبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

الحسيلة   32888  - »منطقة امليناء  

 -  89 »شارع حيفا رقم  إ 2  املغرب« 

32888 الحسيلة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 16 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 686.

49(I

Sud Business Center

 POP UP

COMMUNICATION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Sud Business Center

إقامة جوهرة امطلس علارة   رقم 

2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 

الصد ق و زنقة زينب نفيسية الحي 

الشتوي مراكش، 48888، مراكش 

املغرب

 POP UP COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

و عنوان مقرها االجتلاعي علارة 

موالي  وسف مدخل B شقة رقم 

B5 زنقة الحرية جليز  - 48888 

مراكش .
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تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(655

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )8 نوفلبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118247.

499I

Sud Business Center

 POP UP

COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Sud Business Center

إقامة جوهرة امطلس علارة   رقم 

2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 

الصد ق و زنقة زينب نفيسية الحي 

الشتوي مراكش، 48888، مراكش 

املغرب

 POP UP COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

موالي  وسف مدخل B شقة رقم 

B5 زنقة الحرية جليز - 48888 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(655

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   8( في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

فلورونس   (ة)  السيد  تفويت 

موتيت 51 حصة اجتلاعية من أصل 

نا  ة  (ة)  السيد  188 حصة لفائدة  

قدوري بتاريخ )8 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118247.
588I

Sud Business Center

 POP UP
COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جد د للشركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة امطلس علارة   رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصد ق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 48888، مراكش 

املغرب
  POP UP COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

موالي  وسف مدخل B شقة رقم 
B5 زنقة الحرية جليز - 48888 

مراكش املغرب.
تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(655

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )8 نوفلبر 2819 تم تعيين 
السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

قدوري نا  ة كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118247.
581I

Sud Business Center

G12 MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة امطلس علارة   رقم 
2 الطابق امر�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصد ق و زنقة زينب نفيسية الحي 

الشتوي مراكش، 48888، مراكش 

املغرب

G12 MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

جوهرة امطلس علارة ا رقم 14 

الطابق التالث  زنقة أبو بكر الصد ق 

و زنقة زينب نفيسية الحي الشتوي  - 

48888 مراكش املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.99215

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 نوفلبر 2819 تم تعيين 

مسير جد د للشركة السيد(ة) قسيل 

حياة  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118296.

582I

MN Consulting

 AGRI FUND FOR AFRICA

S.A RC : 404645

إعالن حر

مؤرخة  مداوالت  بعد   (1

الجلعية  قررت   ، ب38/89/2819 

محكام   
ً
وفقا  ، العا  ة  غير  العامة 

 17/95 القانون  من   357 املا ة 

املؤرخ ب38 أغسطس 1996 ، عدم 

حل مبكر للشركة ، عل2 الرغم من أن 

الوضعية الصافية تقل عن ربع رأس 

مال الشركة.

تم اإل داع القانوني في سجل   (2

البيضاء  للدار  التجارية  املحكلة 

تحت   31/18/2819 بتاريخ 

رقم9)9)71.

583I

FIDUCO ATROU TANTAN

SAGOGO
شركة التضامن

تأسيس شركة

FIDUCO ATROU TANTAN
 TANTAN TANTAN، 82010،

TAN-TAN maroc
SAGOGO شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
167 زنقة 2 بلوك ب حي املسيرة   - 

1888) كلليم املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   11
امسا�سي لشركة التضامن باملليزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SAGOGO
تلوين   : بإ جاز  الشركة  غرض 

تجهيز و تنظيم الحفالت .
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 167 
زنقة 2 بلوك ب حي املسيرة   - 1888) 

كلليم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
58 حصة    : السيد بلفقير سعيد 

بقيلة 188  رهم للحصة .
58 حصة    : السيد بالج عبد هللا 

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سعيد  بلفقير  السيد 
 (1158 تغجيجت   تكلوت   وار 

كلليم املغرب.
عنوانه(ا)  هللا  عبد  بالج  السيد 
 (1158 تغجيجت   تكلوت    وار 

كلليم  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سعيد  بلفقير  السيد 
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 (1158 تغجيجت   تكلوت    وار 

كلليم املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

82  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بكلليم  

2819 تحت رقم 586.

584I

ائتلانية الكونفونابل

دريم أكث
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية الكونفونابل

شارع أنتسرابي شقة رقم 9 مد نة  

الجد دة مكناس ، 58888، مكناس 

املغرب

 ريم أكث   شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  مجلوعة 

وليلي بلوك س 1 رقم 7 سيدي 

سعيد  - 58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 84  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

:  ريم  تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

أكث  .

:تاجر   : بإ جاز  الشركة  غرض 

معدات التدليك و اال كسسوارات.

عنوان املقر االجتلاعي :  مجلوعة 

وليلي بلوك س 1 رقم 7 سيدي سعيد  

- 58888 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 98.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 9.888   : السيدة كيونكمي بارك 

حصة بقيلة 18  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كيونكمي بارك عنوانه(ا) 

شقة   2 طابق  الجد دة  طريق   389

423  28888 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كيونكمي بارك عنوانه(ا) 

شقة   2 طابق  الجد دة  طريق   389

423  28888 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5869.

585I

MOUNITAR CAR

MOUNITAR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MOUNITAR CAR
تجزءة البستان رقم 43 الناضور 

الناضور، 62888، الناضور املغرب

MOUNITAR CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 Lot el وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 boustan N43 62000 Nador

Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5733

 13 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOUNITAR CAR

 Agence  : غرض الشركة بإ جاز 

 de voyage+transport national

 et international de passagers et

 de marchandises+locationde

.voiture sans chauffeur

 Lot el  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 boustan N43 62888 Nador

.Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 El boukili tariq :  50 السيد 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .

 Benkada touria :  50 السيدة 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .

 El boukili tariq : 50 السيد   

بقيلة 58.888  رهم.

 Benkada touria : 50 السيدة 

بقيلة 58.888  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد El boukili tarik عنوانه(ا) 

 Lot el boustan n 43 nador 62888

.Nador Maroc

 Benkada touria السيدة 

 Lot el boustan n 43 عنوانه(ا) 

.nador 62888 Nador Maroc

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد El boukili tariq عنوانه(ا) 

 Lot el boustann 43 nador 62888

Nador Maroc

 Benkada touria السيدة 

 Lot el boustan 43 nador (ا)عنوانه

62888 Nador Maroc

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 5733.

586I

HELP ENTREPRISE

TARGOUA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

TARGOUA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 23 زنقة 

بوريد الطابق الثاني رقم 4 الصخور 

السو اء - 28298 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3891(3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2819 38  ونيو  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

مبلغ    TARGOUA الوحيد  الشريك 

وعنوان  288.888  رهم  رأسلالها 

بوريد  زنقة   23 اإلجتلاعي  مقرها 

الصخور   4 رقم  الثاني  الطابق 

البيضاء  الدار   28298  - السو اء 

املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ الهدف.

زنقة   23 و حد  مقر التصفية ب 

4 الصخور  بوريد الطابق الثاني رقم 

البيضاء  الدار   28298  - السو اء 

املغرب. 

و عين:

و  بروال  محلد   السيد(ة) 

 27/26 اقامة لكريت زنقة  عنوانه(ا) 

 1 شقة  السفلي  طابق  ا  علارة 

البيضاء  الدار   28458 الكريلات 

ملغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 وليوز 2819 تحت رقم 787)78.
587I

EUROMED COMPTA-SARL

ARAHAL TOURS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ARAHAL TOURS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

تاوكارت اسني تحناوت مراكش - 
48888 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63619
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
 2819 من  ونيو   13 في  املؤرخ 
الحا ي  االجتلاعي  املقر  تحويل   تم  
اسني  تاوكارت  » وار  من  للشركة 
مراكش   48888  - مراكش  تحناوت 
أ االتفاق  »محل علارة  إ 2  املغرب« 
 48888  - املحاميد مراكش   »1-6 »أ 

مراكش  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
من   1( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

 وليوز 2819 تحت رقم ))1866.
58(I

EUROMED COMPTA-SARL

GREEN PALMS TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 GREEN PALMS TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
سيدي عبا  4 علارة س 5 شقة رقم 

7 - 48888 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78(57

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2819 أكتوبر  من   8( في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 99.888« 1.981.888  رهم أي من 
عن  »2.888.888  رهم«  إ 2   رهم« 
أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
من   1( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 27))18.
589I

EUROMED COMPTA-SARL

JADDAH TRAVCO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JADDAH TRAVCO شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الرويدا حربيل مراكش - 48888 
مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57437
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2819 أكتوبر  من   22 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 188.888« من  أي  988.888  رهم 
عن  »1.888.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   24 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 189881.

518I

EUROMED COMPTA-SARL

JAZZCOM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JAZZCOM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املسار رقم 1186 شقة رقم 1 الحي 

الصناعي مراكش - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

99729

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 89 
تم إعدا  القانون   2819 من غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JAZZCOM

مكتب   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أبحاث االتصاالت

مركز اتصال.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الحي   1 شقة رقم   1186 املسار رقم 

مراكش   48888  - الصناعي مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   668   : السيد فؤا  جا ل 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد زكرياء أحلد انهاس :  348 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  جا ل  فؤا   السيد 

أ ي بييغ إ ماري كاري كلي�سي إس ب 

93398 كلي�سي فرنسا.

انهاس  أحلد  زكرياء  السيد 

ت زنقة أرستد بريوند   76 عنوانه(ا) 

أوسني 95528 أوسني فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  جا ل  فؤا   السيد 

أ ي بييغ إ ماري كاري كلي�سي إس ب 

93398 كلي�سي فرنسا

انهاس  أحلد  زكرياء  السيد 

ت زنقة أرستد بريوند   76 عنوانه(ا) 

أوسني 95528 أوسني فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 7)))18.

511I

ائتلانية الجوهرة

VECTRA CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد د للشركة

ائتلانية الجوهرة

الرقم 5 زنقة مكناس حي الوفاق ، 

25888، خريبكة املللكة املغربية

VECTRA CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 2 

تجزئة 288888 سكن الياسلينة 1 - 

25888 خريبكة املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.4375

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 89 نوفلبر 2819 تم تعيين 

مسير جد د للشركة السيد(ة) احسن  

صالح كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 25 نوفلبر 

2819 تحت رقم 1395.

512I

شركة ابهوش للخدمات

RAKI MAHD. COMP
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة علارة الصالحي الطابق 

االول رقم 84 العيون ، 78818، 

العيون املغرب

RAKI MAHD. COMP شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 24 

ساحة العقا  حي الفتح العيون - 

78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RAKI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.MAHD. COMP

نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع بدون مرافق لحساب الغير .

الرقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

24 ساحة العقا  حي الفتح العيون - 

78888 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد عبد الغني راكع 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغني راكع عنوانه(ا) 

شيشاوة  املختار  سيدي  الزاوية  حي 

41888 شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الغني راكع عنوانه(ا) 

شيشاوة  املختار  سيدي  الزاوية  حي 

41888 شيشاوة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23  جنبر 

2819 تحت رقم 3874/2819.

513I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

AGRI 4.0 SARL
إعالن متعد  القرارات

»AGRI 4.8 SARL  «

حي   (1 رقم  االجتـلـاعي:  املقـر 

بوحسين بنسركاو اكا  ر

السجل التجاري رقم : 275)3

العام  الجلع  عقد  بلقت�سى 

بين   27/89/2819 االستثنائي بتاريخ 

تقرر   «  AGRI 4.8 SARL  « شركاء 

ما لي :

تفويت الحصص االجتلاعية : 

 188 فوت السيد مليكي ا وب    -

حصة اجتلاعية للسيد تابت فؤا .      

تنقيح القانون امسا�سي  للشركة.

اال ـداع  تـم  القـانــونــي:   اال ـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  باكا  ر  التجارية   املحكـلـة 

14/11/2819  تحت رقم4)5)).
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

514I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 AVICENNE IMPORT
EXPORT SARL

إعالن متعد  القرارات

 AVICENNE IMPORT EXPORT
»SARL

املقـر االجتـلـاعي: شقة رقم 81 علارة 
22 تلانارت 2 حي سالم اكا  ر
السجل التجاري رقم : 38945

العام  الجلع  عقد  بلقت�سى 
بين   23/18/2819 االستثنائي بتاريخ 
 AVICENNE IMPORT   « شركاء 

EXPORT SARL » تقرر ما لي :     
تفويت الحصص االجتلاعية : 

-  فوت السيد حيلي املصطفى188  
حصة اجتلاعية للسيد هيو سامي.     
حيلي  السيد  املسير  استقالة 

املصطفى. 
مسير  سامي  هيو  السيد  تعيين 
للشركة ملدة غير محدو ة مع منحه 

االمضاء االجتلاعي للشركة. 
تنقيح القانون امسا�سي  للشركة.   
اال ـداع  تـم  القـانــونــي:   اال ـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكا  ر   التجارية  املحكـلـة 

28/11/2819  تحت رقم617)). 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

515I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

NYRA RELOOKING  SARL
إعالن متعد  القرارات

« NYRA RELOOKING  SARL  «
املقـر االجتـلـاعي: رقم 5 شارع 

سليلان الرو اني ليزاميكال اكا  ر
السجل التجاري رقم : 36795

العام  الجلع  عقد  بلقت�سى 

 81/11/2819 بتاريخ  االستثنائي 

 NYRA RELOOKING« شركاء  بين 

SARL« تقرر ما لي :   

تغيير املقر االجتلاعي للشركة إ 2: 

املجلع التجاري لفندق مبروك رقم 

16 شارع 28 غشت اكا  ر.

سليرة  بوقدور  السيدة  تعيين 

مسيرتين  لطيفة  بوقدور  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدو ة مع منحهلا 

االمضاء االجتلاعي للشركة.

تنقيح القانون امسا�سي  للشركة.    

اال ـداع  تـم  القـانــونــي:   اال ـداع 

لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ  بأكا  ر  التجارية  املحكـلـة 

26/11/2819  تحت رقم691)). 
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

516I

ORIEN.COMPTA

FATHI ET RACHID CAR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 68388، بركان 

املغرب

FATHI ET RACHID CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 285 

زنقة العيون حي املقاومة - 68388 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 84  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FATHI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ET RACHID CAR

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

تاجيرالسيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 285 
 68388  - املقاومة  العيون حي  زنقة 

بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : فتحي  بوجلعاوي  السيد 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .

588 حصة    : السيد مجني رشيد 

بقيلة 1.888  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوجلعاوي فتحي عنوانه(ا) 
 68388 زالقة   حي   453 زنقة   37

بركان  املغرب.

 1 عنوانه(ا)  رشيد  مجني  السيد 
زنقة 333 حي املقاومة  68388 بركان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محلد  يعقوبي  السيد 
 68388 )2 زنقة البغدا ي حي جابر 

بركان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 747.

517I

MOGADOR GESTION

HICHAM TOUR
إعالن متعد  القرارات

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

HICHAM TOUR »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 21 

سوق اربعاء تاكوشت اقليم الصويرة 

- 44888 الصويرة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3689

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 86 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

بتاريخ   81/367 رقم  قرار 

عل2  الذي  نص   :23/12/2819

بيع مجلوع الحصص ملالكها  ما لي: 

السيد  لفائدة  الهال ي  هشام  السيد 

لبطاقة  الحامل  لعراي�سي  ربيع 

.G368766 التعريف الوطنية رقم

بتاريخ   82/367 رقم  قرار 

23/12/2819: الذي  نص عل2 ما لي: 

 HICHAM من  الشركة  اسم  تغيير 

.RALPH TOUR 2 ا TOUR

بتاريخ   83/367 رقم  قرار 

عل2  الذي  نص   :23/12/2819

من  الشركة  مقر  تحويل  ما لي: 

اربعاء  سوق   21 رقم   : العنوان 

تاكوشت اقليم الصويرة ا 2 العنوان : 

34 شارع االستقالل رقم 1 القنيطرة.

بتاريخ   84/367 رقم  قرار 

عل2  الذي  نص   :23/12/2819

استقالة السيد هشام الهال ي  ما لي: 

ربيع  السيد  تسلية  و  منصبه  من 

لعراي�سي كلسير وحيد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :82 رقم  بند 

ما لي: تسلية الشركة.

عل2  الذي  نص   :84 رقم  بند 

ما لي: مقر الشركة.

عل2  الذي  نص   :14 رقم  بند 

ما لي:

 التسيير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 367/2819.

51(I

MOUFIDCO

CASA TRAVAUX VERT (كازا 
ترافو فير)

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUFIDCO

 BD LALLA YACOUT 4EME 149

ETAGE N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

CASA TRAVAUX VERT (كازا ترافو 

فير) شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي النجاح 

بلوك ب رقم )3 سيدي معروف - 

28888 الدار البيصاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(8755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2813 أبريل   85

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 CASA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

TRAVAUX VERT (كازا ترافو فير).

: مقاول في  غرض الشركة بإ جاز 

البستنة

أعلال مختلفة أو البناء

املتاجرة

حي   : االجتلاعي  املقر  .عنوان 

سيدي   3( رقم  ب  بلوك  النجاح 

البيصاء  الدار   28888  - معروف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 95.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 958   : فاضل  وسف  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فاضل  وسف  السيد 
زاكورة   47782 النقب املركز زاكورة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  فاضل  وسف  السيد 
زاكورة   47782 النقب املركز زاكورة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2813 تحت رقم 523138.

519I

CAFIGEC

 CENTRE D›INTELLIGENCE

 SUR LE DEVELOPPEMENT

›ET LA JEUNESSE ‹CIDJ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 CENTRE D›INTELLIGENCE

 SUR LE DEVELOPPEMENT ET

LA JEUNESSE ‹CIDJ› شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 

شارع يعقوب املنصور 3 و زنقة 

اسحاق ابن حنبن الطابق 1 الشقة 

1 تقاطع شارع يعقوب املنصور 3 

و زنقة اسحاق ابن حنبن الطابق 

1 الشقة 1 28188 الدار البيضاء 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.375(41
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2819 أكتوبر   8( في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
الحسناوي  (ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   188 شا ي 
أصل 1.888 حصة لفائدة  السيد (ة) 
أكتوبر   8( بتاريخ  اناس  الحسناوي 

.2819
الحسناوي  (ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   188 شا ي 
السيد  لفائدة   حصة   1.888 أصل 
أكتوبر   8( عثلان مخون بتاريخ  (ة) 

.2819
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724419.
528I

IMMOBILIERE MOUSTANAR SARL

 IMMOBILIERE
MOUSTANAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

 IMMOBILIERE MOUSTANAR
SARL

ساحة االمم اقامة ملك هلل طابق 
االول رقم 2 ، 98888، طنجة 

املغرب
 IMMOBILIERE MOUSTANAR

SARL  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي ساحة 
االمم اقامة ملك هلل طابق االول رقم 

2 - 98888 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22527

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   288( أبريل   8( املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
 IMMOBILIERE MOUSTANAR
 188.888 رأسلالها  مبلغ     SARL
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

طابق  هلل  ملك  اقامة  االمم  ساحة 

98888 طنجة املغرب   -  2 االول رقم 

نتيجة ل : االنحالل الداتي .

ساحة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

االمم اقامة ملك هلل طابق االول رقم 

2 - 98888 طنجة املغرب. 

و عين:

و  الحلري  محلد   السيد(ة) 

ملك  اقامة  االمم  ساحة  عنوانه(ا) 

هلل طابق االول رقم 2 98888 طنجة 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

رجالة  الرحلان   عبد  السيد(ة) 
سيدي بوخاري  و عنوانه(ا)  فلوس  

وحامل   ,2 رقم  سكوفسكو  زنقة 

للبطاقة رقم K4((8 ,طنجة 98888 

-املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

أبريل   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

)288 تحت رقم 57617.

521I

FISCALITY CONSULTING CENTER

PLAND ELEC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

PLAND ELEC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 149 

عين اتي ,طريق مكناس ك م 2 

النخيل - 48888 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23657

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2819 14  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»748.888  رهم« أي من »118.888 
عن  »58.888)  رهم«  إ 2   رهم« 
مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118497.

522I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني مالل خنيفرة - 

ملحقة خنيفرة

TAFCHNA CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني 
مالل خنيفرة - ملحقة خنيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خنيفرة 
بخنيفرة الحي اال اري -  طريق 
تا لة، 54888، خنيفرة املغرب
TAFCHNA CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي بلوك 
5 زنقة 4 رقم 37 حي ام الربيع - 

54888 خنيفرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2773

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 83  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 TAFCHNA الوحيد  الشريك  ذات 
CAR   مبلغ رأسلالها 188.888  رهم 
 5 بلوك  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
زنقة 4 رقم 37 حي ام الربيع - 54888 

خنيفرة املغرب نتيجة ل : قرار و ي.
زنقة   3 و حد  مقر التصفية ب 
 - الطابق االول حي امالو اغريبن   11

54888 خنيفرة  املغرب. 

و عين:

و  اعظيم  جليلة   السيد(ة) 

 37 رقم   4 زنقة   5 بلوك  عنوانه(ا) 

حي ام الربيع 54888 خنيفرة املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 23  جنبر 

2819 تحت رقم 919.

523I

orient compt

STE LOUIZA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 185

60000، OUJDA MAROC

STE LOUIZA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

و عنوان مقرها االجتلاعي زنقة 

العيون رقم) حي السعا ة سيدي 

سليلان الشراعة - 62358  بركان .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5119

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 87 نوفلبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 738.

524I
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orient compt

STE LOUIZA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد د للشركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 185

60000، OUJDA MAROC

STE LOUIZA TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

العيون رقم) حي السعا ة سيدي 

سليلان الشراعة - 62358  بركان  

املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5119

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 87 نوفلبر 2819 تم تعيين 

مسير جد د للشركة السيد(ة) لطرش  

منير كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

18  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 738.

525I

orient compt

STE LOUIZA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 185

60000، OUJDA MAROC

STE LOUIZA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

العيون رقم) حي السعا ة سيدي 

سليلان الشراعة  - 62358 بركان  

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5119

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   87 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

(ة)   ونيا لطرش  تفويت السيد 

168 حصة اجتلاعية من أصل 168 

حصة لفائدة  السيد (ة)  منير لطرش 

بتاريخ 87 نوفلبر 2819.

محلد ن  (ة)   السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   48 قسامي 

(ة)   السيد  حصة لفائدة    48 أصل 

منير لطرش بتاريخ 87 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

18  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 738.

526I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ZAKI AUTO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البر د 318 الرئيسية 

الرشيد ة ، 52888، الرشيد ة 

املغرب

ZAKI AUTO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 18 

املنطقة السياحية طريق كلليلة  - 

52888 الرشيد ة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12153

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 12  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »4.888.888  رهم« 

 4.188.888« إ 2  »188.888  رهم« 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 2/2819)4.

527I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 AL MOUSTAKIM

IMMOBILIER SARL

إعالن متعد  القرارات

 AL MOUSTAKIM  «

»IMMOBILIER SARL

املقـر االجتـلـاعي: رقم 58 زنقة فال 

ولد علير تالبرجت اكا  ر    

السجل التجاري رقم : 25355

العام  الجلع  عقد  بلقت�سى 

 27/89/2819 بتاريخ  االستثنائي 

 AL MOUSTAKIM  « شركاء  بين 

IMMOBILIER SARL » تقرر ما لي : 

تفويت الحصص االجتلاعية : 

الراشيدي  السيد  فوت    -

اجتلاعية  حصة  رضوان2998 

للسيد رشدي ابراهيم.     

الراشيدي  السيد  فوت    -

اجتلاعية  حصة  رضوان48)1 

للسيد أورشيد علر.     

السيد رشدي املحفوظ  فوت    -

للسيد  اجتلاعية  حصة    468

أورشيد علر.

السيد رشدي املحفوظ  فوت    -

وبها  للسيد  اجتلاعية  حصة   4378

سعيد.     

تنقيح القانون امسا�سي  للشركة.   

اال ـداع  تـم  القـانــونــي:   اال ـداع 

لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ  بأكا  ر  التجارية  املحكـلـة 

15/11/2819  تحت رقم594)). 

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

52(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 STE SAVANA EQUIPEMENT

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تسلية تجارية أو شعار 

 STE SAVANA EQUIPEMENT  «

»SARL

املقـر االجتـلـاعي:  وار بوزوك تلسية 

ا ت ملول

السجل التجاري رقم : 14499

العام  الجلع  عقد  بلقت�سى 

 15/11/2819 بتاريخ  االستثنائي 

 STE  « لشركة  الوحيد  قررالشريك 

 «  SAVANA EQUIPEMENT SARL

ما لي:

 SALLE  « التجارية  العالمة  تبني 

        » DES FETES FLORIDA

اال ـداع  تـم  القـانــونــي:   اال ـداع 

لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكـلـة 

18/12/2819  تحت رقم4554 

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

529I

cabinet aux services des affaires

BFS WORKS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تقليص هدف الشركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

BFS WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل رقم )) ارفو  - 

52288 ارفو  املغرب.

تقليص هدف الشركة



7(1 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

رقم التقييد في السجل التجاري 

91(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11  جنبر 2819 تم حذف 

امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :

لحساب  البضائع  نقل  حدف 

وكالة   / التصد ر و االسترا    الغير/ 

 عقارية                                                   .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 7)4.

538I

FISCOFISC

كلوبال جينيرال طرادينغ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC

كلوبال جينيرال طرا  نغ شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 68 
تجزئة أوليفيراي عرصة الزيتون 

طريق عين الشقف - 38888 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

: كلوبال  اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

جينيرال طرا  نغ.

االستيرا    : غرض الشركة بإ جاز 

و التصد ر.
 68 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 
الزيتون  عرصة  أوليفيراي  تجزئة 

فاس   38888  - طريق عين الشقف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 98.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 988   : السيد زعراوي مصطفى 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زعراوي مصطفى عنوانه(ا) 

فاس 38888 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زعراوي مصطفى عنوانه(ا) 

فاس 38888 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4162.

531I

كونسيلت هلب

 GROUPE MASTER
ASSISTANCE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تأسيس شركة

كونسيلت هلب

 Chakib Arssalan Etg 3 No 10

 TETOUAN Chakib Arssalan Etg

 3 No 10 TETOUAN، 93000،

Tétouan املغرب

 GROUPE MASTER ASSISTANCE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

لجوغداني إقامة  لنة 2 الطابق 

الثاني شقة رقم 42 طنجة طنجة 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
182857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.GROUPE MASTER ASSISTANCE
إ ارة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الكوارث و الحطام.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   2 إقامة  لنة  لجوغداني 
طنجة  طنجة   42 رقم  شقة  الثاني 

98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد توفيق السرغيني :  3.334 
حصة بقيلة 33.334  رهم للحصة .
  : أمين  حيلن   محلد  السيد 
33.333  رهم  حصة بقيلة   3.333

للحصة .
  : بوشلحي  اللطيف  عبد  السيد 
33.333  رهم  حصة بقيلة   3.333

للحصة .
: توفيق   السيد توفيق السرغيني 

السرغيني بقيلة 33.334  رهم.
 : أمين  حيلن  محلد  السيد 
 33.333 محلد أمين  حيلن بقيلة 

 رهم.
 : بوشلحي  اللطيف  عبد  السيد 
عبد اللطيف بوشلحي بقيلة 33.333 

 رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد توفيق السرغيني عنوانه(ا)  
 24 شارع عائشة أم املؤمنين علارة 
رقم 6 بوجراح تطوان 93888 تطوان 

املغرب.

أمين  حيلن  محلد  السيد 

عنوانه(ا) املجلع السكني البهجة 84 
رقم 35 طنجة 98888 طنجة املغرب.

بوشلحي  اللطيف  عبد  السيد 

الصد ق  بكر  أبو  شارع  عنوانه(ا) 
 93888 2 تطوان  زنقة اإلنتصار رقم 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق السرغيني عنوانه(ا)  

 24 شارع عائشة أم املؤمنين علارة 
رقم 6 بوجراح تطوان 93888 تطوان 

املغرب

أمين  حيلن  محلد  السيد 

عنوانه(ا) املجلع السكني البهجة 84 
رقم 35 طنجة 98888 طنجة املغرب

بوشلحي  اللطيف  عبد  السيد 

الصد ق  بكر  أبو  شارع  عنوانه(ا) 
 93888 2 تطوان  زنقة اإلنتصار رقم 

تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

82  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 227)22.

532I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 QUAHRAMAN PHARMA

PHYTO MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 QUAHRAMAN PHARMA

PHYTO MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 26 

مجلوعة 9 زنقة 2 برج موالي علر - 

58818 مكناس املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.375(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 أكتوبر   38 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
 QUAHRAMAN PHARMA
رأسلالها  مبلغ    PHYTO MAROC
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
زنقة   9 مجلوعة   26 اإلجتلاعي رقم 
58818 مكناس   - برج موالي علر   2
تحقيق  -عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

أهداف الشركة 
-عدم التلكن من الحصول عل2 

الزبناء
-إمكانيات مالية جد محدو ة 

 26 .و حد  مقر التصفية ب رقم 
مجلوعة 9 زنقة 2 برج موالي علر - 

58818 مكناس املغرب. 
و عين:

السيد(ة) إبراهيم   ا ت حيدا   و 
برج   9 مجلوعة   26 رقم  عنوانه(ا) 
موالي علر   58818 مكناس املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
85  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5558.

533I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

»EMERGENCE  P.A«
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE MAZZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجد دة املغرب

»EMERGENCE  P.A« شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

املنار، املنطقة 7، رقم 5)، الجد دة. 

- 24888 الجد دة. املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13825

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  28  جنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   »EMERGENCE  P.A«

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

 ،(5 رقم   ،7 املنطقة  املنار،  تجزئة 

24888 الجد دة. املغرب  الجد دة. - 

نتيجة لصعوبات مالية.

و عين:

و  حراري   فؤا    السيد(ة) 

الجد دة   24888 الجد د  عنوانه(ا) 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

تجزئة  وفي   2819 28  جنبر  بتاريخ 

املنار، املنطقة 7، رقم 5)، الجد دة. 

- 24888 الجد دة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم ))245.

534I

ال  لا

شركة بلوش
إعالن متعد  القرارات

ال  لا

35  شا ر ع  عا ال ل  بن عبد هللا  

شق 5  املد نة الجد دة ، 58888، 

مكناس املغرب

شركة بلوش »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: محل رقم 

258 زنقة 14 حي االنارة - 58888 

مكناس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47293

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 82  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
تحويل املقر االجتلاعي من محل رقم 
حي االنارة مكناس ا 2   14 زنقة   258

رقم 65) كللتر 6 صوريا مكناس
عل2  الذي  نص   :2 رقم  قرار 
ما لي: توسيع نشاط الشركة باضافة 

صناعة العطور
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
بالتقسيط و صناعة  العطور  تجارة 

العطور
بند رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 
تحد د املقر االجتلاعي للشركة برقم 

65) كللتر 6 صوريا مكناس
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5226.
535I

CAF MAROC

POPCOM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
POPCOM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الفينيقيين إقامة املنظر الجليل رقم 
31 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
182631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 )1  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.POPCOM
: اإلشهار و  غرض الشركة بإ جاز 

االتصال.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الفينيقيين إقامة املنظر الجليل رقم 

31 - 98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.888   : ططري  أنس  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أنس ططري عنوانه(ا) حي 
 5 النزاهة زنقة منزه املقري فيال رقم 

98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنس ططري عنوانه(ا) حي 
 5 النزاهة زنقة منزه املقري فيال رقم 

98888 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 958)22.

536I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

HAYWATER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA ، 3028،
CASABLANCA MAROC

HAYWATER شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 45 زنقة 
عبد القا ر مفتقر الطابق 2 شقة 4 - 

28888 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 )8  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HAYWATER

معالجة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املياه.
زنقة   45  : عنوان املقر االجتلاعي 

عبد القا ر مفتقر الطابق 2 شقة 4 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

588 حصة  السيدة وفاء الوحي :  

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيدة حسناء وتيق :  258 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد حليد عالوي :  258 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الوحي  وفاء  السيدة 

اقامة املهدي علارة ب رقم 87 سيدي 

البيضاء  الدار   28528 معروف 

املغرب.

عنوانه(ا)  وتيق  حسناء  السيدة 

الطابق  ل4  علارة   1 الصفا  اقامة 
الدار   271(2 بوسكورة   11 رقم   1

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  عالوي  حليد  السيد 
تجزئة لبنى 1 رقم 15 سيدي معروف 

28528 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الوحي  وفاء  السيدة 

اقامة املهدي علارة ب رقم 87 سيدي 

البيضاء  الدار   28528 معروف 

املغرب

عنوانه(ا)  عالوي  حليد  السيد 

تجزئة لبنى 1 رقم 15 سيدي معروف 

28528 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72456.

537I

etude fouad

SERVI-FLEX SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

etude fouad

 cite wafa imm 215 APPT 6

 mohammedia mohammedia،

20800، Mohammedia maroc

 SERVI-FLEX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 ain وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 sebaa route 111 KM 10500

 Casablanca 20100 Casablanca

.Maroc

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118315

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2885 23  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»688.888  رهم« أي من »488.888 

عن  »1.888.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2885 تحت رقم 3957.

53(I

etude fouad

SERVI-FLEX SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

etude fouad

 cite wafa imm 215 APPT 6

 mohammedia mohammedia،

20800، Mohammedia maroc

 SERVI-FLEX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 ain وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 sebaa route 111 KM 10500

 Casablanca 20100 Casablanca

.Maroc

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118315

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2887 26  جنبر  في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »588.888  رهم«  قدره 

»1.888.888  رهم« إ 2 »1.588.888 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 نا ر )288 تحت رقم 6)18.

539I

مكتب الرياني لللحاسبة

شركة طراف تازي
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

مكتب الرياني لللحاسبة

شارع محلد  او  رقم238  تطوان ، 

93848، تطوان املغرب

شركة طراف تازي شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد  او  رقم 238 - 93888 

تطوان املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28397

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 أكتوبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

»شارع محلد  او  رقم 238 - 93888 

تطوان املغرب« إ 2 »تجزئة صالص و 

ابن عو ة الطوابل السفل2 - 93888 

تطوان  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 14 نوفلبر 

2819 تحت رقم 6271.

548I

مكتب الرياني لللحاسبة

سكن الغروب
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب الرياني لللحاسبة

شارع محلد  او  رقم238  تطوان ، 

93848، تطوان املغرب

سكن الغروب شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجيش امللكي زنقة 11 إقامة سلير 

رقم 2  - 93888 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

26177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 83  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

سكن   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

الغروب.

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

العقاري.
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شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

إقامة سلير   11 الجيش امللكي زنقة 

رقم 2  - 93888 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 258   : الرياني  وسف   السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 258   : هناء  الخشين  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 388   : فاطلة  امقران  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 188   : سهيلة  الخشين  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد الرياني طارق :  188 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد الرياني  وسف  

شارع الرباط رقم 29 93888 تطوان 

املغرب.

عنوانه(ا)  هناء  الخشين  السيدة 

شارع الرباط رقم 29 93888 تطوان 

املغرب.

السيدة امقران فاطلة عنوانه(ا) 

 15 رقم  اممانة  زنقة  بغدا   شارع 

93888 تطوان املغرب.

السيدة الخشين سهيلة عنوانه(ا) 

 4 شارع أبو عبيدة بن الجراح زنقة 

رقم 6 93888 تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  طارق  الرياني  السيد 

 93888  28 رقم  السواني  تجزئة 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السيد الرياني  وسف  

شارع الرباط رقم 29 93888 تطوان 

املغرب

عنوانه(ا)  عا ل  العلري  السيد 

شارع عبد الكريم الخطابي رقم 263 

93888 تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6456.

541I

Fiduciaire jazouli mohammed

 MACHOUR KAMILIO«
TRANSPORT »MAK TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصد ق فاس، 

38888، فاس املغرب

 MACHOUR KAMILIO«

 TRANSPORT »MAK TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 137 
طريق فاس صفرو 31888 صفرو 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.543

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   281( 31  جنبر  في  املؤرخ 

 MACHOUR KAMILIO« حل 

 TRANSPORT »MAK TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
2.468.888  رهم وعنوان  رأسلالها 

فاس  طريق   137 اإلجتلاعي  مقرها 

31888 صفرو املغرب نتيجة  صفرو 

الملنافسة.

و عين:

و  الد ن  كلال  مالك   السيد(ة) 
طابق  امينة  اللة  زنقة   4 عنوانه(ا) 

 38888 املد نة الجد دة   12 6 شقة 

فاس املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 137 وفي   281( 31  جنبر  بتاريخ 
صفرو   31888 صفرو  فاس  طريق 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 233/2819.

542I

y.o.r.comptabilite

STE SOTRABAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

STE SOTRABAT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 N°52 وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 AVENUE ORAN RUE DE

 LAGOSSE MONTFLEURI 1 -

.30000 FES MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56155

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

لشقر  محلد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   588

1.888 حصة لفائدة  السيد (ة) عبد 

نوفلبر   12 بتاريخ  حافظي  الوهاب 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4138.

543I

y.o.r.comptabilite

STE SOTRABAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

STE SOTRABAT  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 N°52 وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 AVENUE ORAN RUE DE

 LAGOSSE MONTFLEURI 1 -

.30000 FES MAROC

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56155

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 نوفلبر 2819 تم تعيين 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

حافظي  عبد الوهاب كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4138.

544I

MANY FELUID

MANY FELUID
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MANY FELUID
زاوية شارع عبد املومن و زنقة سلية 

إقامة شهرزا  3 الطابق 4 رقم  28 

النخيل الدار البيضاء ، 28888، 

الدار البيضاء املغرب

MANY FELUID شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زاوية شارع 

عبد املومن و زنقة سلية إقامة 

شهرزا  3 الطابق 4 رقم  28 النخيل 

الدار البيضاء - 28888  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MANY : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FELUID
غرض الشركة بإ جاز : - السباكة.

- سانتير ؛
- التدفئة املركزية ؛

- تكييف الهواء ؛
- هواء مضغوط ؛

- الحلا ة من الحرائق.
- البناء العام.

- أي هيئة حكومية ؛
العلليات  جليع  عام  وبشكل   -
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
صلة  ذات  املنقولة  غير  أو  املنقولة 
مباشرة أو غير مباشرة ، كليا أو جزئيا 
بامنشطة املذكورة أعاله أو تشجيع 

تنليتها..
زاوية   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
سلية  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 
 28 رقم    4 الطابق   3 إقامة شهرزا  
النخيل الدار البيضاء - 28888  الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 : ابراهيم  صد ق  ا ت  السيد 

1888 بقيلة 188  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  صد ق  ا ت  السيد 
زو ي  بني  بوزركان  عنوانه(ا)  وار 

زاكورة 47988  زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم  صد ق  ا ت  السيد 
زو ي  بني  بوزركان  عنوانه(ا)  وار 

زاكورة 47988  زاكورة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724342.

545I

FIDUFORM SARL

AYAMEH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC

AYAMEH شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 19 

شارع الزرقطوني اقامة الحد قة - 

38))2 املحلد ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24(41

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AYAMEH

و  مقهى   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مطعم.

 19 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

 - الحد قة  اقامة  الزرقطوني  شارع 

38))2 املحلد ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 28.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عاشيق عبد الرحيم :  188 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

188 حصة    : السيدة ارميل وفاء 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  عاشيق  السيد 

عنوانه(ا) زنقة فاس فيال غي رقم 51 

38))2 املحلد ة املغرب.

عنوانه(ا)  وفاء  ارميل  السيدة 

 2((38  51 زنقة فاس فيال غي رقم 

املحلد ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  وفاء  ارميل  السيدة 

 2((38  51 زنقة فاس فيال غي رقم 

املحلد ة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 2854.

546I

CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

نهضة الرصاني إخوان

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 CONSULTING ET TECHNIQUE

COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA

 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC

نهضة الرصاني إخوان شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : القرية 

النلو جية رقم أ وال  الطيب فاس 

زنقة مدريد رقم 68 مونفلوري 1 

فاس 38888 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.34437

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 38 نوفلبر 2819 تقرر حل 

ذات  شركة  إخوان  الرصاني  نهضة 

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  18.888  رهم 

أ  رقم  النلو جية  القرية  اإلجتلاعي 

رقم  مدريد  زنقة  فاس  الطيب  وال  

فاس   38888 فاس   1 مونفلوري   68

من  الشركة  لعجز  نتيجة  املغرب 

تحقيق أهدافها..

و عين:

و  الحفياني  محلد   السيد(ة)  

الكوازاوال   بوعبيد  اوال   عنوانه(ا) 

املغرب  فاس   38888 الطيب  

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وفي القرية   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

 - الطيب   ازال    1 رقم  النلو جية 

38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4189/2819.

547I

etude fouad

SERVI-FLEX SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

etude fouad

 cite wafa imm 215 APPT 6

 mohammedia mohammedia،

20800، Mohammedia maroc

 SERVI-FLEX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 ain وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 sebaa route 111 KM 10500

 Casablanca 20100 Casablanca

.Maroc
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.118315

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2889 مارس   86 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »1.628.888  رهم« 

»1.588.888  رهم« إ 2 »3.128.888 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 86 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2889 تحت رقم 198).
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etude fouad

SERVI-FLEX SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

etude fouad

 cite wafa imm 215 APPT 6

 mohammedia mohammedia،

20800، Mohammedia maroc

 SERVI-FLEX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 ain وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 sebaa route 111 KM 10500

 Casablanca 20100 Casablanca

.Maroc

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118315

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2811 27  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »1.288.888  رهم« 

»3.128.888  رهم« إ 2 »4.328.888 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2811 تحت رقم 22562.

549I

etude fouad

SERVI-FLEX SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

etude fouad

 cite wafa imm 215 APPT 6

 mohammedia mohammedia،

20800، Mohammedia maroc

 SERVI-FLEX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 ain وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 sebaa route 111 KM 10500

 Casablanca 20100 Casablanca

.Maroc
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.118315

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   281( غشت   31 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »2.888.888  رهم« 

»4.328.888  رهم« إ 2 »6.328.888 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر )281 تحت رقم 22669.

558I

Auto Ecole Bendaoud El Ikhwane

 AUTO ECOLE BENDAOUD

EL IKHWANE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

سيارة التعليم االخوان

تجزئة الوفاء الرقم 53 موالي رشيد 

، 28888، الدارالبيضاء املغرب

 Auto Ecole Bendaoud El

Ikhwane شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الوفاء الرقم 53 موالي رشيد  - 

28888 الدارالبيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451395

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Auto  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.Ecole Bendaoud El Ikhwane

تعليم   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السياقة وقانون السير .

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - رشيد   موالي   53 الرقم  الوفاء 

28888 الدارالبيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بنداو    الد ن  عالء  السيد 

 86 بلوك  عثلان  سيدي  عنوانه(ا) 

الدارالبيضاء    28888  22 الرقم 

املغرب.

بنداو    عواطف  السيدة 
عنوانه(ا) 7زنقة أبو القاسم الوزيري 

 28888 81 الفيليت  81 الرقم  طابق 

الدارالبيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنداو    الد ن  عالء  السيد 

 86 بلوك  عثلان  سيدي  عنوانه(ا) 

الدارالبيضاء    28888  22 للرقم 

املغرب 

 - بتاريخ  تم اإل داع القانوني ب-  

تحت رقم -.

551I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

ACTIV CHAMAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM

 GIBRALTAR BUREAU 21 C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ACTIV CHAMAL شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي منظر 

الجليل قيسارية بوطاهر زنقة 71 

رقم 9 الطابق االول رقم 6 - 98888 

طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9443

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في )1 نوفلبر 2819 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  ACTIV CHAMAL الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسلالها 58.888  رهم وعنوان 

الجليل  منظر  اإلجتلاعي  مقرها 

 9 رقم   71 زنقة  بوطاهر  قيسارية 

الطابق االول رقم 6 - 98888 طنجة 

تصفية  و  حل   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة بالتسبيق.

منظر  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 71 زنقة  بوطاهر  قيسارية  الجليل 

رقم 9 الطابق االول رقم 6 - 98888 

طنجة املغرب. 

و عين:

   GREGORY LOUIS السيد(ة) 

 185 عنوانه(ا)  و    VAILLANT

  BOULEVARD MICHELET  44388

(ة)  كلصفي   NANTES FRANCE

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 398).
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فوكاج كونسلتنك

COFRI BAT
إعالن متعد  القرارات

فوكاج كونسلتنك

شارع 18 مارس اقامة شيلاء الرقم 

9 ، 38588، البيضاء املغرب

COFRI BAT »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: حي موالي 
رشيد 2زنقة 4 رقم 189 - 28668 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(5(15

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

تفويت حصص

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

تعيين مسير جد د للشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :  1 رقم  بند 

القانوني  الشكل  تحويل  تم  ما لي: 

»شركة ذات املسؤولية  للشركة من 

املحدو ة« إ 2 »شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد«.

الذي  نص عل2   :7 و   6 بند رقم 

العزيز  عبد  السيد  تفويت  ما لي: 

من  اجتلاعية  حصة   288 التون�سي 

السيد   تفويت  و  حصة   488 أصل 

اجتلاعية  حصة   288 اعال  حسن 

من أصل 488 حصة لفائدة السيد ة 

بوناصر سكينة

عل2  الذي  نص   :  15 رقم  بند 

ما لي: تم تعيين مسير جد د للشركة 

السيدة سكينة بوناصر كلسير وحيد 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724662.

553I

FISCALITY CONSULTING CENTER

RN DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

RN DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  شارع 

عبد الكريم الخطابي إقامة جوا  ، 

علارة 189 ، شقة رقم 43 ، طابق 

3 - 48888 مراكش  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1857

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

 2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 RN الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

رأسلالها  مبلغ    DISTRIBUTION

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

الكريم  عبد  شارع  اإلجتلاعي  

 189 علارة   ، إقامة جوا   الخطابي 

 48888  -  3 طابق   ،  43 شقة رقم   ،

مراكش  املغرب نتيجة ل : أزمة مالية.

شارع  ب   التصفية  مقر  حد   و 

 ، عبد الكريم الخطابي إقامة جوا  

علارة 189 ، شقة رقم 43 ، طابق 3 

- 48888 مراكش  املغرب. 

و عين:

 RACHID   NOSSAIR السيد(ة) 

و عنوانه(ا) أسيف   رقم 63  48888 

مراكش  املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118418.

554I

ste imtiyaz conseils sarl

MFAMILYS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العربية السعو  ة الطابق 

االول ثقة رقم 5 املد نة الجد دة 

فاس ، 38888، فاس املغرب

MFAMILYS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 63 بلوك 

زس الحد قة شقة 3 الطابق 3 وا  

فاس -فاس- - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MFAMILYS
*مقاول   : بإ جاز  الشركة  غرض 

أعلال مختلفة أو إنشاءات

.عنوان املقر االجتلاعي : 63 بلوك 

وا    3 الطابق   3 زس الحد قة شقة 

فاس -فاس- - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد ر�سى مو ة :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

مو ة  ر�سى  محلد  السيد 

زنقة فوبورغ بوطوني   43 عنوانه(ا) 

 34898 فرنسا  مونبوليي   34898

مونبوليي فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

مو ة  ر�سى  محلد  السيد 

زنقة فوبورغ بوطوني   43 عنوانه(ا) 

 34898 فرنسا  مونبوليي   34898

مونبوليي فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4144.

555I

Open compta

حجالي العربي

عقد تسيير حر مصل تجاري (امشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

حجا ي العربي

 22 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

 وليوز 2819 أعطى السيد(ة)  العربي 

للبطاقة الوطنية  (ة)  حجا ي الحامل 

بالسجل  املسجل   N2917 رقم   

االبتدائية  باملحكلة   172 التجاري 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بالصويرة 

زنقة  مكرر    86 ب  الكائن  التجاري 

املغرب  الصويرة   4488  - الحجلي 

(ة)  لينو مينشيني الحامل  للسيد(ة) 

  YA59869(6   للبطاقة الوطنية رقم

17  وليوز  من  تبتدئ  سنة   2 ملدة 

 2821 )1  وليوز  في  تنتهي  و   2819

مقابل مبلغ شهري 3.888   رهم.
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FIDU ALIMTYAZ

 STE BEN ELHACHMI

ROUTIERE SARL AU    S.B.R
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDU ALIMTYAZ

الشقة 2 علارة 17 شارع محلد 

الزرقطوني الطابق امول، م.ج فاس 

FES MAROC ،38888 ،

 STE BEN ELHACHMI ROUTIERE

SARL AU    S.B.R شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 27 

الطابق االول شارع سان لويس حي 

زازا فاس  - 38888 فاس املغرب .

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47117

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 11  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »3.888.888  رهم« 

»5.888.888  رهم« إ 2 »888.888.) 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن   رهم« 

مع   ون الشركة املحد ة املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4191/819.

557I

MAÎTRE MOHAMMED BAKKALI

شركة دروكري مدني
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

االستا  محلد البقا ي موتق

شارع محلد الخامس علارة رقم 

45 الطابق التاني رقم 6 ، 98888، 

طنجة املغرب

شركة  روكري مدني شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي )5،شارع 

فاس،طنجة - 98888 طنجة املغرب 

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14679

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   87 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

مكاوري  مرا   (ة)  السيد  تفويت 

 788 حصة اجتلاعية من أصل   44

رفيقة   (ة)   السيد  لفائدة   حصة 

مكاوري بتاريخ 87 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 544)22.

55(I

MAÎTRE MOHAMMED BAKKALI

الوان اكدال
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

 MAÎTRE MOHAMMED

BAKKALI

 Bd Mohamed V – Immeuble

 N°45- 2eme étage N° 06 –

 Tanger ، 90000، TANGER

MAROC

الوان اكدال شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي )5،شارع 

فاس،طنجة - 98888 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32((3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   87 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

مكاوري  مرا   (ة)  السيد  تفويت 

 188 أصل  من  اجتلاعية  حصة   5

رفيقة   (ة)   السيد  لفائدة   حصة 

مكاوري بتاريخ 87 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

11  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 543)22.

559I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCIÉTÉ ATLANTIS ARBRES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

رقم ) الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 38888، 

فاس املغرب

 SOCIÉTÉ ATLANTIS ARBRES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكاتب 

زينب الشقة )1 الطابق 3 شارع 

عبد العا ي بن شقرون م ج - 38888 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 85  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ ATLANTIS ARBRES

استغالل   : غرض الشركة بإ جاز 

االرا�سي الفيالحية.

مكاتب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

زينب الشقة )1 الطابق 3 شارع عبد 

العا ي بن شقرون م ج - 38888 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 5.888   : الكتاوي  السيد محلد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد اناس ور ي :  5.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد الكتاوي عنوانه(ا) 

العندليب  زنقة   73 املنامة  شارع 

الزهور 1 38888 فاس املغرب.

عنوانه(ا)  ور ي  اناس  السيد 

باب  س تجزئة   18 علارة   9 الشقة 

 38888 السالم طريق عين الشقف 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد الكتاوي عنوانه(ا) 

العندليب  زنقة   73 املنامة  شارع 

الزهور 1 38888 فاس املغرب

عنوانه(ا)  ور ي  اناس  السيد 

باب  س تجزئة   18 علارة   9 الشقة 

 38888 السالم طريق عين الشقف 

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4151/2819.

568I

 SOUHAIL RAYAN DE TRAVAUX DIVERS‘’SARL‘

AU

 SOUHAIL RAYAN DE‘

TRAVAUX DIVERS‘’SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 SOUHAIL RAYAN DE TRAVAUX

 DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 رهم 58888,88 رأسلالها

مقرها االجتلاعي: حي فياللة بلد ة 

قرية با محلد 34852 تاونات، 

املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1197
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تقرر   ،2819 4  جنبر  في  املؤرخ 
لألعلال  ريان  سهيل  شركة  حل  
املحدو ة  املسؤولية  ذات  متنوعة 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسلالها 
مقرها  وعنوان  58.888  رهم. 
حي فياللة بلد ة قرية با  االجتلاعي: 

محلد 34852 تاونات، املغرب
نتيجة انعدام النشاط.

و  قرميش  نجيب  السيد  عين  و 
محلد  با  قرية  فياللة  حي  عنوانه 

تاونات، كلصفي للشركة.  
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
مقر  في   2819 84  جنبر  بتاريخ 
بلد ة  فياللة  بحي  الكائن  الشركة 

قرية با محلد  34852 تاونات.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
86  جنبر  االبتدائية بتاونات بتاريخ 

2819 تحت رقم 437/19

561I

ESPACE COMPETENCES  SARL

SIGMARCHE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES  SARL
شارع القيراوان، علارة  83  ، شقة 
 BOITE POSTAL  :     .82، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب
SIGMARCHE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  حي 

القصبة زنقة 12 رقم 9 ، العيون - 
78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
299(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SIGMARCHE

غرض الشركة بإ جاز : بيع أجهزة 

الكلبيوتر واملعدات اإللكترونية.

حي    : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 - العيون   ،  9 رقم   12 القصبة زنقة 

78888 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 5.888   : بورزة  لسيا   السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 5.888   : بورزة  احلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 5.888  : بورزة  لسيا   السيد   

بقيلة 188  رهم.

السيد احلد بورزة : 5.888 بقيلة 

188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بورزة  لسيا   السيد 

 81 18 حي الوحدة  شارع مليلية رقم 

78888 العيون املغرب.

عنوانه(ا)  بورزة  احلد  السيد 

شارع مليلية رقم 18 حي الوحدة  81 

78888 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بورزة  لسيا   السيد 

 81 18 حي الوحدة  شارع مليلية رقم 

78888 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 27 نوفلبر 

2819 تحت رقم 2982/19.

562I

FIDUCIAIRE AL QODS

MEGNASS AL MAGHRIB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

تاسيس شركة . مقناص املغرب 

املقر االجتلاعي . 363 زاوية شارع 

محلد الخامس و الحسن الثاني  

الطابق الثالث بني مالل 
رقم التقييذ  بالسجل التجاري 

9733

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   

27/8(/2819

امسا�سي  القانون  إعدا   تم 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 

تحلل الخصائص التالية .

تسلية . مقناص املغرب
املقر االجتلاعي .  363 زاوية شارع 

الثاني   الحسن  و  الخامس  محلد 

الطابق الثالث بني مالل

الغرض . منظم جوالت في الصيد 
و القنص السياحي .راسلال الشركة . 

 1888 188888.88  رهم مقسم ا 2 

حصة اجتلاعية قيلتها 188  رهم 

السيد. مسلم العليرة 

السيد. خالد بوخيف  

السيد.عبد الرحلان بوخيف  

مدة الشركة. 99 سنة 

املسير . عبد الرحلان بوخيف  

باملحكة  القانوني  اال داع  تم   

رقم         تحت  مالل  ببني  االبتداء ة 

79)    بتاريخ   89/12/2819

563I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ARMATURE ENGENEERING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

 ARMATURE ENGENEERING

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 57، شارع 

موريتانيا صندوق البر د 2689 - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1812(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 19  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ARMATURE ENGENEERING

مكتب   : بإ جاز  الشركة  غرض 

 راسات.

عنوان املقر االجتلاعي : 57، شارع 

 -  2689 البر د  صندوق  موريتانيا 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Marc Aimé LEON السيد 

املكينة  مغزة  وار  فيال  عنوانه(ا) 

 48888 مراكش  الشلا ي  النخيل 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Marc Aimé LEON السيد 

املكينة  مغزة  وار  فيال  عنوانه(ا) 

مراكش   48888 الشلا ي   النخيل 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118567.

564I
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FID PME

YASMISOF RESEAU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FID PME

64 شارع موالي علي الشريف الشقة 

6 تلارة ، 12828، تلارة املغرب

YASMISOF RESEAU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

موالي علي الشريف رقم 64 الشقة 

86 تلارة - 12828 تلارة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.127219

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   2( في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 YASMISOF الوحيد  الشريك  ذات 

 188.888 مبلغ رأسلالها    RESEAU

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الشقة   64 موالي علي الشريف رقم 

املغرب  تلارة   12828  - تلارة   86

نتيجة ل : املنافسة .

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الشقة   64 موالي علي الشريف رقم 

86 تلارة - 12828 تلارة املغرب. 

و عين:

السيد(ة) عبد الكريم  الدمناتي و 

عنوانه(ا) تلارة 12828 تلارة املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الشقة   64 موالي علي الشريف رقم 

86 تلارة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بتلارة   االبتدائية 

2819 تحت رقم 2914.

565I

EUROMED COMPTA-SARL

KALI EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KALI EQUIPEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

السفلي علارة رقم 1186 تجزئة 

املسار الحي الصناعي - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 KALI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENT

-استيرا    : غرض الشركة بإ جاز 

وتصد ر

معدات  جليع  وتركيب  -بيع 

املطابخ والغسيل

ملقهى  واملعدات  املوا   -تاجر 

ومطعم والوجبات الخفيفة.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة   1186 رقم  علارة  السفلي 

 48888  - الصناعي  الحي  املسار 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : الزائدي  السيدة اسلاء 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اسلاء الزائدي عنوانه(ا) 
 15( علارة  ريان  اقامة  املنار  تجزئة 

رقم ) 48888 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسلاء الزائدي عنوانه(ا) 
 15( علارة  ريان  اقامة  املنار  تجزئة 

رقم ) 48888 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118559.

566I

EUROMED COMPTA-SARL

SOCIETE OUMANSSOUR-
OUHSSAINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOCIETE OUMANSSOUR-
OUHSSAINE TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

املسار رقم 1186 شقة رقم 1 الحي 
الصناعي - 48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181259
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

SOCIETE OUMANSSOUR-

.OUHSSAINE TRAVAUX

أشغال   -  : غرض الشركة بإ جاز 

البناء 

- الهندسة املدنية.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الحي   1 شقة رقم   1186 املسار رقم 

الصناعي - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : امنصور  حسن  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : أحسا ن  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن امنصور عنوانه(ا) 

أسكجور املحاميد 9 إقامة  ار بولتان 

 48888   2 رقم    E علارة   T2 E/A2

مراكش املغرب.

السيد ابراهيم أحسا ن عنوانه(ا) 

تكوين   37 الزيتون بلوك   رقم  حي 

8888) اكا  ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن أمنصور عنوانه(ا) 

أسكجور املحاميد 9 إقامة  ار بولتان 

 48888   2 رقم    E علارة   T2 E/A2

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118558.

567I
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ANDERSEN CONSULTING

 BUSINESS ADMIN
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

  BUSINESS ADMIN SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4) شارع 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 98838 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 BUSINESS ADMIN SOLUTIONS

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد ر.

4) شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

98838 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

اسلاعيلي  علوي  العربي  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

اسلاعيلي  علوي  العربي  السيد 
عنوانه(ا) حي السالم زنقة ابن حلون 
بلحاج رقم )9 98888 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسلاعيلي  علوي  العربي  السيد 
عنوانه(ا) حي السالم زنقة ابن حلون 
بلحاج رقم )9 98888 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 4)))22.

56(I

ANDERSEN CONSULTING

EIN CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
EIN CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4) شارع 
بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 98838 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
182565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EIN  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد ر.

4) شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

98838 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

اسلاعيلي  علوي  العربي  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اسلاعيلي  علوي  العربي  السيد 
عنوانه(ا) حي السالم زنقة ابن حلون 

بلحاج رقم )9 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسلاعيلي  علوي  العربي  السيد 
عنوانه(ا) حي السالم زنقة ابن حلون 

بلحاج رقم )9 98888 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 3)))22.

569I

AUDICOF GROUP

AGRONAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDICOF GROUP

149, شارع حسن الصغير،الطابق 

4، مكتب رقم 14 ، 28888، الدار 

البيضاء املغرب

AGRONAT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

 ZONE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 INDUSTRIELLE N 145 - HAD

 SOULEM - BERRECHID - 26100

.BERRECHID MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6235

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 أكتوبر   81 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

  AGRONAT الوحيد  الشريك  ذات 

1.888.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

 ZONE اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

 INDUSTRIELLE N 145 - HAD

 SOULEM - BERRECHID - 26100

ل  نتيجة   BERRECHID MAROC

النشاط  تلويل  عل2  القدرة  عدم   :

التجاري.

 ZONE و حد  مقر التصفية ب 

 INDUSTRIELLE N 145 - HAD

 SOULEM - BERRECHID - 26100

 .BERRECHID MAROC

و عين:

و   NABIL  ZIATT السيد(ة) 

التابورالوازيس  زنقة   4 عنوانه(ا) 

الدارالبيضاء   28888 الدارالبيضاء 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2819 تحت رقم 4874.

578I

AUDICOF GROUP

ATLAS MECHANICALS
شركة املساهلة

حل شركة

AUDICOF GROUP

149, شارع حسن الصغير،الطابق 

4، مكتب رقم 14 ، 28888، الدار 

البيضاء املغرب

ATLAS MECHANICALS شركة 

املساهلة(في طور التصفية)
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 ZONE وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 INDUSTRIELLE - SAHEL N 145
 HAD SOUALEM BERRECHID -

.26100 BERRECHID MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6765

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 أكتوبر   81 في  املؤرخ 
 ATLAS املساهلة  شركة  حل 
رأسلالها  مبلغ    MECHANICALS
مقرها  وعنوان  1.888.888  رهم 
 ZONE INDUSTRIELLE اإلجتلاعي 
 - SAHEL N 145 HAD SOUALEM
 BERRECHID - 26100
ل  نتيجة   BERRECHID MAROC
النشاط  تلويل  عل2  القدرة  عدم   :

التجاري.
 ZONE .و حد  مقر التصفية ب 
 INDUSTRIELLE - SAHEL N 145
 HAD SOUALEM BERRECHID -

 .26188 BERRECHID MAROC
و عين:

و   NABIL  ZIATT السيد(ة) 
التابورالوازيس  زنقة   4 عنوانه(ا)  
الدارالبیضاء   28888 الدارالبیضاء 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2819 تحت رقم 4873.
571I

AUDINORD SARL

ARMOUL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme étage de
 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC

ARMOUL شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
 وسف بن تاشفين اقامة  بي 3 رقم 

25 - 98888 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55897

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 
املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 
 18.888 مبلغ رأسلالها    ARMOUL
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
 وسف بن تاشفين اقامة  بي 3 رقم 
25 - 98888 طنجة املغرب نتيجة ل 

: اتفاقي.
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 وسف بن تاشفين اقامة  بي 3 رقم 

25 - 98888 طنجة املغرب. 
و عين:

 LILIANA  CARACIUC (ة)السيد
مبنى  حنين  ابن  شارع  عنوانه(ا)  و 
طنجة   98888 جليلة اقامة سليلة 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   12 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2819 تحت رقم )754.

572I

R H AUDIT COMPTA

 KHOLOUD DE
 LA PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

R H AUDIT COMPTA
 HAY BENKIRANE RUE 99 N°

 16 TANGER HAY BENKIRANE
 RUE 99 N° 16 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 KHOLOUD DE LA

 PROMOTION IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي مغوغة 
الكبيرة تجزئة رقم 18 - 9888 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61711

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
 2819 18  وليوز  في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 KHOLOUD DE LA املحدو ة 
  PROMOTION IMMOBILIERE
288.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي مغوغة 
الكبيرة تجزئة رقم 18 - 9888 طنجة 
مشاكل  خلية و   : املغرب نتيجة ل 

نقص السيولة.
حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
مغوغة الكبيرة تجزئة رقم 18 املغرب 

98888 طنجة املغرب. 
و عين:

بن مسعو   مصطفى    السيد(ة) 
الكبيرة  مغوغة  حي  عنوانه(ا)  و 
تجزئة رقم 18 98888 طنجة املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
شتنبر   83 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 15)225.

573I

مستامنة شامة

EURO PARCEL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 
الطابق االول الناظور، 62888، 

الناظور املغرب

EURO PARCEL SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الحي  
الثانوية الجد دة بني انصار الناظور 

- 62888 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 EURO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PARCEL SERVICES

نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الدو ي و الوطني   لحساب  البضائع  

الغير

نقل االمتعة و االحزمة

استيرا  البضائع.

الحي    : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الثانوية الجد دة بني انصار الناظور 

- 62888 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : غنان  الحسين  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

988 حصة    : السيدة انيسة باي 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 18888  : السيد الحسين غنان   

بقيلة 188  رهم.

 98888  : باي  انيسة  السيدة 

بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد الحسين غنان  

موقف  تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 
زنقة م3  رقم96 وجدة  68888 وجدة 

املغرب.
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عنوانه(ا)  باي  انيسة  السيدة 

وجدة   53 رقم  البوخاري  شارع 

68888 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  غنان  الحسين  السيد 

موقف  تجزئة  الثاني  الحسن  شارع 
زنقة م3  رقم96 وجدة  68888 وجدة 

املغرب

عنوانه(ا)  باي  انيسة  السيدة 

وجدة   53 رقم  البوخاري  شارع 

68888 وجدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 83 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3436.

574I

ا كسبروكس

ROBIN TRANS ET SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ا كسبروكس

شارع املغرب العربي الطابق الثاني 

علارة الزبيري  رقم البر د )9 عين 

حرو ة ، 638)2، املحلد ة املغرب

 ROBIN TRANS ET SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

الحامد ة زنقة 82 رقم 17 حي 

القدس سيدي البرنو�سي - 28618  

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24575

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 16 أكتوبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
»تجزئة الحامد ة زنقة 82 رقم 17 حي 

  28618  - البرنو�سي  القدس سيدي 

»الطابق  إ 2  املغرب«  البيضاء  الدار 

37 عين  السفلي تجزئة فيا �سي رقم 

حرو ة - 638)2 املحلد ة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 87 بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 1)17.

575I

GABSANA SARLAU

GABSANA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GABSANA SARLAU

31 زنقة  جلة - الزيراوي ، 28888، 

CASABLANCA MAROC

GABSANA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

ابن كتير السلم ج الطابق السفلي 

الشقة م2 تقاطع شارع سفيان 

اتاو,االميرات -الدار البيضاء  - 

28888 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

449871

 84 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GABSANA

إستغالل    : غرض الشركة بإ جاز 

متجر َبْيع  مالبس جاهزة و كلاليات.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

السفلي  الطابق  ج  السلم  كتير  ابن 

سفيان  شارع  تقاطع  م2  الشقة 

 - البيضاء   -الدار  اتاو,االميرات 

28888 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 58.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سنا  غابريس  السيدة 
 4 رقم   1 25الطابق  الفر وس   2(

الولفا 28888 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سنا  غابريس  السيدة 
 4 رقم   1 25الطابق  الفر وس   2(

الولفا 28888 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 449871.

576I

ADVALORIS

JWAY ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

JWAY ENGINEERING شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم إقامة 

آ ة طريق الكارة  برشيد - 26188  

برشيد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11149

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  26 شتنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    JWAY ENGINEERING
وعنوان  99.988  رهم  رأسلالها 

آ ة  إقامة  رقم  اإلجتلاعي  مقرها 

طريق الكارة  برشيد - 26188  برشيد 

املغرب نتيجة ل : ضعف املر و  ة و 

عدم تحقيق الربح.

و حد  مقر التصفية ب رقم إقامة 
برشيد    26188  - الكارة  طريق  آ ة 

املغرب. 
و عين:

السيد(ة)  محلد  رامي و عنوانه(ا)  
ملول  أ ت   (6158 علر  موالي  حي 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
82  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2819 تحت رقم 4883.
577I

ADVALORIS

MHPRO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

MHPRO شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 9 

الطابق 3 علارة كولبوراسيون شارع 
القدس سيدي معروف - 28528 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3225(3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  83  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
مبلغ    MHPRO الوحيد  الشريك 
وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 
الطابق   9 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 
شارع  كولبوراسيون  علارة   3
 28528  - معروف  سيدي  القدس 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق الربح.
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 9 رقم  ب  التصفية  مقر  حد   و 
3 علارة كولبوراسيون شارع  الطابق 
 28528  - معروف  سيدي  القدس 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  خطيب  فاطلة   السيد(ة) 
2 مارس  عنوانه(ا) حي املسجد شارع 
الدارالبيضاء   28558  3(5 رقم 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3))722.

57(I

CONNECT COMPUTER

CONNECT COMPUTER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CONNECT COMPUTER
تجزئة املجد قطعة 2)3 زنقة 2 رقم 

33 ، 98888، طنجة املغرب
CONNECT COMPUTER شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي املجد 
زنقة 2 رقم 33 حي املجد زنقة 2 رقم 

2)3 - 98888 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.74545

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  11  جنبر  املؤرخ في 
شركة   CONNECT COMPUTER
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
33 حي املجد زنقة  2 رقم  املجد زنقة 
طنجة املغرب   98888  -  3(2 رقم   2
نتيجة لعدم تحقيقها لألهداف التي 

تأسست من أجلها.

و عين:

و  املساري  اسلاعيل   السيد(ة) 

 33 رقم   2 عنوانه(ا) حي املجد شارع 

(ة)  كلصفي  املغرب  طنجة   98888

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 11  جنبر 2819 وفي حي املجد 
زنقة 2 رقم 33 حي املجد زنقة 2 رقم 

2)3 - 98888 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 1)7).

579I

ACDEN

م.أه.مغرب
إعالن متعد  القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

م.أه.مغرب  »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 33، 

زنقة سبو، حي غوتيي - **** الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.173277

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1 شتنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص   :1 رقم  قرار 

تغيير امللثل القانوني للشركة  ما لي: 

الذي   ،« اجل2  منج2  شركات   «

املز ا   فيليب،  ليبين  السيد  اصبح 

كومبيين  ب   12/12/1963 في 

شارع  ي  ب194  القاطن   ،(68(

تر�سي   68178 نيرفيس  ماريس  و 

السفر  لجواز  والحامل  مونت،  لو 

17RF14837رقم

عل2  الذي  نص   :2 رقم  قرار 

السيد  استقالة  قبول  ما لي:  

من   اميين  انيال  نيس   لفو 

من  ابتداءا  للشركة  كلسير  مهامه 

1/1/2819

عل2  الذي  نص   :3 رقم  قرار 

فيليب،  ليبين  السيد  تعيين  ما لي: 

12/12/1963 ب كومبيين  املز ا  في 

شارع  ي   194 ب  القاطن   ،(68(

تر�سي لو   68178 ماريس  و نيرفيس 

رقم  السفر  لجواز  والحامل  مونت، 

الشركة  مسير  ملهام   17RF14837

ملدة غير محدو ة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :21 رقم  بند 

عين مسير وحيد للشركة ملدة  ما لي: 

فيليب،  ليبين  السيد  محدو ة،  غير 

12/12/1963 ب كومبيين  املز ا  في 

شارع  ي   194 ب  القاطن   ،(68(

تر�سي لو   68178 ماريس  و نيرفيس 

رقم  السفر  لجواز  والحامل  مونت، 

املهام  قبل  الذي   ،17RF14837

املوكلة إليه واكد ان ليس لد ه أي 

عدم توافق او حظر يعارض تعيينه«

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723793.

5(8I

MOHAMED LAMRAOUI

  STE SAHARA SUNNY

LUXURY CAMP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MOHAMED LAMRAOUI

 KSAR SERGHINE EL KHENG

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE SAHARA SUNNY  LUXURY

CAMP SARL   شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قصر 
مرزوكة الطاوس الريصاني - 52888 

الريصاني  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.281(/12687

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2819 28  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
 588 (ة) جي  شين  تفويت السيد 
 588 أصل  من  اجتلاعية  حصة 
اوسو  (ة)   السيد  لفائدة   حصة 

 وسف بتاريخ 28  جنبر 2819.
تفويت السيد (ة) رشيد  الشاطري 
258 حصة اجتلاعية من أصل 258 
امسيف   (ة)   السيد  حصة لفائدة  

محلد بتاريخ 28  جنبر 2819.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
 25 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 2819/))4.
5(1I

AUDINORD SARL

NEW ATLANTIS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme étage de
 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC
NEW ATLANTIS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7 شارع 
الدارالبيضاء اقامة اميرة الطابق 
3 رقم 5 61 شارع سيدي البخاري 

98888 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.71925

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
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  NEW ATLANTIS الوحيد  الشريك 
18.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 
شارع   7 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
الطابق  اميرة  اقامة  الدارالبيضاء 
البخاري  شارع سيدي   61  5 رقم   3
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   98888

اتفاقي.
شارع   7 و حد  مقر التصفية ب 
 3 الطابق  اميرة  اقامة  الدارالبيضاء 

رقم 5 - 98888 طنجة املغرب. 
و عين:

و  امزو  ابراهيم    السيد(ة) 
الدارالبيضاء  شارع   7 عنوانه(ا) 
 98888 5 3 رقم  اقامة اميرة الطابق 

طنجة املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   21 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2819 تحت رقم 7755.
5(2I

BELCOMPTA

EL NOP AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

BELCOMPTA-بيلكونطا
رقم 4 بلوك ب شارع النور زواغة 

العليا ، 38888، فاس املغرب
EL NOP AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  3 مكرر 

رنقة 3 بنسو ة - 38888 فاس 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29657
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 فبرا ر   26 في  املؤرخ 
ذات  شركة   EL NOP AUTO حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  18.888  رهم 
3 بنسو ة -  3 مكرر رنقة  اإلجتلاعي  

38888 فاس املغرب نتيجة الفالس.

و عين:

و  امليسور  الد ن   نور  السيد(ة) 

عنوانه(ا) رقم 3 زنقة 3 حي لال سكينة  

(ة)  كلصفي  املغرب  فاس   38888

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

3 مكرر  2819 وفي   26 فبرا ر  بتاريخ 

فاس   38888  - بنسو ة   3 رنقة 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 89 ماي 2819 

تحت رقم 1671/2819.

5(3I

Fiduciaire jazouli mohammed

GALAZ HUILERIE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصد ق فاس، 

38888، فاس املغرب

GALAZ HUILERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مقاطعة 

تاونات  ائرة غافساي مقاطعة 

القالز تاونات 34824 تاونات املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.567

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »3.388.888  رهم« 

 4.888.888« إ 2  »788.888  رهم« 

 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  االبتدائية بتاونات  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6/19)2.

5(4I

PROGRESS MANAGEMENT

BUNINI BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROGRESS MANAGEMENT

 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91

 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

BUNINI BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 91 زنقة 

بن الرا�سي السالوي الشقة 28 

الطابق 3 - 28388 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BUNINI BUILDING

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

العقاري.
زنقة   91  : عنوان املقر االجتلاعي 

 28 الشقة  السالوي  الرا�سي  بن 

البيضاء  الدار   28388  -  3 الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

العليم  عبد  امين  محلد  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العليم  عبد  امين  محلد  السيد 
عنوانه(ا) حي ج ح بلوك )رقم 336ح 

ح 28238 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

العليم  عبد  امين  محلد  السيد 
عنوانه(ا) حي ج ح بلوك )رقم 336ح 

ح 28238 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724323.

5(5I

PDC

HSOM PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PDC

 BERRECHID ، 20563،

BERRECHID MAROC

HSOM PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 AVENUE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 26 mers sultan, appt 3 etage 1  -

20400 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

445125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HSOM : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.PROMO
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 : بإ جاز  الشركة  غرض 

. PROMOTION IMMOBILIERE

 AVENUE : عنوان املقر االجتلاعي

 26 mers sultan, appt 3 etage 1  -

.28488 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 OMAR HSSAIN :  1.000 السيد

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 OMAR HSSAIN السيد 

 LOT LAKRIMATE RUE عنوانه(ا) 

 29 N 38 CASABLANCA 28458

.CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 OMAR HSSAIN السيد 

 LOT LAKRIMATE RUE عنوانه(ا) 

 29 N 38 CASABLANCA 28458

CASABLANCA MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

5(6I

y.o.r.comptabilite

STE SOTRABAT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

STE SOTRABAT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 N°52 وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 AVENUE ORAN RUE DE

 LAGOSSE MONTFLEURI 1 -

.30000 FES MAROC

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56155

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 نوفلبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 N°52 AVENUE ORAN RUE DE«

 LAGOSSE MONTFLEURI 1 -

 N°3 DB« 2 38888« إ FES MAROC

 BRONAY HAY RIYAD 3 NARJIS 3

.»- 30000 FES  MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4138.

5(7I

AUDIT ET CONSEIL 2818

BLUE STAR PRODUCT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

BLUE STAR PRODUCT شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 165 

زنقة سانت لورين  رب سلطان  - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228(1

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 89 أبريل )281 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
لورين  رب  سانت  زنقة   165 »رقم 

البيضاء  الدار   28888  - سلطان  
املغرب« إ 2 »رقم 5) زنقة e حي فرح - 

38))2 املحلد ة  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

 وليوز )281 تحت رقم 1)7771.

5((I

MAGHREB TADBIR

RHI LOGISTICS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MAGHREB TADBIR

شارع مراكش اقامة النجد الطابق 

االول رقم 14 اقامة العرفان 

-GH27E18Z2 الطابق الثاني رقم 

352، 98888، طنجة املغرب

RHI LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

مراكش اقامة النجد الطابق االول 

رقم 14 طنجة 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 25  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RHI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTICS

نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

االول  الطابق  النجد  اقامة  مراكش 

رقم 14 طنجة 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  RHI LOGISTICS : الشركة 

1.888 حصة بقيلة 188.888  رهم 

للحصة .

 السيد حلزة لحلو : 1888 بقيلة 

188.888  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد حلزة لحلو عنوانه(ا) 
 98888  2 رقم   53 شارع  السواني 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد حلزة لحلو عنوانه(ا) 
 98888  2 رقم   53 شارع  السواني 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
14  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم -.
5(9I

 societe miri d’elevage ou charollais et

(d’agriculture (someca

 STE MIRI D›ELEVAGE
 OU CHAROLLAIS

 ET D›AGRICULTURE
((SOMECA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 societe miri d›elevage ou
 charollais et d›agriculture

((someca
 rte d›algerie lot al boustane 3

 lot NE836 oujda ، 60000، oujda
maroc

 STE MIRI D›ELEVAGE
 OU CHAROLLAIS ET

 (D›AGRICULTURE (SOMECA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
 rte وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 d›algerie lot al boustane 3 lot
  N° E836 oujda - 60000 oujda

maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
34463

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 19  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 
باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 STE MIRI D’ELEVAGE  :
 OU CHAROLLAIS ET

.(D’AGRICULTURE (SOMECA
 gestion  : غرض الشركة بإ جاز 

.d’exploitation agricole
 rte  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 d’algerie lot al boustane 3 lot
  N° E836 oujda - 60000 oujda

.maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 48.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد miri ahmed : 400 بقيلة 

188  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   miri ahmed السيد 
 rte d’algerie lot al boustane 3
  lot N° E(36 oujda 68888 oujda

.maroc
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 rte (ا)عنوانه miri ahmed السيد
 d’algerie lot al boustane 3 lot N°
E(36 oujda 68888 oujda  maroc
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
12  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 3694.

598I

FISCALITY CONSULTING CENTER

IZMFER
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
IZMFER شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 
الكريم الخطابي ، اقامة جوا  رقم 

189 شقة رقم 43 ، الطابق الثالث  
- 48888 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99731

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 نوفلبر   14 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
التسلية - و الكائن بالعنوان مستو ع 
رقم 83)  وار بن عالل طريق الفخارة 
مراكش    48888  - السعا ة مراكش 
املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

الحجامي  علر.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118136.

591I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ARGANA AUTO MARK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
ARGANA AUTO MARK شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار القا د 
جلاعة حربيل  ائرة البور - 48888 

مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69683
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2819 نوفلبر   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»528.888  رهم« أي من »388.888 
عن  »28.888)  رهم«  إ 2   رهم« 
مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)2 نوفلبر  التجارية بلراكش  بتاريخ 

2819 تحت رقم 59)189.

592I

FES DOMOTIQUE

FES DOMOTIQUE ‹FDOM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FES DOMOTIQUE
 APPT 12 ETG 4 RS SOFWA ILOT

 19 LOT PRESTIGIA CHAMP
 DE COURSE FES ، 30000، FES

MAROC
 FES DOMOTIQUE ‹FDOM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الشقة 
12 الطابق 4 إقامة الصفوة تجزئة 

بريستجيا 19 ملعب الخيل - 38888 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61357

 28 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FES  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DOMOTIQUE ‘FDOM
استيرا    : بإ جاز  الشركة  غرض 

وتصد ر

تاجر امجهزة الكهربائية

من  الوقا ة  و  اممن  أجهزة  تاجر 

السرقة

مقاول التركيبات الكهربائية.

الشقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

إقامة الصفوة تجزئة   4 الطابق   12

بريستجيا 19 ملعب الخيل - 38888 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.588 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

حصة   2   : الغا ي  زغاري  السيد 

بقيلة 588  رهم للحصة .

حصة   1   : السيدة زغاري مليكة 

بقيلة 588  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مليكة  زغاري  السيدة 

ملعب  إقامة  زنيبر  بكر  أبو  زنقة   16

الخيل الشقة 7 38888 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الغا ي  زغاري  السيد 

إقامة الصفوة   4 الطابق   12 الشقة 

الخيل  ملعب   19 بريستجيا  تجزئة 

38888 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ - تحت رقم -.

593I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

CHAINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 36RUE DE CASABLANCA APT.2

، 60000، OUJDA MAROC

CHAINE TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي التقدم 
زنقة 34 رقم 3 بني ا رار   - 68358 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHAINE TRANS

نقل   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع بواسطة السيارات بحلولة 

معتلدة تبلغ 15 طنا أو أكثر.:   

- النقل الجلاعي.

- نقل البضائع و الطرو  لحساب 

اآلخرين. 

حي   : االجتلاعي  املقر  .عنوان 
 - بني ا رار     3 رقم   34 التقدم زنقة 

68358 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

18.888.888  رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد  زيد عبدالغاني  

حصة بقيلة 18.888  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  زيد عبدالغاني  عنوانه(ا) 

وجدة   68358 حي التقدم بني ا رار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  زيد عبدالغاني  عنوانه(ا) 

وجدة   68358 حي التقدم بني ا رار 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 17)3.

594I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 BM DECORATION ET

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY LA 156

 MAGHREB AL ARABI TEMARA

 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

TEMARA MAROC

 BM DECORATION ET TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 CHEZ وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 RABAT CENTER - 06.RUE

 DAYET AOUA . 4 EME ETAGE

 APP N° 16 AGDAL RABA RABAT

10080 RABAT AGDAL MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1412(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BM  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DECORATION ET TRAVAUX

بإ جاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DE  :

 TRAVAUX DIVERS OU DE

.CONSTRUCTION

 CHEZ  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 RABAT CENTER - 06.RUE DAYET
 AOUA . 4 EME ETAGE APP N°
 16 AGDAL RABA RABAT 188(8

.RABAT AGDAL MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 BETTACHE السيد 
حصة   MOHAMMED :  1.000

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 BETTACHE السيد 
 AMAL عنوانه(ا)   MOHAMMED
 2 BLOC E N° 343 CYM 18128

.RABAT MAROC
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 BETTACHE السيد 
 AMAL عنوانه(ا)   MOHAMMED
 2 BLOC E N° 343 CYM 18128

RABAT MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
نوفلبر   8( بتاريخ  التجارية بالرباط  

2819 تحت رقم -.

595I

cabinet mansouri

my one
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

cabinet mansouri
 2(3boulevard

 yaacoubalmansour 3ème étage
 bureau 21 ، 20000، casablanca

maroc
my one  شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 املكتب 15 و 
16  - 28888 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.724(29

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 نوفلبر 2819 تم تعيين 
نخلي  مسير جد د للشركة السيد(ة) 

 وسف  كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 37291.

596I

Ste Abdoune Conseil

STE SOUSOU FASHION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقامة فاطلة شارع موالي 

رشيد امطلس طريق صفرو فاس ، 
38888، فاس املغرب

STE SOUSOU FASHION شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : علارة 

مامونية رقم 9 طريق صفرو فاس  - 
38888 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.34(31
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  19  جنبر  املؤرخ في 
شركة   STE SOUSOU FASHION
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 
علارة  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
9 طريق صفرو فاس  -  مامونية رقم 
لعجز  نتيجة  املغرب  فاس   38888

ما ي متوا ي.
و عين:

و  وشمي   يسرى    السيد(ة) 
الشطر  اسلير  جوهرة  عنوانه(ا) 
املضيق   6 الثاني بلوك ب شقة رقم 
تطوان   93288 تطوان   93288

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

علارة  وفي   2819 19  جنبر  بتاريخ 

9 طريق صفرو فاس  -  مامونية رقم 

38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4232/2819.

597I

FOUZMEDIA

BEMOX TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

BEMOX TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

منصور الدهبي الرقم 14 علارة 

فكيك - 14888 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 19  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BEMOX TRANS

نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

علارة   14 الرقم  الدهبي  منصور 

فكيك - 14888 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن عال مصطفى عنوانه(ا) 
 --- بلوك س حي زواغة   143 الرقم 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن عال مصطفى عنوانه(ا) 
 --- بلوك س حي زواغة   143 الرقم 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.
59(I

select conseil

LEXLINK
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

select conseil
شارع عبد املومن علارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 
املغرب

LEXLINK شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 159  شارع 

املقاومة الطابق 3 الرقم 1/28 
الدارالبيضاء - 28888 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.292583

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  86  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
مبلغ    LEXLINK الوحيد  الشريك 
وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي 159  شارع املقاومة 
الطابق 3 الرقم 28/1 الدارالبيضاء - 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   28888

ل : عدم قدرة الشركة عل2 االستلرار 

في هدا املجال.

 159 ب  التصفية  مقر  حد   و 

شارع املقاومة الطابق 3 الرقم 28/1 

28888 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 

و عين:

و  شاربونتيي  مارك   السيد(ة) 

اقامة  الطباري  زنقة   23 عنوانه(ا) 

البيضاء)  الرقم    2 بسا  نا الطابق 

املغرب  الدارالبيضاء   28888

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72411.

599I

املركز املراك�سي لإلرشا 

VOLT ACCESS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشا 

شقة رقم ٩ مدخل أ علارة أنس 

ماجوريل شارع موالي عبد هللا ، 8، 

مراكش املغرب

VOLT ACCESS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املحاميد 4 

رقم )98  - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   21

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 VOLT  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ACCESS

تسويق   -  : غرض الشركة بإ جاز 

املوا  واملنتجات الزراعية الغذائية

املحاميد   : عنوان املقر االجتلاعي 

4 رقم )98  - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 MILOUD-ABID السيدة 

 188 حصة بقيلة   SAMIRA :  510

 رهم للحصة .

 VOLTACCESS :  490 الشركة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 MILOUD-ABID السيدة 

  98( رقم   4 املحاميد  عنوانه(ا) 

48888 مراكش املغرب.

 VOLTACCESS الشركة 

 KATI N’TABACORO عنوانه(ا) 

  LOGEMENTS SOCIAUX 11(78

 LOGEMENT N° 133 48888

N’TABACORO ما ي.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MILOUD-ABID السيدة 

رقم   4 املحاميد  عنوانه(ا)   SAMIRA

)98  48888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118634.

688I

إئتلانية BKM لإلرشا ات

SOMASEL NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير تسلية الشركة

إئتلانية BKM لإلرشا ات

رقم 18 تجزئة املركز ورزازات ، 

45888، ورزازات املغرب
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SOMASEL NETTOYAGE شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي اإلقامة 
تيسير بن بوعزة الجوار بن تشفين 

غليز مراكش - 48888 مراكش 
املغرب .

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

(5543
 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2819 شتنبر   16 املؤرخ في 
 SOMASEL« من  الشركة  تسلية 
 SOMASEL« إ 2   »NETTOYAGE

. »NEGOCE
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
11 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 11182819.

681I

MATCOMPTA SNC

RAIISS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
RAIISS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي العش 
بني مكا ة القد لة رقم -45طنجة - 

98888 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34651

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2819 18  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
الحليد  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   188 الطنوني 
السيد  لفائدة   حصة   188 أصل 
18  جنبر  بتاريخ  بريطال  حلزة  (ة) 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 743).

682I

MATCOMPTA SNC

RAIISS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
RAIISS TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي العش 
بني مكا ة القد لة رقم -45 طنجة - 

98888 طنجة املغرب.
تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34651

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تم تعيين  18  جنبر  املؤرخ في 
السيد(ة)   للشركة  جد د  مسير 

بريطال حلزة كلسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 743).

683I

MATCOMPTA SNC

OTHBA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
OTHBA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

طانطان اقامة النخيل 78 الطابق 

الخامس رقم -47طنجة - 98888 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4677

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 86  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

النيل  مروان   (ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.888

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.888

86  جنبر  بتاريخ  العزيزة  افروخ 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 744).

684I

MATCOMPTA SNC

OTHBA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

MATCOMPTA SNC

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

OTHBA TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

طانطان اقامة النخيل 78 الطابق 

الخامس رقم -47طنجة - 98888 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4677

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تم تعيين  86  جنبر  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

العزيزة افروخ كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 744).

685I

noun managment

M.O Business

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

NOUN MANAGMENT

29 علر بن العاص طنجة ، 98888، 

طنجة املغرب

M.O Business شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 Hay وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 Azizbo Rue 24 N°8  TANGER -

90000 tanger maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182129

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 M.O  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Business

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

 L’importation et la  -

 commercialisation de tous

.produits boisson

 Hay  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 Azizbo Rue 24 N°8  TANGER -

.98888 tanger maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 oussama elamrani :  50 السيد

حصة بقيلة 58.888  رهم للحصة .

 Abdemalek Rahouya السيد 

58.888  رهم  بقيلة  حصة   :  50

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 oussama elamrani السيد 

 Rue mohamed Kadiri عنوانه(ا) 

.N°(  98888 tanger maroc

 Abdemalek Rahouya السيد 

 Rue De Birmingham (2 (ا)عنوانه

 Molenbeek Siant Jean Bruxelles

 Belgique 98888 Bruxelles

.belgique

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 oussama elamrani السيد 

 Rue mohamde kadiri عنوانه(ا) 

N° ( 98888 tanger maroc

 Abdemalek Rahouya السيد 

 Rue De Birmingham (2 (ا)عنوانه

 Molenbeek Siant Jean Bruxelles

 Belgique 98888 Bruxelles

belgique

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

84  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 172).

686I

FOUZMEDIA

NZ TRANSM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

NZ TRANSM شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

منصور الدهبي الرقم 14 علارة 

فكيك - 14888 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NZ  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANSM

: مقاول في  غرض الشركة بإ جاز 

نقل املستخدمين.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

علارة   14 الرقم  الدهبي  منصور 

فكيك - 14888 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زائر  زينب  السيدة 

القنيطرة 14888 القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  ابعاش  نوفل  السيد 

 14888 مهد ة  قصبة   2894 الرقم 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ابعاش  نوفل  السيد 

 14888 مهد ة  قصبة   2894 الرقم 

القنيطرة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

687I

select conseil

DAOUKI ACADEMY

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

select conseil

شارع عبد املومن علارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 

املغرب

DAOUKI ACADEMY شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 7 زنقة 

سبتة اقامة رامي الطابق 2 الرقم ) - 

28368 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2982(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 12  وليوز  في  املؤرخ 

شركة   DAOUKI ACADEMY حل 

مبلغ  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي 7 زنقة سبتة اقامة 

 28368  -  ( الرقم   2 الطابق  رامي 

لعدم  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

قدلرة الشركة عل2 االستلرار في هدا 

املجال .

و عين:

الدوقي  مهدي   احلد  السيد(ة) 

 28888 الدارالبيضاء  عنوانه(ا)  و 

(ة)  كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

زنقة   7 وفي   2819 نوفلبر   29 بتاريخ 

سبتة اقامة رامي الطابق 2 الرقم ) - 

28368 الدارالبيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723924.

68(I

select conseil

MEDCAP PARTNERS
تأسيس شركة املساهلة

select conseil
شارع عبد املومن علارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 28368، البيضاء 
املغرب

MEDCAP PARTNERS »شركة 
املساهلة« 

وعنوان مقرها االجتلاعي: 131 شارع 
انفا اقامة ازور املكتب رقم 11 ب 
البيضاء -، 28378 الدارالبيضاء 

املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهلة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451155
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   14
امسا�سي لشركة املساهلة باملليزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهلة .

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEDCAP PARTNERS
تقد م   : بإ جاز  الشركة  غرض 
االستشارات و املساهلة في الشركات.

 131  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
شارع انفا اقامة ازور املكتب رقم 11 
الدارالبيضاء   28378  - البيضاء  ب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 388.888 ويبلغ رأسلال الشركة 

 رهم،
مقسم كالتا ي:

 ATLAMED SA  :  600 الشركة 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 BJH CORP  :  300 الشركة  
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 MZ الشركة 
INVESTISSEMENTS  :  300 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .
 988   : الزيا ي  املهدي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
السيد محلد بسيم جاي حكيمي :  
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988 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 

السيد املهدي الزيا ي بصفته(ا) 

رئيس و مد ر عام الشركة عنوانه(ا) 

اكدال   18 الشقة  سبو  زنقة   34

الرباط 88888 الرباط املغرب

السيد محلد بسيم جاي حكيمي 

 3 عنوانه(ا)  متصرف  بصفته(ا) 

 28888 مدخل ميلوزا انفا البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب

  ATLAMED SA الشركة 

 17 عنوانه(ا)  متصرف  بصفته(ا) 

النخيل  حي  زنيم  ابنو  سارية  زنقة 

الدارالبيضاء   28888 البيضاء 

املغرب

بصفته(ا)    BJH CORP الشركة  

انفا  شارع   131 عنوانه(ا)  متصرف 

البيضاء  ب11  املكتب  ازور  اقامة 

28888 الدارالبيضاء املغرب

 MZ الشركة 

بصفته(ا)   INVESTISSEMENTS

انفا  131شارع  عنوانه(ا)   متصرف 

البيضاء  ب11  املكتب  ازور  اقامة 

8888 الرباط املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

(ا)بصفته  شهبي  احلد  السيد  

 421 عنوانه(ا)  للحسابات  منتدب 

الرقم   4 الطابق  عبداملومن  شارع 

البيضاء  الدار   28758 البيضاء   16

املغرب

امسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :

تضاف  امرباح  من  املئة  في   5

,و  تم كذلك  إ 2اإلحتياطي القانوني 

عل2 امرباح كل اإلقتطاعات الخاصة 

من  املطلوبة  اإلحتياطات  بتشكيل 

طرف  من  املقررة  أو  القانون  طرف 

امرباح القابلة للتوزيع  الجلع العام. 

تتكون من الدخل الصافي للسنة مع 

امخد بعين اإلعتبار التأخير. .

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

ميزة  لم  حد   امسا�سي  النظام 

خاصة لصالح امشخاص املساهلين 

أو غير املساهلين.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

بإستثناء حاالت التوريت أو البيع 

لزوج أو سلف أو خلف حتى الدرجة 

الثانية, بيع امسهم إ 2 أحد امطراف 

رهن بقرار اإلجلاع لللساهلين الغير 

أن  املذكور,  جب  بالبيع  املعنيين 

تحترم إجراءات القوانين الجاري بها 

العلل.  .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724819.

689I

MJ MANAGEMENT

GULFLOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

GULFLOGISTICS   شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 29 زنقة 

علر بن العاص الطابق الثالت رقم 

26 - 98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92921

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 86  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

بن  إلياس  (ة)   السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   1.888 جلون 

أصل 1.888 حصة لفائدة  السيد (ة) 

أنس فرتول بتاريخ 86  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 563).

618I

G.MAO.CCF

 SOCIETE ARGAS - THE

NATURAL ART
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE ARGAS - THE

NATURAL ART شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

ركركة   إقامة كورنيش  علارة 

2  الطابق امر�سي  الشقة 1 الدار 

البيضاء. زنقةزنقة ركركة   إقامة 

كورنيش  علارة 2  الطابق امر�سي  

الشقة 1 الدار البيضاء. 28888 

الدار البيضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

44(445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   84

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ARGAS - THE  :

.NATURAL ART

بائع موا    : غرض الشركة بإ جاز 

التجليل بالجللة .

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

علارة  كورنيش   إقامة  ركركة   

الدار   1 الشقة  الطابق امر�سي     2

إقامة  ركركة    زنقةزنقة  البيضاء. 

الطابق امر�سي     2 علارة  كورنيش  

الشقة 1 الدار البيضاء. 28888 الدار 

البيضاء. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ا ت  ريس  محلد   السيد 

عنوانه(ا) 6 زنقة  ابن عنين طابق  4 

28888 الدار  بوركون الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

ا ت  ريس  محلد   السيد 

عنوانه(ا) 6 زنقة  ابن عنين طابق  4 

28888 الدار  بوركون الدار البيضاء 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 38/19)32.

611I

FIDUCIAIRE ARQAM

ELITE LOGISOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ARQAM

 BP 11022 CPH ، 80030،

AGADIR MAROC

ELITE LOGISOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
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 A1 وعنوان مقرها اإلجتلاعي املكتب

الطابق امول علارة موالي عي�سى 

شارع املقاومة بلوك A حي لحرش - 

6158) آ ت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

195(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ELITE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.LOGISOLUTIONS

نقل   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع برا وبحرا و جوا وطنيا و  وليا

- وكيل للنقل الوطني و الدو ي

- وكيل لشحن البضائع و تجليعها 

ا ا كانت وسيلة نقلها

- ا را  و تصد ر

املكتب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

A1 الطابق امول علارة موالي عي�سى 

 - حي لحرش   A شارع املقاومة بلوك 

6158) آ ت ملول املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 388.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد هشام حليد :  188 حصة 

بقيلة 1.888  رهم للحصة .

 188   : السيد  وسف أضرضور 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .

 188   : السيد هشام اوتشضمي 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حليد  هشام  السيد 

حي تليال الفرابي 82 رقم 83 تيكيوين 

8658) أكا  ر املغرب.

أضرضور  السيد  وسف 

شارع  املخازن  وا ي  زنقة  عنوانه(ا) 

املقاومة  6158) آ ت ملول املغرب.

اوتشضمي  هشام  السيد 

إقامة   73 علارة   89 شقة  عنوانه(ا) 

حدائق سوس الحي املحلدي 8)88) 

أكا  ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

أضرضور  السيد  وسف 

شارع  املخازن  وا ي  زنقة  عنوانه(ا) 

املقاومة  6158) آ ت ملول املغرب

اوتشضمي  هشام  السيد 

إقامة   73 علارة   89 شقة  عنوانه(ا) 

حدائق سوس الحي املحلدي 8)88) 

أكا  ر املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2819 تحت رقم 4639.

612I

Noussair mohamed

STE BUREAU TECHNO-

METRES BTP

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fmc

 Sidi abbad 1 Imm. Al Hamra

 27 Entrée B, 1 er étage Appt

 N°5 Marrakech MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE BUREAU TECHNO-METRES

BTP  شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 253  رقم 

امرشيش االنطاكي شارع  - 48888  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 87  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 BUREAU TECHNO-METRES

. BTP

 
ً
خبيرا   : بإ جاز  الشركة  غرض 

و عل2 العلوم 
ً
خبير استشاريا مّساح  

سائر العلليات التي لها عالقة مباشرة

بالغرض االجتلاعي للشركة والتي 

 لكن أن تنعشها 

عنوان املقر االجتلاعي : 253  رقم 

  48888  - امرشيش االنطاكي شارع  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : وعالل   السيد احلد  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وعالل   السيد احلد  

رقم امرشيش االنطاكي شارع     253

مراكش 48888  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  وعالل   السيد احلد  

رقم امرشيش االنطاكي شارع     253

مراكش 48888  مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم )281994311868.

613I

BOUCHAHMA HICHAM

ETABLISSEMENT SOUHAIT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

 ETABLISSEMENT SOUHAIT

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

الزهراء علارة ب شقة 89 تجزئة 

كريلة شارع اممير موالي عبد هللا 

 MARRAKECH 40150 مراكش

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

68129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2813 23  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ETABLISSEMENT SOUHAIT

 TENANT : غرض الشركة بإ جاز

 UNE ECOLE DE PREPARATION

. AUX EXAMENS

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة   89 شقة  ب  علارة  الزهراء 

هللا  عبد  موالي  اممير  شارع  كريلة 

 MARRAKECH 48158 مراكش 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
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 588   : السيد املنجا ي املصطفى 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : نجية  بلغندور  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى  املنجا ي  السيد 

ب  علارة  الزهراء  إقامة  عنوانه(ا) 

اممير  شارع  كريلة  تجزئة   89 شقة 

 48158 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب.

السيدة بلغندور نجية عنوانه(ا) 

 89 شقة  ب  علارة  الزهراء  إقامة 

تجزئة كريلة شارع اممير موالي عبد 

 MARRAKECH 48158 هللا مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى  املنجا ي  السيد 

ب  علارة  الزهراء  إقامة  عنوانه(ا) 

اممير  شارع  كريلة  تجزئة   89 شقة 

 48158 مراكش  هللا  عبد  موالي 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بلراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.64948

614I

3C-AUDIT

BUSINESS GUARD 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er  étage Appt

 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

 BUSINESS GUARD   شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7 إقامة 
رامي شارع سبتة الدار البيضاء - 

28188  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 23  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.  BUSINESS GUARD

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

االستشارات والتسيير.

إقامة   7  : عنوان املقر االجتلاعي 

 - البيضاء  الدار  سبتة  شارع  رامي 

28188  الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : السيدة خد جة مكافح  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خد جة مكافح  عنوانه(ا) 

 24888 الجد دة  مرجانة  تجزئة   6

الجد دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خد جة مكافح  عنوانه(ا) 

 24888 الجد دة  مرجانة  تجزئة   6

الجد دة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724748.

615I

cabinet d’expertise de consulting et d’audit

 CABINET D'EXPERTISE DE

CONSULTING ET D›AUDIT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 cabinet d›expertise de

consulting et d›audit

طنجة البالية إقامة النخيل شطر 

االول قم 79 طنجة ، 98888، 

طنجة املغرب

 cabinet d›expertise de

consulting et d›audit شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طنجة 

البالية إقامة النخيل شطر االول قم 

79 طنجة - 98888 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.76135

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 أكتوبر   82 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 cabinet الوحيد  الشريك  ذات 

 d’expertise de consulting et

 18.888 رأسلالها  مبلغ    d’audit

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

شطر  النخيل  إقامة  البالية  طنجة 

98888 طنجة  79 طنجة -  االول قم 

املغرب نتيجة ل : عدم العلل.

طنجة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

البالية إقامة النخيل شطر االول قم 

79 طنجة - 98888 طنجة املغرب. 

و عين:

الفيال ي  هللا   عبد  السيد(ة) 

إقامة  البالية  طنجة  عنوانه(ا)  و 

طنجة   79 قم  االول  شطر  النخيل 

(ة)  كلصفي  املغرب  طنجة   98888

للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

أكتوبر   18 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2819 تحت رقم )))6.

616I

SAGASUD

STE VIAFISH
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

STE VIAFISH شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

العزيز  ويري اقامة علي رقم 86 - 

71888 بوجدور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 83  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VIAFISH

بيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

نشاط  والتقسيط  بالجللة  السلك 

الصيد البحري نشاط النقل الطرقي 

تجارة عامة كل نشاط تجاري صناعي 

مالحي خدماتي.
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عنوان املقر االجتلاعي : شارع عبد 
 -  86 رقم  علي  اقامة  العزيز  ويري 

71888 بوجدور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 58.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد  مراتي :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .
 السيد محلد  مراتي : 588 بقيلة 

188  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محلد  مراتي  السيد 
اكا  ر   (8888 2671 حي تدارت انزا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محلد  مراتي  السيد 
اكا  ر   (8888 2671 حي تدارت انزا 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23  جنبر 

2819 تحت رقم 3)38.
617I

SAGASUD

VECONSULT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

VECONSULT شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي املسيرة 
زنقة 5 علارة 19 شقة ) - 78888 

العيون املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.284(7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 17  ونيو 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

»حي املسيرة زنقة 5 علارة 19 شقة ) 
إ 2 »شقة  العيون املغرب«   78888  -
رقم 84 الطابق الثاني علارة 49 زنقة 
رقم 319 شارع علر بنجلون حي رياض 

سالم - 8888) اكا  ر  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 25  جنبر 

2819 تحت رقم 3189.

61(I

KB Compta

SECOND LOOK - سوكنت 
لوك

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير جد د للشركة

KB Compta
)3 زنقة التاهيتي شارع الحسن 
الثاني ، 18868، الرباط املغرب

SECOND LOOK - سوكنت لوك  
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

 ،V4( وعنوان مقرها اإلجتلاعي
املعرض التجاري لللحطة للسكك 
الحد د ة بالرباط - 18888 الرباط 

املغرب.
تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.138661

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تم تعيين  25  جنبر  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

العلراني مهدي كلسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2819 تحت رقم 111).

619I

FIDUNA

 كونيكتينج بيبول
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

 كونيكتينج بيبول شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الفالح شارع خليفة بن إسلاعيل 
رقم75 الدار البيضاء - 28843 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1277(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  86  جنبر  املؤرخ في 
املحدو ة   املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ  بيبول   كونيكتينج 
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
خليفة  شارع  الفالح  حي  اإلجتلاعي 
بن إسلاعيل رقم75 الدار البيضاء - 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   28843

ل : حل شركة.
و حد  مقر التصفية ب حي الفالح 
رقم75  إسلاعيل  بن  خليفة  شارع 
 2 8 8 4 3 الدار البيضاء -  

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  بليدري  السيد(ة)  اسين   
رقم   22 زنقة  الفالح  حي  عنوانه(ا) 
املغرب  الدارالبيضاء   28843  (6

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 86 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724796.
628I

ALHARBI CAR

ELCATI  TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

ELCATI  TRANS
13 زنقة أحلد املجاطي اقامة جبال 

املب  الطابق 1 رقم ) معاريف ، 
28888، الدار البيضاء املغرب

ELCATI  TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 152 شارع 
الشفشاوني الطابق امول   رقم  )) 

ب1 مسيرة عين السبع - 28598 
الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(7775
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 29 نوفلبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الطابق  الشفشاوني  شارع   152«
امول   رقم  )) ب1 مسيرة عين السبع 
إ 2  املغرب«  الدار البيضاء   28598  -
»13 زنقة أحلد املجاطي اقامة جبال 
 - معاريف   ( رقم   1 الطابق  املب  

28888 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723366.
621I

ALHARBI CAR

FAST CARGO SHIPPING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

FAST CARGO SHIPPING
39 شارع لال اقوت الطابق5 ، 
28888، الدار البيضاء املغرب

FAST CARGO SHIPPING شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 39 شارع 
لال اقوت الطابق5 - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(6841

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 26 نوفلبر 2819 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
الطابق5  لال اقوت  شارع   39« من 
املغرب«  البيضاء  الدار   28888  -
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عائشة  بن  السفير  شارع  »زاوية  إ 2 

بن  السفير  إقامة   ، لوسيان  زنقة  و 

الطابق الثالث رقم   D عائشة علارة 

15 الصخور السو اء - 28298 الدار 

البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724467.

622I

ALHARBI CAR

ALHARBI CAR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد د للشركة

ALHARBI CAR

67 عزيز بالل ، الطابق الثاني ، رقم 

3 معاريف ، 28258، الدار البيضاء 

املغرب

ALHARBI CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 67 

عزيز بالل ، الطابق الثاني ، رقم 3 

معاريف  - 28258  الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.447151

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 29 نوفلبر 2819 تم تعيين 

نامر   مسير جد د للشركة السيد(ة) 

زكرياء كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724492.

623I

STE CONSEIL MAROC

STE MEDBOUW
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME

 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

STE MEDBOUW شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحاج محلد بنونة زنقة رقم 4  رب 

(ب) كراج رقم 32 تطوان طويلع - 

93888 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

((77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   288( شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MEDBOUW

اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة او البناء.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

4  رب  الحاج محلد بنونة زنقة رقم 

 - تطوان طويلع   32 رقم  كراج  (ب) 

93888 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : السيد محلد  وسف العلراني 
188 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
العلراني  محلد  وسف  السيد 
عنوانه(ا) شارع فولكانو رقم 15 اجدو 

املير ا اسبانيا 84881 املير ا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلراني  محلد  وسف  السيد 
عنوانه(ا) شارع فولكانو رقم 15 اجدو 

املير ا اسبانيا 84881 املير ا اسبانيا
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 86 أكتوبر 

)288 تحت رقم )1126.

624I

موثق

SIGMA DAK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

موثق
زاوية شارع يعقوب املنصور و زنقة 

لبنان اقامة اميطاف ب الطابق 
االول شقة رقم 2 جليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب
SIGMA DAK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 
الخالق طوريس رقم 87  الداخلة 
وا  الدهب 73888 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9951
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   281( 18  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
تفويت السيد (ة) أحلد فال 333 
 1.888 أصل  من  اجتلاعية  حصة 
(ة)  وسف  السيد  لفائدة   حصة 

  نية بتاريخ 18  جنبر 2819.
 333 علي بيدا  (ة)  تفويت السيد 
 1.888 أصل  من  اجتلاعية  حصة 
(ة)  وسف  السيد  لفائدة   حصة 

  نية بتاريخ 18  جنبر 2819.

بابا  أحلد  (ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   334 اعلار 
السيد  لفائدة   حصة   1.888 أصل 
18  جنبر  بتاريخ  (ة)  وسف   نية 

.2819
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
 89 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  
غشت )281 تحت رقم )1497/281.

625I

AS PRINT

AS PRINT 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

AS PRINT
 N° 81 BD 11 JANVIER

 3ème ETG N° 3 ، 20120،
CASABLANCA Maroc

 AS PRINT  شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 1) ، 
شارع 11  نا ر الطابق 3، الرقم 3 - 

28128 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.389439

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )2 نوفلبر 2819 تقرر حل  
املسؤولية  ذات  شركة    AS PRINT
 188.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
1) ، شارع 11  نا ر الطابق 3، الرقم 
املغرب  البيضاء  الدار   28128  -  3
نتيجة للم تقم الشركة باي مبيعات 

اوخدمات لنشاطها مند مارس من
سنة )281.

و عين:
و  اشهبون  ا ريس   السيد(ة) 
عنوانه(ا) حي موالي رشيد 2، الزنقة 
الدار البيضاء   44(34  111 الرقم   3

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 (1 2819 وفي رقم  )2 نوفلبر  بتاريخ 
، شارع 11  نا ر الطابق 3، الرقم 3 - 

28128 الدار البيضاء املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 51)724.

626I

MJ MANAGEMENT

 GROUPE ASSISTANCE

TANGER MED
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 groupe assistance tanger med

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 29 زنقة 

علر بن العاص الطابق الثالت رقم 

26 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

71779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2815 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 groupe : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.assistance tanger med

نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املر�سى .

زنقة   29  : عنوان املقر االجتلاعي 

علر بن العاص الطابق الثالت رقم 

26 - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : جالل   الطالبي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الطالبي جالل   السيد 
 2((38   759 رقم   1 الحسنية 

املحلد ة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الطالبي جالل   السيد 
 2((38   759 رقم   1 الحسنية 

املحلد ة  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

غشت   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2815 تحت رقم 3597.

62(I

FIGENOUV

VECAD
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIGENOUV
شارع النصر علارة 16 شقة 3   ور 

السالم ، 58858، مكناس املغرب

VECAD شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 

552 مكرر الشطر 4   ور السالم حي 

االمان - 58858 مكناس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.47133

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 28  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»488.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »588.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5295.

629I

CABINET CRCOM

FRIGO SIDI KHEYAR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، املللكة املغربية

FRIGO SIDI KHEYAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 DOUAR وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 ARBIA, CR SIDI KHEYAR

 SEFROU - 31014 SEFROU

.MAROC

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2853

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 16  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة) رشيد الحلزاوي 

حصة اجتلاعية من أصل   1(.758

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   42.758

 17 بتاريخ  بلحسن  الد ن  صالح 

 جنبر 2819.

تفويت السيد (ة) حكيلة امعوش 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   5.258

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.258

 17 بتاريخ  بلحسن  الد ن  صالح 

 جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

23  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 236/2819.

638I

FIDUHOUSE

FES WOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE

رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 

كنفاني ، 38888، فاس املغرب

FES WOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قطعة رقم 

7 تجزئة االسالم املحل رقم ) طريق 

صفرو  - 31888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 مارس   29

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FES  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WOOD

بيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الخشب والنجارة .

قطعة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 ( تجزئة االسالم املحل رقم   7 رقم 

طريق صفرو  - 31888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 68.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 388   : مليكة   ارعلان  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 388   : حسن  الضحو  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ارعلان مليكة  عنوانه(ا) 
67زنقة العيون سيدي ابراهيم  رقم 

8)388 فاس املغرب.
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عنوانه(ا)  حسن  الضحو  السيد 
شارع وهران 29 زنقة فيينا الزهور 1 

38868 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ارعلان مليكة  عنوانه(ا) 
67زنقة العيون سيدي ابراهيم  رقم 

8)388 فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
أبريل   84 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 1383.

631I

NCG EXPERTISE

 TRUSTWORTHY TOURS
.SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 .TRUSTWORTHY TOURS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي مسيرة 2 
رقم 115 العنبر 1-266 مراكش - 

48888 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79521

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2819 نوفلبر   25 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
أمين   محلد  (ة)   السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   488 بوزيان 
السيد  لفائدة   حصة   1.288 أصل 
نوفلبر   25 رشيد بتاريخ  غسان   (ة) 

.2819
أمين   محلد  (ة)  السيد  تفويت 
من  اجتلاعية  حصة   488 بوزيان 
السيد  لفائدة   حصة   1.288 أصل 
بتاريخ  العالوي  محلدي  هشام   (ة) 

25 نوفلبر 2819.

أمين   محلد  (ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   288 بوزيان 

أصل 1.288 حصة لفائدة  السيد (ة) 

نوفلبر   25 عبد العزيز واعزيز بتاريخ 

.2819

أمين   محلد  (ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   288 بوزيان 

السيد  لفائدة   حصة   1.288 أصل 

نوفلبر   25 براهيم قلباب بتاريخ  (ة) 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118638.

632I

مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

 GROUPE HADAF EDUCATIF

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 14288، سيدي سليلان 

املغرب

 GROUPE HADAF EDUCATIF

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحسن التاني حي أوال  الغازي رقم 

9 الطابق التاني  14288 سيدي 

سليلان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 85  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE HADAF EDUCATIF

.PRIVE
غرض الشركة بإ جاز : -1مدرسة 

خاصة
-2الدعم و التقوية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الحسن التاني حي أوال  الغازي رقم 
سيدي   14288 التاني   الطابق   9

سليلان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 788   : الفتحي   مروان  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
 388   : الفتحي   سناء  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد مروان الفتحي  
تجزئة العباسية شارع املقاومة الرقم 

32 14288 سيدي سليلان املغرب.
عنوانه(ا)  الفتحي   السيدة سناء 
تجزئة العباسية شارع املقاومة الرقم 

32 14288 سيدي سليلان املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  السيد مروان الفتحي  
تجزئة العباسية شارع املقاومة الرقم 

32 14288 سيدي سليلان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بسيدي سليلان  بتاريخ 24 

 جنبر 2819 تحت رقم 9/2819)2.
633I

mohammed boumzebra

STE PARMA SKABATOR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE PARMA SKABATOR شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

الحسن الثاني الطابق الثالث الشقة 
رقم 5 - 23288 سوق السبت 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2727

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  19  جنبر  املؤرخ في 
شركة   STE PARMA SKABATOR
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
 188.888,88 الوحيد مبلغ رأسلالها 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 
الحسن الثاني الطابق الثالث الشقة 
رقم 5 - 23288 سوق السبت املغرب 

نتيجة القفالها بصفة نهائية.
و عين:

حداوي  الحق   عبد  السيد(ة) 
 23288 السبت  سوق  عنوانه(ا)  و 
(ة)  كلصفي  املغرب  السبت  سوق 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
شارع  وفي   2819 19  جنبر  بتاريخ 
الحسن الثاني الطابق الثالث الشقة 
رقم 5 - 23288 سوق السبت املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2819 25  جنبر  بتاريخ 

.993/2819
634I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

TAHA T.N.I
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC
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TAHA T.N.I شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 361 زنقة 

22 ك2 تجزئة الحد قة تغات  - 

38888 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.49367

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   TAHA T.N.I

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
ك2   22 زنقة   361 مقرها اإلجتلاعي 

تجزئة الحد قة تغات  - 38888 فاس 

املغرب نتيجة ل- افالس الشركة.

و عين:

و  فؤا    حاوي  السيد(ة) 
ك2   22 زنقة   351 رقم  عنوانه(ا) 

38888 فاس  تجزئة الحد قة تغات  

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 361 وفي   2819 18  جنبر  بتاريخ 
زنقة 22 ك2 تجزئة الحد قة تغات  - 

38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4245/2819.

635I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE RAJASSY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

STE RAJASSY TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 75 زنقة 

خليج البنغال تجزئة حامدي  - 

68888 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RAJASSY TRANS

نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع وطنيا و وليا لحساب الغير

االستيرا  والتصد ر.
زنقة   75  : عنوان املقر االجتلاعي 

 - حامدي   تجزئة  البنغال  خليج 

68888 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد ِأنس عزيزي  :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : عزيزي  ِميلون  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عزيزي   ٍِِأنس  السيد 

شارع وا  املخازن اقامة أنجا  علارة 

9 شقة 14 68888 وجدة املغرب.

عنوانه(ا)  عزيزي  ِميلون  السيد 

شارع وا  املخازن اقامة أنجا  علارة 

9 شقة 14 68888 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عزيزي   ٍِِأنس  السيد 

شارع وا  املخازن اقامة أنجا  علارة 

9 شقة 14 68888 وجدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 94)3.

636I

مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

KAMSE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء فرع تابع للشركة

مكتب معيشة للحسابات و 

امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 14288، سيدي سليلان 

املغرب

KAMSE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزءة 

جالل التازي )13 - 14288 سيدي 

سليلان  املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1615

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

محل  بالعنوان  الكائن  و   - التسلية 

تجاري رقم 82 شارع موالي  وسف و 

 14888  - املد نة القد لة    81 شارع 

القنيطرة املغرب و املسير من طرف 

السيد(ة) موهيم  مريم.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بسيدي سليلان  بتاريخ 24 

 جنبر 2819 تحت رقم 298/2819.

637I

مينارة فينانس جروب

مينارة اوبتيك
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

48888، مراكش املغرب

مينارة اوبتيك شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اغلي 1 

متجر رقم 11 املحاميد - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1812(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 26  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

مينارة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

اوبتيك.

غرض الشركة بإ جاز : نظاراتي.

 1 اغلي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 48888  - املحاميد   11 رقم  متجر 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 288.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 2.888   : بطولة   محلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بطولة   محلد  السيد 

  3 شقة   31 سليرسرقم  بناني  حي 

48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بطولة   محلد  السيد 

  3 شقة   31 سليرسرقم  بناني  حي 

48888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118565.

63(I



عد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828)الجريدة الرسمية   758

SM PARTNERS

SANDAGA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تغيير تسلية الشركة

SM PARTNERS

33 مجلوعة عرسة لكبير الطابق 

امر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدا  املعاريف 

maroc 28888، الدار البيضاِء ،

SANDAGA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي ركن شارع 

غاندي و زنقة شاتيل  و جو رقم 2 - 

28826 الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

44((49

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2819 23  جنبر  املؤرخ في 

 SANDAGA« من  الشركة  تسلية 

 MANAGEMENT« إ 2   »INVEST

. »BUILDING SYSTEM

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 725849.

639I

QUALIMAINT SARL AU

LOUKILI DECO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

QUALIMAINT SARL AU

 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1

 CHAMP DE COURE N° 15, Rue

 Lalla Amina, Bureaux les IRIS

 Bureau1 CHAMP DE COURE،

30000، FES MAROC

LOUKILI DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : متجر 11 

تجزئة أسلاء طريق عين الشقف 

فاس - 38888 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52(27

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 84  جنبر  في  املؤرخ 

ذات  شركة   LOUKILI DECO حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

أسلاء  تجزئة   11 متجر  اإلجتلاعي 

 38888  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب نتيجة لتراكم الخسائر 
تتجاوز  والتي  السابقة  السنوات  في 
تحقيق  وعدم   ، الشركة  مال  رأس 

حجم التداول.

و عين:

السيد(ة) عا ل  مفيد و عنوانه(ا) 

ابن  شارع   3 سيبرونور  تجزئة   37

فاس املغرب   38888 الخطيب فاس 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

متجر  وفي   2819 84  جنبر  بتاريخ 

11 تجزئة أسلاء طريق عين الشقف 

فاس - 38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4286/2819.

648I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

امان ايفنت
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

امان ا فنت شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 21 زنقة 

لباس الطابق الثاني مبروكة 15 

مونفلوري - 38888 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.49857

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
2819 تقرر حل  82  جنبر  املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  ا فنت  امان 
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
لباس  زنقة   21 اإلجتلاعي  مقرها 
الطابق الثاني مبروكة 15 مونفلوري 
38888 فاس املغرب نتيجة للقفل   -

النهائي للشركة .
و عين:

عداش  نبيل   محلد  السيد(ة) 
فرحات  زنقة   12 رقم  عنوانه(ا)  و 
 38888 م ج فاس   6 حشا  الشقة 

فاس املغرب كلصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
21 زنقة  2819 وفي  82  جنبر  بتاريخ 
 15 مبروكة  الثاني  الطابق  لباس 

مونفلوري - 3888 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4288/2819.
641I

FICODEC SARL

SERVICELAM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املد نة الجد دة ، 

38888، فاس املغرب
SERVICELAM شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 23 ا ت 
كراط ا ت بوحياط ا ت لخلاس 
مجاط - 58888 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38447
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  16  جنبر  املؤرخ في 
SERVICELAM شركة ذات املسؤولية 
 48.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
ا ت  بوحياط  ا ت  كراط  ا ت   23

مكناس   58888  - مجاط  لخلاس 

الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

االجتلاعي.

و عين:

و  لحباري  خالد   السيد(ة) 
الباتول  تجزئة   1(3 رقم  عنوانه(ا) 

مكناس   58888 ويسالن  رياض  حي 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

ا ت   23 وفي   2819 16  جنبر  بتاريخ 

لخلاس  ا ت  بوحياط  ا ت  كراط 

مجاط - 58888 مكناس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 4)55.

642I

zarkal & associés

 SINO-MAROC
 MINING INVESTMENT

MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 28188، الدار البيضاء املغرب

 SINO-MAROC MINING

 INVESTMENT MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

اماندا 2، 23 شارع املسيرة الخضراء 

الطابق 3 رقم 5 - 8888 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4516(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 19  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

SINO- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

 MAROC MINING INVESTMENT

.MANAGEMENT

التنقيب   : غرض الشركة بإ جاز 

عن املعا ن و استغالل املناجم

ااستيرا  و تصد ر املعا ن

معالجة املعا ن وصهرها

بيع املعا ن.

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

23 شارع املسيرة الخضراء  اماندا 2، 

الدار   8888  -  5 رقم   3 الطابق 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 Hunan Sino-Maroc الشركة 

حصة   Mining Co., Ltd :  100

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 Hunan Sino-Maroc الشركة 

الغرفة  عنوانه(ا)   Mining Co., Ltd

جينجو  بولين   ،A2 مبنى   ،181

كوميونيتي، رقم 399، شارع أكسينياو 

مقاطعة  تيانشين،  ناحية  الشلا ي 

هانان  8888 شانجشا الصين.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Chen Quansheng السيد 

 ،902-7-A الغرفة  عنوانه(ا) 

إقليم  شانججينج   حد قة  مبنى 

شينز ن    8888 الصينى  جوانجدونج 

الصين

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724761.

643I

STE FIDARAIL

ديناميك ميطال
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDARAIL

 BD MED V IMM YAAKOUBI

 114 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

  ناميك ميطال شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي )3  وسف 

ابن تاشفين إقامة مامدا الطابق 1  - 

68888 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38995

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 25 نوفلبر 2819 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

ميطال   الوحيد   ناميك  الشريك 

188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي )3  وسف 

الطابق  مامدا  إقامة  تاشفين  ابن 

1  - 68888 وجدة املغرب نتيجة ل : 

صعوبة املنافسة.

 3( ب  التصفية  مقر  حد   و 

مامدا  إقامة  تاشفين  ابن   وسف 

الطابق 1  - 68888 وجدة املغرب. 

و عين:

و  لحلو  محسن   السيد(ة) 

طريق عبد العزيز فشتا ي  عنوانه(ا) 
املغرب  وجدة   68888  15 رقم 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 35)3.

644I

TGE FIDUS

MED NIZAR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

TGE FIDUS
 HAY EL WAHDA N°16(

 MOHAMMEDIA ، 28804،
MOHAMMEDIA MAROC

MED NIZAR شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 
النخيل شارع الجيش امللكي رقم 85 
املحلد ة - 88))2 املحلد ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 83  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MED  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.NIZAR
و  مقهى   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اكلة خفيفة.
اقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 85 النخيل شارع الجيش امللكي رقم 
املحلد ة - 88))2 املحلد ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : اولهينت  رشيد  السيد 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : السيد محلد امين الراس 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اولهينت  رشيد  السيد 
 2((88 املحلد ة   356 حي انفا رقم 

املحلد ة املغرب.
الراس  امين  محلد  السيد 
اوركيدي  رج  اقامة  ي  عنوانه(ا) 

ف  علارة   11 الشقة   3 طابق  ف 

املحلد ة 88))2 املحلد ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اولهينت  رشيد  السيد 

 2((88 356 املحلد ة   حي انفا رقم 

املحلد ة  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 2861.

645I

FNMCOMPTA

ESPACE SERVER

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ESPACE SERVER شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5 شارع 

 وسف إبن تشفين الطابق 2 شقة 

رقم 3 طنجة - 98888 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(421

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  ESPACE SERVER الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسلالها 18.888  رهم وعنوان 

مقرها اإلجتلاعي 5 شارع  وسف إبن 

3 طنجة  2 شقة رقم  تشفين الطابق 

 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   98888  -

ضعف املوار  املالية .
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شارع   5 و حد  مقر التصفية ب 

شقة   2  وسف إبن تشفين الطابق 

رقم 3 طنجة - 98888 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد(ة) حياة   و ان و عنوانه(ا) 

حي املسيرة الخضراء مجلوعة   زنقة 

 98888 الكبير  القصر   29 رقم   9

طنجة املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 46)).

646I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

OASIS VEHILOC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

32258، الحسيلة املغرب

OASIS VEHILOC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز 

سيدي بوعفيف ، ا ت  وسف و علي 

- 32883 الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 19  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 OASIS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.VEHILOC

كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السيارات  ون سائق.

مركز   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

سيدي بوعفيف ، ا ت  وسف و علي 

- 32883 الحسيلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 288.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد العزيز سلاري :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 1.888   : سلاري  خالد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
سلاري  العزيز  عبد  السيد 

حي بوسالمة بني بوعياش  عنوانه(ا) 

32852 الحسيلة املغرب.

عنوانه(ا)  سلاري  خالد  السيد 

 32852 بوعياش  بني  بوسالمة  حي 

الحسيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  امزيان  محلد  السيد 
 32258 59 زنقة الوا  املالح امزورن 

الحسيلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

647I

CMA GESTION

 ENTREPRISE ET
 SOLUTIONS POUR LA

CONSTRUCTION
إعالن متعد  القرارات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ENTREPRISE ET SOLUTIONS

 POUR LA CONSTRUCTION

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 212 شارع 

محلد 5 اقامة ELITE الطابق التاني 

شقة رقم 218 مكتب رقم 2 كليز - 

48888 مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.45349

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

-الشركة  الحصص:  بيع  تصد ق 

PHG IMMOBILLIER SARL  باعت 

 Nicolas André Jean GUAY للسيد

 Amaury السيد  حصة.-باع   348

 Sylvain Claude BAILLOT  338

 Philippe Gabriel للسيد  حصة 

التوزيع  ليصبح    Claude GUAY

الجد د لراس مال الشركة هو:678 

 Nicolas André Jean حصة للسيد 

 Philippe و 338 حصة للسيد GUAY

 Gabriel Claude GUAY

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

اعتلا  نص جد د للنظام امسا�سي

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

صالحيات إلكلال اإلجراءات

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  املساهلات 6: الذي  نص 

 Nicolas André Jean- ما لي:  عل2 

 Philippe  - GUAY 67888  رهم 

 Gabriel Claude GUAY  33888

املساهلات  مجلوع  ليصبح   رهم 

 رهم188888
املال-الحصص:  رأس   7 بند رقم 

رأس  ما لي:  بلغ  عل2  الذي  نص 

ا 2  قسم  و  ألف  رهم   188 املال  

 188 حصة  كل  قيلة  حصة   1888

 رهم صدر بالكامل ، مرقلة من 1 إ 2 

1888 ، مشترك فيها   ب 678 حصة 

  Philippe Gabriel Claude GUAY و

 Nicolas André Jeanحصة  338

GUAY

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118682.

64(I

FNMCOMPTA

COMPANIATRANS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

COMPANIATRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مركز نير ة 

رقم 3)1 شارع برانس هرتيغ, مكتب 

13 طابق أر�سي طنجة - 98888 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2193

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 16  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

سليلان   (ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتلاعية من   588 ابراهيمي 

أصل 1.888 حصة لفائدة  السيد (ة) 

 وسف  بلة بتاريخ 16  جنبر 2819.

الغني   عبد  (ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   588 اهباض 

أصل 1.888 حصة لفائدة  السيد (ة) 

 وسف  بلة بتاريخ 16  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 45)).

649I
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مكتب معيشة للحسابات و امستشارات الجبائية

PT-JEAN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 

امستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 14288، سيدي سليلان 

املغرب

PT-JEAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي أزغار 

تجزئة مبروكة رقم 27  - 1688 

سيدي قاسم املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27789

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   26 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

رضوان  (ة)  السيد  تفويت 

اجتلاعية  حصة   2.588 موخليص 

لفائدة   حصة   2.588 أصل  من 

العينين بتاريخ  أحلد ماء  (ة)  السيد 

26 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 24 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

 جنبر 2819 تحت رقم )64.

658I

mma

Afrique Tiwizi Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

mma

fes ، 30000، fes maroc

Afrique Tiwizi Sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 Ouled وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 Tayeb Haute Commune ouled

Tayeb 30000 Fes Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Afrique Tiwizi Sarl
 : بإ جاز  الشركة  غرض 

.Entrepreneur de la plantation
 Ouled  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 Tayeb Haute Commune ouled

.Tayeb 38888 Fes Maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Saïd Boumhand السيد 

.Fes 38888 Fes Maroc (ا)عنوانه
 El mokhtar Boumhand السيد 

.Fes 38888 Fes Maroc (ا)عنوانه
 El Mehdi Chermat السيد 

.Fes 38888 Fes Maroc (ا)عنوانه
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
 BENMHAND SAID السيد 

Fes 38888 Fes Maroc (ا)عنوانه
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ - تحت رقم -.

651I

FIDUCIAIRE MOUANI

ADAMO STYLE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC

ADAMO STYLE   شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 36 شارع 

الحسن الثاني حي النهضة ا ت 
اسحاق اقليم خنيفرة   - 54888 

خنيفرة املغرب.
تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 3)7.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 نوفلبر 2819 تم تعيين 
السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 
كلسير   LARHRISSI Mohammed

وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 11  جنبر 

2819 تحت رقم 918.
652I

DARAA AUDIT

 CENTRE HEMODIALYSE
QUART HOPITAUX

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
26) شارع القدس عين الشق الدار  

 Casablanca ،28888 ، البيضاء
MAROC

 CENTRE HEMODIALYSE
QUART HOPITAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 3 زنقة ابو 
بكر إبن زهر الطابق 3 - 28888 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
451643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE HEMODIALYSE

.QUART HOPITAUX

مركز   : بإ جاز  الشركة  غرض 

غسيل الكل2.
عنوان املقر االجتلاعي : 3 زنقة ابو 

بكر إبن زهر الطابق 3 - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

22.888).2  رهم، مقسم كالتا ي:

تحويل   : عجوبي  محلد  السيد 

اصله التجاري كطبيب ممراض الكلي 

بقيلة 22.888).2  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد عجوبي عنوانه(ا) 9 
زنقة كويا حي النخيل الدار البيضاء 

28888 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد عجوبي عنوانه(ا) 9 
زنقة كويا حي النخيل الدار البيضاء 

28888 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724742.

653I

FACTORY 19(7

FACTORY 19(7
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FACTORY 19(7

265 شارغ الزرقطوني رقم 92 الدار 

البيضاء 265 شارغ الزرقطوني رقم 

92 الدار البيضاء، 28588، الدار 

البيضاء املغرب
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FACTORY 19(7 شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 265 
شارع الزرقطوني رقم 92 الدار 
البيضاء 265 شارع الزرقطوني 

رقم 92 الدار البيضاء 28588 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.326765

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 نوفلبر   28 في  املؤرخ 
ذات  شركة   FACTORY  19(7 حل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 
265 شارع  وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
البيضاء  الدار   92 رقم  الزرقطوني 
92 الدار  265 شارع الزرقطوني رقم 
البيضاء  الدار   28588 البيضاء 
وتصفية  إلغالق  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

السيد(ة) ليل2   صا قي و عنوانه(ا) 
 28588 طريق أزمور تجزئة الضح2  
(ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 265 وفي   2819 نوفلبر   28 بتاريخ 
الدار   92 رقم  الزرقطوني  شارع 
البيضاء  الدار    28588  - البيضاء 

املغرب .
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 724636.
654I

EVOLUTION CONSEIL

YANIS ALHAOUZ
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM  A COMPLEXE

 AHBASS RUE ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

YANIS ALHAOUZ  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 EL وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 NAZHA HAY RIAD N°8 AIT

 OURIR AL HAOUZ  - 40000

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 YANIS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. ALHAOUZ

 TRAVAUX : غرض الشركة بإ جاز

. DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 EL  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 NAZHA HAY RIAD N°( AIT

 OURIR AL HAOUZ  - 40000

.MARRAKECH MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة جليلة الزاهيري  :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الزاهيري   جليلة  السيدة 

عنوانه(ا) مجلع اال اري حي الرياض 

رقم ) ا ت اورير  48888 ا ت اورير  

مغرب .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزاهيري   جليلة  السيدة 

عنوانه(ا) مجلع اال اري حي الرياض 
رقم ) ا ت اورير  48888 ا ت اورير 

مغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118478.

655I

رياض فاس ما او

رياض فاس ماداو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

رياض فاس ما او
رقم 35 زنقة عبد الجليل القباج 

تجزئة الحجوي فاس ، 38818، 

فاس املغرب
رياض فاس ما او شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم )1 

بورجو ارست شاميين حي املخفية 
رصيف فاس املد نة - 38128  فاس  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 26  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
رياض   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

فاس ما او.

غرض الشركة بإ جاز :  ارضيافة 

و مطعم.
 1( رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

املخفية  حي  شاميين  ارست  بورجو 
رصيف فاس املد نة - 38128  فاس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 35.188  رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد أوفقير عنوانه(ا) قم 
زنقة عبد الجليل القباج تجزئة   35

الحجوي  38818  فاس  املغرب.

السيدة حرية بو  ن عنوانه(ا) قم 
زنقة عبد الجليل القباج تجزئة   35

الحجوي  38818  فاس  املغرب.

السيدة زينب أوفقير عنوانه(ا) قم 
زنقة عبد الجليل القباج تجزئة   35

الحجوي 38818  فاس  املغرب.

السيد عبد العلي أوفقير عنوانه(ا) 
القباج  الجليل  عبد  زنقة   35 قم 

فاس     38818 الحجوي   تجزئة 

املغرب.

قم  السيد أنوار أوفقير عنوانه(ا) 
زنقة عبد الجليل القباج تجزئة   35

الحجوي  38818  فاس  املغرب.

السيد إلياس أوفقير عنوانه(ا) قم 
زنقة عبد الجليل القباج تجزئة   35

الحجوي  38818  فاس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العلي أوفقير عنوانه(ا) 
قم 35 زنقة عبد الجليل القباج تجزئة 

الحجوي  38818  فاس  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ - تحت رقم -.

656I

STE CECONA SARL

STE AZMOUR METAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وفاة شريك

STE CECONA SARL

شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62888، الناظور املغرب

  STE AZMOUR METAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

مروة 1 العروي الناظور علارة مروة 
1 العروي الناظور 62558 الناظور 

املغرب.
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وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18((7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18  جنبر 2819 تم اإلعالم 

و  مورانكو  حسين   الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع 

83  جنبر  في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2819 بالشكل امتي :

السيد(ة) مليكة اليوسفي  ،  375 

حصة .

 (75 السيد(ة) طارق مورانكو  ،  

حصة .

السيد(ة) محلد امين مورانكو  ،  

75) حصة .

 (75   ، مورانكو   ملياء  السيد(ة) 

حصة .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3551.

657I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE TALSI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

STE TALSI TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 13 

رقم 5 حي بوغالم الحي املحلدي - 

68888 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24(43

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 شتنبر   28 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة) ابراهيم  تال�سي 

588 حصة اجتلاعية من أصل 588 

اسلاعيل  (ة)  السيد  حصة لفائدة  

تال�سي بتاريخ 28 شتنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

أكتوبر   17 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 3877.

65(I

achaa lahcen

 MULTI-FLUIDES

DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

achaa lahcen

 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID

 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

 MULTI-FLUIDES

DEVELOPPEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

رقم 23 منطقة النشاط االقتصا ي 

تلصلوحت مراكش - 48888 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45715

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

 2819 شتنبر   11 في  املؤرخ 

 MULTI-FLUIDES حل  تقرر 

ذات  شركة   DEVELOPPEMENT

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 618.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

النشاط  منطقة   23 رقم  تجزئة 

 - مراكش  تلصلوحت  االقتصا ي 

48888 مراكش املغرب نتيجة إللغاء 

الشركة بعد الحل والتصفية.

و عين:

و  نوشيرة  محلد   السيد(ة) 

176 حي املسار الثاني  رقم  عنوانه(ا) 

املغرب   48888 الصناعي  الحي 

مراكش كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

تجزئة  وفي   2819 شتنبر   11 بتاريخ 

23 منطقة النشاط االقتصا ي  رقم 

تلصلوحت مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

89 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم )56)18.

659I

berrak fidu management

ONEPLAY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

berrak fidu management

 boulevard pasteur, 3ème ,41

 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc

ONEPLAY شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

 ROUTE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 DE RABAT COMPLEXE AL

 IRFANE GH8 E5 M6 - 90000

.TANGER MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2223

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  82 شتنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    ONEPLAY

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

 ROUTE DE RABAT اإلجتلاعي 

 COMPLEXE AL IRFANE GH( E5

 M6 - 90000 TANGER MAROC

 PERTES SUCCESSIVES  : نتيجة ل 

.PENDANT 3 ANS

 ROUTE و حد  مقر التصفية ب 

 DE RABAT COMPLEXE AL

 IRFANE GH8 E5 M6 - 90000

 .TANGER MAROC

و عين:

 HAMZA  KOURKI السيد(ة) 

 AVENUE DE SALAM و عنوانه(ا) 

 RUE IRNI RESIDENCE HAMBRA

 ETAGE 3 N°16 98888 TANGER

MAROC كلصفي (ة) للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  عل2  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

BERRAK FIDU MANAGEMENT :

 BOULEVARD PASTEUR  41

 3EME ETAGE N° 32 98888

TANGER

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

شتنبر   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 226511.

668I

LK CONSULTING SARL

EDIFICIO NORTE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محلد الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم )1 تطوان ، 

93888، تطوان املغرب

EDIFICIO NORTE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 OMKALTOUM N°80.MARTIL -

93000 TETOUAN MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

26211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EDIFICIO NORTE

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

PROMOTION IMMOBILIERE-

 ACHAT ET VENT-

 IMMOBILIERE ET TRAVAUX

.DIVERS

 LOT  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 OMKALTOUM N°80.MARTIL -

.93888 TETOUAN MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 HICHAM M’HAMADI السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 HICHAM M’HAMADI السيد 

 LOT OMKALTOUM عنوانه(ا) 

 N°(8.MARTIL 93888 TETOUAN

.MAROC

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 HICHAM M’HAMADI السيد 

 LOT OMKALTOUM عنوانه(ا) 

 N°(8.MARTIL 93888 TETOUAN

MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6588.

661I

AROBASE CONSULTING اروباس كونسيلتينغ

INVECO PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 AROBASE اروباس كونسيلتينغ

CONSULTING

شارع 11  نا ر زنقة الوحدة علارة 

11 شقة 3 ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب

INVECO PHARMA شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

 Casablanca, Golf City Imm 70

 A ETG 2 APPT 5  La Ville Verte

.27182 Casablanca MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 415619

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  38 شتنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

INVECO PHARMA  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  2.888.888  رهم 

 Casablanca, Golf City اإلجتلاعي 

 Imm 78 A ETG 2 APPT 5  La

 Ville Verte 271(2 Casablanca

عن  التخلي   : ل  نتيجة   MAROC

املشروع وعدم االستغالل.

 43 ب  التصفية  مقر  حد   و 

صالح   أوال   الصناعية  املنطقة 

القطاع 3-1 ، بوسكورة الدار البيضاء 

 .Casablanca MAROC 271(2

و عين:

و  العلراوي  بدر   السيد(ة) 

 Casablanca, Golf City عنوانه(ا) 

 Imm 78 A ETG 2 APPT 5 La

 Ville Verte 271(2 Casablanca

MAROC كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 6)333.

662I

STE EAMENA sarl 

EAMENA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

STE EAMENA sarl
 IMM 20, 20 APT 2, 1ER ETAGE
 RUE MOHAMED KAGHAT VN

FES ، 30000، FES MAROC
EAMENA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
 IMM : وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 20, 20 APT 2, 1ER ETAGE RUE
 MOHAMED KAGHAT VN FES -

38888 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.58959

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2819 ماي   27 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة   EAMENA
 288.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 
 IMM رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 28, 28 APT 2, 1ER ETAGE RUE
 MOHAMED KAGHAT VN FES -
فاس املغرب نتيجة لتوقف   38888

أنشطة الشركة.
و عين:

الرشيد  املنعم   عبد  السيد(ة) 
 RUE DE NANCY, عنوانه(ا)  و 
BELGIQUE BX 8 12,1888 بروكسل 

بلجيكا كلصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 IMM وفي   2819 شتنبر   18 بتاريخ 
 28, 28 APT 2, 1ER ETAGE RUE
 MOHAMED KAGHAT VN FES -

38888 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
12  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4887/2819.

663I

سيكلا كومبت

World juice
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

سيكلا كومبت

29، شارع محلد السا س املركب 

التجاري اراك، علارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 28558، الدار 

البيضاء املغرب

World juice شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتلاعي 5، زنقة 

بوجو ي، حي املستشفيات - 28368 

الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

363745

 

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تغيير   2819 مارس   27 املؤرخ في 

 »World juice« تسلية الشركة من 

. »Marina juice« 2 إ

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2819 تحت رقم 1)887889.

664I

سيكلا كومبت

WORLD JUICE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

سيكلا كومبت

29، شارع محلد السا س املركب 

التجاري اراك، علارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 28558، الدار 

البيضاء املغرب

WORLD JUICE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

و عنوان مقرها االجتلاعي 5، زنقة 

بوجو ي، حي املستشفيات - 28368 

الدار البيضاء .
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تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363745

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 مارس 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2819 تحت رقم 1)887889.

665I

CABINET BAHMAD

ACRAB DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب

Acrab design شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

مراكش بالزا علارة  1 شقة 21 

الطابق الثاني - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Acrab  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.design

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

االستشارات الهندسية .

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 21 شقة  علارة  1  بالزا  مراكش 

مراكش   48888  - الثاني  الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بور و   إلزيار   ستيفان   السيد 

عنوانه(ا) 16 ملر  ي ماراس  92428  

فوكخيصو - فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بور و   إلزيار   ستيفان   السيد 

عنوانه(ا) 16 ملر  ي ماراس  92428  

فوكخيصو - فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118536.

666I

FOUZMEDIA

ADAMLOU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

ADAMLOU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب  
رقم 3 زنقة  مشق  علارة ماريا 

11/9 - 14888 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   17
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ADAMLOU
: مقاول في  غرض الشركة بإ جاز 

امشغال املختلفة وأشغال البناء.
مكتب    : االجتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 3 زنقة  مشق  علارة ماريا 9/11 

- 14888 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السعيد أملو عنوانه(ا) 16 
مامون  إقامة  سليلان  موالي  شارع 
القنيطرة   14888  ( رقم  الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السعيد أملو عنوانه(ا) 16 
مامون  إقامة  سليلان  موالي  شارع 
القنيطرة   14888  ( رقم  الشقة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 21 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

نوفلبر 2819 تحت رقم -.
667I

شركة الحسيلة لالستشارات ش.م.م

HYDROGENIAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة الحسيلة لالستشارات 
ش.م.م

شارع بئر انزران رقم 21 امزورن 
الحسيلة ، 32258، امزورن املغرب

Hydrogenial شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 18 
شارع السواني  - 32888 الحسيلة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1(81

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 من  ونيو   21 املؤرخ في 
ذات  شركة   Hydrogenial حل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها 18.888  رهم 
شارع   18 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
السواني  - 32888 الحسيلة املغرب 

نتيجة لكسا  السوق.
و عين:

و  الفاطمي  اسليلان   السيد(ة) 
 32883 بوعفيف  سيدي  عنوانه(ا) 
كلصفي  املغرب  وعلي  ا ت  وسف 

(ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 18 وفي   2819 من  ونيو   21 بتاريخ 
الحسيلة   32888  - شارع السواني  

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
31 من  بتاريخ  االبتدائية بالحسيلة  

 وليوز 2819 تحت رقم 451.

66(I

االتقان للحسابات

PETITS CHERIS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62888، الناظور املغرب

PETITS CHERIS PRIVE   شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 4 

رقم 188 لعرا�سي الناظور - 62888 
الناظور املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 أكتوبر   23 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

مبلغ      PETITS CHERIS PRIVE

وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 

 188 رقم   4 زنقة  اإلجتلاعي  مقرها 

الناظور   62888  - لعرا�سي الناظور 

املغرب نتيجة ل : - مشاكل متنوعة.

 4 و حد  مقر التصفية ب زنقة 

 62888 188 لعرا�سي الناظور -  رقم 

الناظور املغرب. 

و عين:

السيد(ة) هدى  ابركان و عنوانه(ا) 
35 الناظور  81 رقم  حي عريض زنقة 

62828 الناظور املغرب كلصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 7)34.

669I

سيكلا كومبت

MARINA JUICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

سيكلا كومبت

29، شارع محلد السا س املركب 

التجاري اراك، علارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 28558، الدار 

البيضاء املغرب

Marina Juice شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5، زنقة 

بوجو ي، حي املستشفيات - 28368 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363745

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 مارس 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
حي املستشفيات  زنقة بوجو ي،   ،5«

املغرب«  البيضاء  الدار   28368  -
 59A - رقم  الكورنيش،  »شارع  إ 2 

28328 الدار البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبرا ر 2819 تحت رقم 1)887889.

678I

سيكلا كومبت

World Juice
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

سيكلا كومبت

29، شارع محلد السا س املركب 

التجاري اراك، علارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 28558، الدار 

البيضاء املغرب

World Juice شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5، زنقة 

بوجو ي، حي املستشفيات - 28368 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363745

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 مارس   27 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

كرامة  سهام  (ة)   السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   2.588

5.888 حصة لفائدة  السيد (ة) عبد 

مارس   27 بتاريخ  صالحي  العزيز    

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2819 تحت رقم 1)887889.

671I

ائتلانية الشريفي مبارك

Ste SAMUZIN ساموزين

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ائتلانية الشريفي مبارك

حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 85 

رقم 83 كلليم ، 1888)، كلليم 

املعرب

ساموزين Ste SAMUZIN شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 227 

شارع بئرانزران - 2888) طانطان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(31

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2816 من  ونيو   81 املؤرخ في 

 Ste SAMUZIN ساموزين  حل 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 

رأسلالها 188.888,88  رهم وعنوان 

شارع   227 رقم  اإلجتلاعي  مقرها 

طانطان املغرب   (2888  - بئرانزران 

نتيجة ملشاكل تسيير ة و مالية.

و عين:

بوتومزين  مصطفى   السيد(ة) 

22حي  زنقة   (2 رقم  عنوانه(ا)  و 

املغرب  طانطان   (2888 نئرانزران 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 81 من  ونيو 2816 وفي شارع 

بئرانزران رقم 227 - 2888) طانطان 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

من   17 بتاريخ  االبتدائية بطانطان  

أكتوبر 2819 تحت رقم 274/2819.

672I

ا كسبروكس

 GENERALE MONTAGE

 CARROSSERIE

INDUSTRIELLE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ا كسبروكس

شارع املغرب العربي الطابق الثاني 

علارة الزبيري  رقم البر د )9 عين 

حرو ة ، 638)2، املحلد ة املغرب

 GENERALE MONTAGE

 CARROSSERIE INDUSTRIELLE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار اوال   

سيدي علي شطيبة الشالالت  - 

638)2 املحلد ة  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23861

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   13 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

غزور  سعد    (ة)  السيد  تفويت 

388 حصة اجتلاعية من أصل 388 

مصطفى     (ة)  السيد  لفائدة   حصة 

فواي�سي بتاريخ 13 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 26 بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 1))1.

673I

AUDINORD SARL

LYLY INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme étage de

 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue

 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC

LYLY INTERNATIONAL شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 61 شارع 
سيدي البخاري  - 98888 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57667

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 17  وليوز  في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
مبلغ    LYLY INTERNATIONAL
1.888.888  رهم وعنوان  رأسلالها 
سيدي  شارع   61 اإلجتلاعي  مقرها 
املغرب  طنجة   98888  - البخاري  

نتيجة ل : اتفاقي.
و حد  مقر التصفية ب 61 شارع 
طنجة   98888  - البخاري   سيدي 

املغرب. 
و عين:

الوفرا�سي  عثلان    السيد(ة) 
غزالة  اإلمام  شارع   ( عنوانه(ا)  و 
طنجة   98888  63 شقة   6 الطابق 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
شتنبر   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 6321.

674I

espace finance

ولنجار إشفوداج
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

espace finance
284 شارع إميل زوال إقامة الكرم 

رقم 2 الدار البيضاء، 28388، الدار 
maroc البيضاء

ولنجار إشفو اج شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 34 زنقة 
الياسلين الحي املحلدي الدار 
البيضاء 28258 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2922(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2813 نوفلبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : ولنجار 

إشفو اج.

أعلال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

 34  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

زنقة الياسلين الحي املحلدي الدار 

البيضاء  الدار   28258 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد والغي :  248 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 768   : كبر ال  أونجريتي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  والغي  محلد  السيد 

إ طاليا . . إ طاليا.

السيد أونجريتي كبر ال عنوانه(ا) 

إ طاليا . . إ طاليا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  والغي  محلد  السيد 

إ طاليا . . إ طاليا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2813 تحت رقم 88535712.

675I

االتقان للحسابات

CHARRAK IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62888، الناظور املغرب

CHARRAK IMPORT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد الخامس رقم 251 ازغنغان - 

62658 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5173

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 نوفلبر   12 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 CHARRAK الوحيد  الشريك  ذات 

 188.888 مبلغ رأسلالها    IMPORT

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

 - ازغنغان   251 محلد الخامس رقم 

 -  : الناظور املغرب نتيجة ل   62658

مشاكل متنوعة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

ازغنغان       251 رقم  الخامس  محلد 

- 62658 الناظور املغرب. 

و عين:

و  الشرقاوي  كلال   السيد(ة) 

سكينة  تجزئة  املطار  حي  عنوانه(ا) 

الناظور   62888 الناظور    223 رقم 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم ))34.

676I

االتقان للحسابات

CHARRAK IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62888، الناظور املغرب

CHARRAK IMPORT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

محلد الخامس رقم 251 ازغنغان - 

62658 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5173

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 12 نوفلبر 2819 تقرر حل 

ذات  شركة   CHARRAK IMPORT

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

ازغنغان   251 رقم  الخامس  محلد 

الناظور املغرب نتيجة ل-   62658  -

مشاكل متنوعة.

و عين:

و  الشرقاوي  كلال   السيد(ة) 

سكينة  تجزئة  املطار  حي  عنوانه(ا) 

الناظور   62888 الناظور   223 رقم 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2819 نوفلبر   12 بتاريخ 

 - ازغنغان   251 محلد الخامس رقم 

62658 الناظور املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم ))34.

677I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ATLACUS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

ATLACUS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

محلد السا س تجزئة مسك الليل 

فيال 33 - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ATLACUS

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

والقابضة  واإل ارة  االستشارات 

واستثلارات امسهم.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الليل  محلد السا س تجزئة مسك 

فيال 33 - 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد كريم بلوا  :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بلوا   كريم  السيد 

علارة 5 شقة 6 زنقة هارون الرشيد 

اكدال  18898 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بلوا   كريم  السيد 

علارة 5 شقة 6 زنقة هارون الرشيد 

اكدال  18898 الرباط املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118512.

67(I

espace finance

والنجار إشفوداج
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

espace finance

284 شارع إميل زوال إقامة الكرم 

رقم 2 الدار البيضاء، 28388، الدار 

maroc البيضاء

والنجار إشفو اج شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 34 زنقة 

الياسلين الحي املحلدي - 28258 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2922(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 83  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة)  كبر ال أونجريتي  

588 حصة اجتلاعية من أصل 588 

حصة لفائدة  السيد (ة) محلد والغي  

بتاريخ 83  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723772.

679I

espace finance

والنجار إشفوداج
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

espace finance

284 شارع إميل زوال إقامة الكرم 

رقم 2 الدار البيضاء، 28388، الدار 

maroc البيضاء

والنجار إشفو اج شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 34 زنقة 

الياسلين الحي املحلدي - 28258 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2922(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 أبريل   12 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة)  كبر ال أونجريتي  

268 حصة اجتلاعية من أصل 768 

حصة لفائدة  السيد (ة) محلد والغي  

بتاريخ 12 أبريل 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 ونيو 2819 تحت رقم 784989.

6(8I

cofiber sarl

شركة بني زناسن خشب 

»صوبنبوا«
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

شركة بني زناسن خشب »صوبنبوا« 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

أكليم، كلم 2 صندوق البر د )7 - 

68388 بركان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 12  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

الحليم  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

9.339 حصة اجتلاعية من  بوغرارة 

السيد  )67.)1 حصة لفائدة   أصل 

 12 بتاريخ  بوغرارة  مصطفى  (ة) 

 جنبر 2819.

الحليم  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

9.339 حصة اجتلاعية من  بوغرارة 

السيد  )67.)1 حصة لفائدة   أصل 

(ة) رضوان بوغرارة بتاريخ 12  جنبر 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

17  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 745/2819.

6(1I

cofiber sarl

شركة بني زناسن خشب 

»صوبنبوا«

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

شركة بني زناسن خشب »صوبنبوا« 

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: طريق 

أكليم، كلم 2 صندوق البر د )7 

املغرب 68388 بركان املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(9

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12  جنبر 2819

امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

 - القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تفويت الحصص
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- استقالة املسير القد م
- تعيين مسير ن جد د ن: بوغرارة 
مصطفى و بوغرارة رضوان ملدة غير 

محدو ة و بإمضاء غير مشترك
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
17  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 745/2819.
6(2I

cofiber sarl

شركة بني زناسن خشب 
»صوبنبوا«

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تعيين مسير جد د للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
شركة بني زناسن خشب »صوبنبوا«  

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 
أكليم، كلم 2 صندوق البر د )7 

طريق أكليم، كلم 2 صندوق البر د 
)7 68388 بركان املغرب.
تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تم تعيين  12  جنبر  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 
كلسير  ورضوان  مصطفى  بوغرارة 

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 745/2819.
6(3I

cofiber sarl

سوماكوزيك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
سوماكوزيك شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع أمير 

ورثة سيدي محلد - 68388 بركان 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 12  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

الحليم  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

2.758 حصة اجتلاعية من  بوغرارة 

أصل 5.588 حصة لفائدة  السيد (ة) 

12  جنبر  بتاريخ  بوغرارة  مصطفى 

.2819

الحليم  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

2.758 حصة اجتلاعية من  بوغرارة 

السيد  لفائدة   حصة   5.588 أصل 

(ة) رضوان بوغرارة بتاريخ 12  جنبر 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

17  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 746/2819.

6(4I

cofiber sarl

سوماكوزيك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

سوماكوزيك  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع أمير 

ورثة سيدي محلد شارع أمير ورثة 

سيدي محلد 68388 بركان املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 3.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  12  جنبر  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

كلسير  ورضوان  مصطفى  بوغرارة 

آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
17  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 746/2819.

6(6I

cofiber sarl

سوماكوزيك
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
سوماكوزيك »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع أمير 
ورثة سيدي محلد - 68388 بركان 

املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 3.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 12  جنبر 2819

امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
 - القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تفويت الحصص
- استقالة املسير القد م

- تعين مسير ن جد د ن: بوغرارة 
مصطفى و بوغرارة رضوان ملدة غير 

محدو ة و بإمضاء غير مشترك
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
17  جنبر  بتاريخ  ببركان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 746/2819.

6(7I

LAMZAL-MED

LAMZAL-MED
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LAMZAL-MED
 NR 22 Rue 29 Hay Inara 1 Ain

 Chock Casablanca ، 20480،
Casablanca MAROC

LAMZAL-MED  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

28138 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 86  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

ملزال  املهدي  (ة)  السيد  تفويت 

188 حصة اجتلاعية من أصل 188 

حصة لفائدة  السيد (ة) بوزيد فلبس 

بتاريخ 86  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72386.

6((I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

املبــشـــريـــن  -  ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

املبــشـــريـــن  -  ش.ذ.م.م.  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 31 

زنقــة مصطفــى املـــعـــانــــي  -- 28898 

البيضــاء  املغــــرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.95.195

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 

شركة  ش.ذ.م.م.     - حل املبــشـــريـــن  

مبلغ  املحدو ة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  688.888  رهم  رأسلالها 

زنقــة مصطفــى   31 مقرها اإلجتلاعي 

املـــعـــانــــي  -- 28898 البيضــاء  املغــــرب  

نتيجة لوفـــاة مســيـــر الـشــركـــة .
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و عين:
السيد(ة) عببـــد العـزيــــز   بـنـجــلـــــــون  

مصطفى  زنقـة   31 عنوانه(ا)  و 

املعــــانــــي   28898 البيضـــاء   املـــغــــــرب    

كلصفي (ة) للشركة.

و  بـنـجــلــــون   السيد(ة)  ـــوســـف   

عنوانه(ا) 31 زنقـة مصطفى املعــــانــــي   

28898 البيضـــاء  املـــغــــــرب    كلصفي 

(ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 31 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

  28898  -- زنقـة مصطفى املعــــانــــي   

البيضــاء  املــغــــرب  .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )724.77.

6(9I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

باباورد
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محلد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة  وس مارس رقم )6 ، 

98888، طنجة املغرب

باباور  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شقة 

بالطابق امر�سي ساحة أحرار رقم 2 

باب القصبة - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   38

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : باباور .
اإلنتاج و   : غرض الشركة بإ جاز 

التجارة في املالبس و توابعها .
شقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 2 بالطابق امر�سي ساحة أحرار رقم 
باب القصبة - 98888 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 98.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
 458   : أ  درة  جيلال  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
او  ل  اسلين  ماري  السيدة 
 وغني :  225 حصة بقيلة 188  رهم 

للحصة .
 225   : الد وري  عا دة  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  أ  درة  جيلال  السيد 
 18814     15 كريستفر  شارع   45
نيويورك الوال ات املتحدة اممريكية.

او  ل  اسلين  ماري  السيدة 
كنون  قاسم  زنقة  عنوانه(ا)   وغني 
  12 شقة   3 طابق  رمضان  إقامة 

98888 طنجة املغرب.
السيدة عا دة الد وري عنوانه(ا) 
98888 طنجة  52 زنقة قاسم كنون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  أ  درة  جيلال  السيد 
 18814     15 كريستفر  شارع   45

نيويورك الوال ات املتحدة اممريكية
او  ل  اسلين  ماري  السيدة 
كنون  قاسم  زنقة  عنوانه(ا)   وغني 
  12 شقة   3 طابق  رمضان  إقامة 

98888 طنجة املغرب
السيدة عا دة الد وري عنوانه(ا) 
98888 طنجة  52 زنقة قاسم كنون 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)1  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 774)22.
698I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ريال استيت توريزم
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محلد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة  وس مارس رقم )6 ، 

98888، طنجة املغرب

ريال استيت توريزم شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طنجة 

البالية 18 فيال شلس زنقة أ 

ماالباطا  - 98888 طنجة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.934(3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

 2819 نوفلبر   29 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  تم 

»76.318,73).3  رهم«  قدره 

إ 2  »188.888  رهم«  من  أي 

طريق  عن  »3.976.318,73  رهم« 

لألسهم  اإلسلية  القيلة  رفع    :

املوجو ة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 937)22.

691I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ريال استيت توريزم
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

خفض رأسلال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محلد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة  وس مارس رقم )6 ، 

98888، طنجة املغرب

ريال استيت توريزم شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي طنجة 

البالية 18 فيال شلس زنقة أ 
ماالباطا  - 98888 طنجة املغرب.

خفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.934(3
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2819 نوفلبر   29 في  املؤرخ 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  خفض 
أي  »76.318,73)  رهم«  قدره 
إ 2  »3.976.318,73  رهم«  من 
 : طريق  عن  »3.188.888  رهم« 

تخفيض القيلة اإلسلية لألسهم.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 937)22.

692I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ميد ط ب أش
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محلد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة  وس مارس رقم )6 ، 

98888، طنجة املغرب
ميد ط ب أش شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي س18 

الطابق 2 إقامة امندلس إنزارن زنقة 
الحافظ بن عبد البار 127 - 98888 

طنجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94623

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2819 12  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»113.888  رهم« أي من »188.888 
عن »213.888  رهم«  إ 2   رهم« 
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مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق   
الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 936)22.
693I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ميد ط ب أش
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محلد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة  وس مارس رقم )6 ، 

98888، طنجة املغرب
ميد ط ب أش شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي س18 

الطابق 2 إقامة امندلس إنزارن زنقة 
الحافظ بن عبد البار 127 - 98888 

طنجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94623

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   2819 12  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »1.476.898  رهم« 
 1.982.898« إ 2  »426.888  رهم« 
 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )93)22.
694I

فيد بيست كونسيلتين

TAHZA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعا ة شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، العيون املغرب

TAHZA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
الوكالة 1 بلوك E رقم 394 العيون 

تجزئة الوكالة 1 بلوك E رقم 394 

العيون 78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAHZA

اشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البناء وانشطة اخرء.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
العيون   394 رقم   E بلوك   1 الوكالة 
 394 رقم   E بلوك   1 الوكالة  تجزئة 

العيون 78888 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : اكناو  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد حسان اكناو :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اكناو  مصطفى  السيد 

  71 حي و ي العهد زنقة الحجاز رقم 

78888 العيون املغرب.

عنوانه(ا)  اكناو  حسان  السيد 

الحجاز  شارع  محكد  سيدي  تجزئة 
رقم 71 78888 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اكناو  مصطفى  السيد 

  71 حي و ي العهد زنقة الحجاز رقم 

78888 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 16  جنبر 

2819 تحت رقم )383.

699I

CABINET OUASSI

WIDHAIM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

CABINET OUASSI

علارة كومرزيد شارع الحرية طابق 

االول مكتب رقم 3 املد نة الجد دة 

، 46888، اسفي املغرب

WIDHAIM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 

7 علارة النور رقم 14 شارع كيندي 

- 46888 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

18181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 17  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WIDHAIM

أعلال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

مختلفة .

مكتب   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

شارع   14 رقم  النور  علارة   7 رقم 

كيندي - 46888 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : حسن  بو ها م  السيد 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد حلزة ويدان :  588 حصة 
بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بو ها م حسن عنوانه(ا) 
11 زنقة الجزائر حي املد نة الجد دة 

46888 اسفي املغرب.
السيد حلزة ويدان عنوانه(ا) 82 
 46888 الصفا  حي  السعد ين  زنقة 

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بو ها م حسن عنوانه(ا) 
11 زنقة الجزائر حي املد نة الجد دة 

46888 اسفي املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2819 تحت رقم -.
788I

VIKTADVICE

VIKTADVICE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

VIKTADVICE
الدار البيضاء ، 28218، الدار 

البيضاء املغرب
VIKTADVICE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 79 طريق 
أزمور حي الهناء - 28218 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(1971

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
  VIKTADVICE ذات الشريك الوحيد 
مبلغ رأسلالها 18.888  رهم وعنوان 
مقرها اإلجتلاعي 79 طريق أزمور حي 
الهناء - 28218 الدار البيضاء املغرب 
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بدون  بقيت  الشركة  أن   : ل  نتيجة 

نشاط مهم خالل هذ ن العامين ، و 

كدلك غياب أي احتلال للتحسين.

و حد  مقر التصفية ب 79 طريق 

الدار   28218  - الهناء  حي  أزمور 

البيضاء املغرب. 

و عين:
بلغازي   الد ن   نصر  السيد(ة)  

حي  أزمور  طريق   79 عنوانه(ا)  و 

املغرب  الدار البيضاء   28218 الهناء 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

عنوان   : بالتصفية  الوثائق املتعلقة 

الشركة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر 2819 تحت رقم 721358.

781I

MCG

وورد وايد كونسيلطون مراكش
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

وور  وا د كونسيلطون مراكش 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عالل الفا�سي، العلارة 12، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 28  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
وور    : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

وا د كونسيلطون مراكش.
خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

موجهة للخارج  اخل املغرب.
شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الشقة   ،12 العلارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 48888 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد راشدي اليعقوبي محلا ي 
:  58 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 
السيد أوليفيي بارتيلو :  58 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد راشدي اليعقوبي محلا ي 
رقم  فيال  الفر اوس  حي  عنوانه(ا) 
مراكش   48888 بدر  شارع   ،251

املغرب.
عنوانه(ا)  بارتيلو  أوليفيي  السيد 
حي   ،1 رقم  الشقة  أمال،  تجزئة 

ماجوريل 48888 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بارتيلو  أوليفيي  السيد 
حي   ،1 رقم  الشقة  أمال،  تجزئة 

ماجوريل 48888 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118649.

782I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SAID CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

SAID CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  شارع 

عبد الكريم الخطابي ، اقامة جوا  

رقم 189 شقة رقم 43 ، الطابق 

الثالث ، مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(2591

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 13 نوفلبر 2819 تقرر حل 

ذات  شركة   SAID CONSULTING

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي  شارع 

اقامة جوا    ، عبد الكريم الخطابي 

الطابق   ،  43 رقم  شقة   189 رقم 

مراكش   48888  - مراكش   ، الثالث 

املغرب نتيجة لألزمة مالية.

و عين:

سعيد  الحق    عبد  السيد(ة) 

 39 رقم  س   2 مسيرة  عنوانه(ا)  و 

48888 مسيرة 2 س رقم 39 48888  

مراكش املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

شارع  وفي    2819 نوفلبر   13 بتاريخ 

اقامة جوا    ، عبد الكريم الخطابي 

الطابق   ،  43 رقم  شقة   189 رقم 

مراكش   48888  - مراكش   ، الثالث 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118254.

783I

HADF NOUR

HADF NOUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

HADF NOUR
زنقة سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء 
زنقة سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء، 

28348، الدار البيضاء املغرب

HADF NOUR شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها االجتلاعي زنقة 

سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 5 
رقم 22 النخيل الدار البيضاء زنقة 

سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء 

28348 الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.361485

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 نوفلبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إ 2  الوحيد« 

املحدو ة«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724164.

787I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ســكـــويـــر آطـلنــتــيــــك  12  -  

ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
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ســكـــويـــر آطـلنــتــيــــك  14  -  ش.ذ.م.م.  

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 31 
زنقـة مصطفى املعــــانــــي  -- 28898  

البيضــاء  املغــــرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.137.((3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 38 نوفلبر 2819 تقرر حل 

14  -  ش.ذ.م.م.   ســكـــويـــر آطـلنــتــيــــك  

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
زنقـة مصطفى   31 مقرها اإلجتلاعي 

املعــــانــــي  -- 28898  البيضــاء  املغــــرب  

نتيجة لوفــــاة  مـسيــــر الـشــــركــــة .

و عين:
السيد(ة) عبـــد الـعـــــزيــــز    بـنـجــلـــــــون  
مصطفى  زنقـة   31 عنوانه(ا)  و 

املعــــانــــي   28898 البيضـــــــاء   املـــغــــــرب    

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 31 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 
  28898  -- زنقـة مصطفى املعــــانــــي   

البيضــاء  املــــغــــرب  .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724.777.

718I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

جــورج  هــيــنــــري
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

جــورج  هــيــنــــري شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 31 
زنقـة مصطفى املعــــانــــي  -- 28898 

البيضــاء  املغــــرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.133.797

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 

ذات  شركة  هــيــنــــري  جــورج   حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  388.888  رهم 

اإلجتلاعي 31 زنقـة مصطفى املعــــانــــي  

نتيجة  املغــــرب   البيضــاء    28898  --

لوفــــاة  مســيــــر الـشـــركــــة .

و عين:

الـعـــــزيــــز      عبـــد  السيد(ة) 

زنقـة   31 عنوانه(ا)  و  بـنـجــلـــــــون  

مصطفى املعــــانــــي   28898  البيضـــاء  

املـــغــــــرب   كلصفي (ة) للشركة.

السيد(ة)  ـــوســـف    بـنـجــلــــون   و 

عنوانه(ا) 31 زنقـة مصطفى املعــــانــــي    

28898  البيضـــاء   املـــغــــــرب     كلصفي 

(ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 31 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

  28898  -- زنقـة مصطفى املعــــانــــي    

البيضــاء  املــــغــــرب .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 2)724.7.

711I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الــفـــائــــزيـــــن
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

الــفـــائــــزيـــــن  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 31 

زنقـة مصطفى املعــــانــــي  -- 28898  

البيضــاء  املغــــرب  .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.95.197

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 38 نوفلبر 2819 تقرر حل 

املسؤولية  ذات  شركة  الــفـــائــــزيـــــن  

 388.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

 31 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

  28898  -- املعــــانــــي   مصطفى  زنقـة 

لوفــــاة   نتيجة  املغــــرب    البيضــاء  

مسيــــر الشــــركـــــة .

و عين:
السيد(ة) عبـــد الـعـــــزيــــز    بـنـجــلـــــــون  

مصطفى  زنقـة   31 عنوانه(ا)  و 

املـــغــــــرب     البيضـــاء    28898 املعــــانــــي   

كلصفي (ة) للشركة.

السيد(ة)  ـــوســـف     بـنـجــلــــون   و 

عنوانه(ا) 31 زنقـة مصطفى املعــــانــــي     

28898  البيضـــاء   املـــغــــــرب     كلصفي 

(ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 31 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

  28898  -- املعــــانــــي   مصطفى  زنقـة 

البيضــاء  املــــغــــرب  .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 8)724.7.

712I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

حمــيــــد اللــــــه
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

حلــيــــد اللــــــه  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 31 

زنقـة مصطفى املعــــانــــي  -- 28898  

البيضــاء  املغــــرب  .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.189.155

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 38 نوفلبر 2819 تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية  حلــيــــد اللــــــه  

 188.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

 31 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

  28898  -- املعــــانــــي   مصطفى  زنقـة 

لوفـــــاة   نتيجة  املغــــرب    البيضــاء  

مسيـــر الشــــركـــــة .

و عين:

الـعـــــزيــــز      عبـــد  السيد(ة) 

زنقـة   31 عنوانه(ا)  و  بـنـجــلـــــــون  

مصطفى املعــــانــــي   28898  البيضـــاء  

املـــغــــــرب    كلصفي (ة) للشركة.

السيد(ة)  ـــوســـف     بـنـجــلــــون    و 

عنوانه(ا) 31 زنقـة مصطفى املعــــانــــي     

املـــغــــــرب       البيضـــاء       28898

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 31 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

  28898  -- املعــــانــــي   مصطفى  زنقـة 

البيضــاء  املــــغــــرب   .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724.779.

713I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

الشــركـــة  العقـــاريـــة  رضــا اللــــه
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

الشــركـــة  العقـــاريـــة  رضــا اللــــه  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 31 

زنقـة مصطفى املعــــانــــي  -- 28868  

البيضــاء  املغــــرب  .
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.112.891

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 
اللــــه   رضــا  العقـــاريـــة   حل الشــركـــة  

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
1.488.888  رهم وعنوان  رأسلالها 
زنقـة مصطفى   31 مقرها اإلجتلاعي 

املعــــانــــي  -- 28868  البيضــاء  املغــــرب   

نتيجة لوفـــــاة  مـسـيــــــر الشـــركـــــة.

و عين:
السيد(ة) عبـــد الـعـــــزيــــز    بـنـجــلـــــــون  
مصطفى  زنقـة   31 عنوانه(ا)  و 

املـــغــــــرب     البيضـــاء    28898 املعــــانــــي   

كلصفي (ة) للشركة.
بـنـجــلــــون      السيد(ة)  ـــوســـف    
مصطفى  زنقـة   31 عنوانه(ا)  و 

املعــــانــــي    28898   البيضـــاء   املـــغــــــرب     

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 31 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 
  28898  -- املعــــانــــي   مصطفى  زنقـة 

البيضــاء  املــــغــــرب  .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 1)724.7.

714I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LD3DM
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البر د 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

LD3DM شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

 B5  شقة D1 مراكش بالزا علارة

الطابق الثاني كليز - 48888 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5671
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  89  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
مبلغ    LD3DM الوحيد  الشريك 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلجتلاعي إقامة مراكش بالزا 
الطابق الثاني   B5 شقة    D1 علارة 
48888 مراكش املغرب نتيجة  كليز - 

ل : عدم استلرار نشاط الشركة.
إقامة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 B5 شقة    D1 علارة  بالزا  مراكش 
الطابق الثاني كليز  - 48888 مراكش 

املغرب. 
و عين:

و  الحفار  خلو     السيد(ة)  
شقة  تانسيفت  زنقة   7 عنوانه(ا) 
املغرب  الرباط   188(8 اكدال    1(

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118695.
715I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ميد ط ب أش
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محلد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة  وس مارس رقم )6 ، 

98888، طنجة املغرب
ميد ط ب أش شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي س18 

الطابق 2 إقامة امندلس إنزارن زنقة 
الحافظ بن عبد البار 127 - 98888 

طنجة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94623

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2819 12  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»213.888  رهم« أي من »213.888 

عن  »426.888  رهم«  إ 2   رهم« 

أو  نقد ة  حصص  تقد م    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )93)22.

716I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ميد ت ب أش
إعالن متعد  القرارات

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محلد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة  وس مارس رقم )6 ، 

98888، طنجة املغرب

ميد ت ب أش »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: س 18 

الطابق 2 إقامة امندلس إنزارن زنقة 

الحافظ بن عبد البار 127 - 98888 

طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.94623

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
قبول شركة أكسنور بارتسيباسيون 

كشريك جد د في الشركة

عل2  الذي  نص   :2 رقم  قرار 
ما لي: تعيين مسير جد د: حيث تقرر 

 CIN  ) تعيين السيد اال ري�سي علا  

) مسيرا إ 2 جانب السيد   K223((2

خالد السخي

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي:  

تقرر تغيير تاريخ اختتام السنة املالية 

/ 38 من كل سنة ابتداء من   89 إ 2 

81/ 81 / 2819

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم من 1 إ 2 )3: الذي  نص 

عل2 ما لي: إعا ة صياغة بنو  النظام 

امسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )93)22.

717I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طكسال موروكو  سابلي أند 
سيرفيس سينتر

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  شارع محلد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة  وس مارس رقم )6 ، 

98888، طنجة املغرب

طكسال موروكو  سابلي أند سيرفيس 

سينتر شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املستو ع 
رقم 71 أ 4 القطعة 71 املنطقة 

الحرة قصر املجاز وا  الرمل   - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182615

 2( عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : طكسال 

موروكو  سابلي أند سيرفيس سينتر.
توزيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 
املوجه  و  املصفح  النسيج  إنتاج   ،

لصناعة السيارات.
عنوان املقر االجتلاعي : املستو ع 
رقم 71 أ 4 القطعة 71 املنطقة الحرة 
 98888  - الرمل    وا   املجاز  قصر 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.388 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
طكسالأوطوموتيف  الشركة 
طكسطيس ل   أ :  188 حصة بقيلة 

113  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
طكسالأوطوموتيف  الشركة 
فيسو  عنوانه(ا)  أ  ل    طكسطيس 
كونسيلهو كارركال  و سال فريكويسا: 
أوليفيرا  و كوندو  3438 كارركال  و 

سال البرتغال.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
إ نينكسون   بار  باملكرين  السيد 
 399188 جينسطبان   عنوانه(ا) 

سينت نكالس بلجيكا
إرلند  بنكط  بينكسطون  السيد 
 I   42132 عنوانه(ا) بوليسليندكطن

فاسطرا كوطاالند السويد
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )98)22.
71(I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

HIMAYA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

HIMAYA SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
تارو انت مركب أبراج طنجة جناح 6 
مكتب رقم 13 مكرر، طنجة - 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182715
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  تم إعدا    2819 13  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HIMAYA SERVICES
جليع   -  : بإ جاز  الشركة  غرض 
مهام املراقبة والحراسة ونقل امشياء 
الثلينة وحلا ة امشخاص والبضائع 
بجليع أشكالها وبكل الوسائل ؛ توفير 
املجال  هذا  في  واملركبات  املوظفين 
وتركيب جليع   ، املراقبة عن بعد   ،
املهن  في  التدريب   ، اإلنذار  أنظلة 
اممنية ملوظفيها أو موظفي الشركات 
هندسة و راسة  ؛  أو امفرا  اآلخرين 
جليع  ؛  والحلا ة  املراقبة  وسائل 
امنشطة ذات الصلة بشكل مباشر أو 
غير مباشر بأهداف الشركة ؛ استيرا  
وتصد ر املنتجات والخدمات املتعلقة 

بلجال علل الشركة..
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
تارو انت مركب أبراج طنجة جناح 6 
مكتب رقم 13 مكرر، طنجة - 98888 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 28.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن املختار فيصل  عنوانه(ا) 
 5 ج علارة   5 العرفان باب امندلس 

طنجة 98888 طنجة املغرب.

السيدة ابكري بوشرى عنوانه(ا) 
 5 مجلوعة  امندلس  باب  العرفان 
علارة 5 رقم 1 طنجة 98888 طنجة 

املغرب.
جوهرة   املختار  بن  السيدة 
 5 امندلس  باب  العرفان  عنوانه(ا) 
طنجة   98888 طنجة   5 علارة  ج 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
فيصل   املختار  بن  السيد 
عنوانه(ا) العرفان باب امندلس 5 ج 
علارة 5 طنجة 98888 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 229826.
719I

فيد بيست كونسيلتين

SECORT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعا ة شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، العيون املغرب
SECORT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي موالي 

رشيد اراك رقم 62 العيون حي 
موالي رشيد اراك رقم 62 العيون 

78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 85  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.SECORT

غرض الشركة بإ جاز : شراء وبيع 
االسلاك بالجللة و التقسيط.

عنوان املقر االجتلاعي : حي موالي 
رشيد اراك رقم 62 العيون حي موالي 
 78888 العيون   62 رشيد اراك رقم 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد محلد ملين حليم :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد ملين حليم عنوانه(ا) 
 8( رقم  نوا  بو   81 رملة  خط  حي 

العيون 78888 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد ملين حليم عنوانه(ا) 
 8( رقم  نوا  بو   81 رملة  خط  حي 

العيون 78888 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23  جنبر 

2819 تحت رقم 3875.
728I

MAY CONSULTING

LE BON CHEF
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

28388، الدارالبيضاء املغرب
LE BON CHEF شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7 زنقة 

املالزم فرناند لفيالت  - 28388 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
449669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
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تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BON CHEF
تحضير   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الوجبات الجاهزة.
زنقة   7  : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املالزم فرناند لفيالت  - 28388 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 588   : السيد نور الد ن كريدي 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
 588   : السيدة صافية سعد هللا 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
 588  : السيد نور الد ن كريدي   

بقيلة 188  رهم.
 588  : السيدة صافية سعد هللا 

بقيلة 188  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
كريدي  الد ن  نور  السيد 
عنوانه(ا) التقدم زنقة 28 رقم 6 ح م  

28758 الدار البيضاء املغرب.
السيدة صافية سعد هللا عنوانه(ا) 
ص ب 6944 الرياض11452 28888 

الرياض السعو  ة.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
كريدي  الد ن  نور  السيد 
عنوانه(ا) التقدم زنقة 28 رقم 6 ح م  

ا28758 الدار البيضاء املغرب
السيدة صافية سعد هللا عنوانه(ا) 
ص ب 6944 الرياض11452 28888 

الرياض السعو  ة
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

721I

FIGENOR

ANTARES SELUANE
إعالن متعد  القرارات

FIGENOR
 BD YOUSSEF IBN.1(5

TACHFINE ، 62000، NADOR M
ANTARES SELUANE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي: الحي 

الصناعي سلوان - - الناظور املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.14719

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  الذي  نص   :1 رقم  قرار 
الراسلال االجتلاعي من  رفع  ما لي: 
 9.752.788 ا 2  188.888  رهم 
سهم   96527  رهم بواسطة صدور 
جد د من فئة 188  رهم للواحد قد 

اكتتبت و حررت بكاملها
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
القانون  من   7 و   6 الفصل  تغيير 

االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي  نص عل2 ما لي: 
 - 9.782.788  رهم  تهامي اليحياوي 

ا رغار مليكة 58.888  رهم
بند رقم 7: الذي  نص عل2 ما لي: 
 - حصة   97827 اليحياوي  تهامي 

ا رغار مليكة 588 حصة
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3548.
722I

ائتلانية الوفاء

اوالد ناصر طرانس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية الوفاء
79 شارع عالل الفا�سي سطات ، 

26888، سطات املغرب

اوال  ناصر طرانس شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

ملراركة اوال  ناصر سيدي حجاج - 
26688 سيدي حجاج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اوال    : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ناصر طرانس.
نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع.
:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - حجاج  سيدي  ناصر  اوال   ملراركة 

26688 سيدي حجاج املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.888   : سعيد  صابر  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سعيد  صابر  السيد 
 وار ملراركة اوال  ناصر سيدي حجاج 

26688 سيدي حجاج املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عسلوج عثلان عنوانه(ا) 
حجاج  سيدي  بوسلهام  اوال    وار 

26688 سيدي حجاج املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 1( بتاريخ  احلد   ببن  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 286.
723I

االتقان للحسابات

MILOUD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62888، الناظور املغرب

MILOUD IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : علارة 
الفرح 7 سلوان - 62782 الناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.17473

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  83  جنبر  املؤرخ في 
شركة   MILOUD IMMOBILIER
مبلغ  املحدو ة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
 7 الفرح  علارة  اإلجتلاعي  مقرها 
املغرب  الناظور   62782  - سلوان 

نتيجة ل- مشاكل متنوعة.
و عين:

بالل  عزوز و عنوانه(ا)  السيد(ة) 
 62782 سلوان  الكشاظية  حي 
الناظور املغرب كلصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
علارة  وفي   2819 83  جنبر  بتاريخ 
الناظور   62782  - سلوان   7 الفرح 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 24 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3555.

724I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

S.A LIGHTING TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° 1  RDC   IMM G58
  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC



769 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

S.A LIGHTING TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املتجر رقم 
1  وار سيد العربي بوزيد جلاعة 

الويدان مركز أوال  حسون رقم 199 
مراكش - 48888 مراكش املللكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181277
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 82  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 S.A  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LIGHTING TRAVAUX
-امشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

الكهرباء 
-جليع امشغال العامة و أشغال 

البناء
و  الكهرباء  املوا   وبيع   -شراء 

السباكة.
املتجر   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 1  وار سيد العربي بوزيد جلاعة 
الويدان مركز أوال  حسون رقم 199 
املللكة  مراكش   48888  - مراكش 

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 588   : لغويبة  الصالح  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
 588   : احلا   لغويبة  السيد  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصالح لغويبة عنوانه(ا) 
جلاعة  بوزيد  العربي  سيد   وار 
الويدان قيا ة أوال  حسون   48888 

مراكش املللكة املغربية.

لغويبة احلا  عنوانه(ا)  السيد  

 265 رقم  الضاوي  تجزئة  أسكجور 

48888 مراكش املللكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

لغويبة احلا  عنوانه(ا)  السيد  

 265 رقم  الضاوي  تجزئة  أسكجور 

48888 مراكش املللكة املغربية

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118561.

725I

FISCALITY CONSULTING CENTER

RM-PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

RM-PROTECT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  شارع عبد 

الكريم الخطابي ، اقامة جوا  رقم 

189 شقة رقم 43 ، الطابق الثالث - 

48888 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96(61

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 14 نوفلبر 2819 تم  تحويل  

املقر االجتلاعي الحا ي للشركة من » 

اقامة   ، شارع عبد الكريم الخطابي 

جوا  رقم 189 شقة رقم 43 ، الطابق 

الثالث - 48888 مراكش املغرب« إ 2 
»رقم 63 شارع عبد الخالق آلتوريس 

مراكش    48888  - اسيف    مجلع 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118135.

726I

STE FACILITY.CASH 

 STE AUTO ECOLE TARIK

ANNAJAH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF MAROC

 STE AUTO ECOLE TARIK

ANNAJAH SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الطابق 

االول حي البطلة طريق صاكة- 

جرسيف - 35188 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 AUTO ECOLE TARIK ANNAJAH

.SARL AU

مؤسسة   : غرض الشركة بإ جاز 

لتعليم السياقة.

الطابق   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

صاكة-  طريق  البطلة  حي  االول 

جرسيف - 35188 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد اعبعوب محلد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اعبعوب محلد عنوانه(ا) 

تازة   3588  وار بوحدو  اكنول تازة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعبعوب محلد عنوانه(ا) 

تازة   3588  وار بوحدو  اكنول تازة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723.

727I

HOME COMPTA

FIDUSCAL
إعالن متعد  القرارات

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

FIDUSCAL »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 321 شارع 

وا  الدورة تجزئة الشهد ة املفة - 

28248 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(3927

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 



عد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828)الجريدة الرسمية   778

النشاط  تعد ل  رقم  قرار 

ما لي:  عل2  الذي  نص  االجتلاعي: 

الذي  نظم   127-12 للقانون  وفًقا 

الشريك  ،  قرر  املحاسبة  مهنة 

محاسب  إ 2  النشاط  تغيير  الوحيد 

العلل  مقاول  من   
ً
بدال معتلد 

املحاسباتي.

املد ر  اسم  تصحيح  رقم   قرار 

تتم  الذي  نص عل2 ما لي:  الفر ي: 

كتابة اسم املد ر الوحيد عل2 النحو 

وليس   ، السيد رشيد بريجال  التا ي: 

السيد رشيد بورجال

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  نص عل2   :2 بند رقم بند 

الذي   127-12 للقانون  وفًقا  ما لي: 

 نظم مهنة املحاسبة ،  قرر الشريك 

محاسب  إ 2  النشاط  تغيير  الوحيد 

العلل  مقاول  من   
ً
بدال معتلد 

املحاسباتي.

الذي  نص عل2   :7 بند رقم بند 

تتم كتابة اسم املد ر الوحيد  ما لي: 

رشيد  السيد  التا ي:  النحو  عل2 

بريجال ، وليس السيد رشيد بورجال

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724683.

72(I

MCG

سلمان رياض
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

سللان رياض شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 63  رب 

 قاق، باب  كالة - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 82  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : سللان 

رياض.

تشغيل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

تأجير  و  والرياضات  الضيافة  بيوت 

الغرف املفروشة والفيالت املفروشة 

واملوتيالت  الفنا ق  جليع  وتشغيل 

واملجلعات السياحية واملنتجعات .

63  رب   : عنوان املقر االجتلاعي 

مراكش   48888  - باب  كالة   قاق، 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد هشام املحراب :  58 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 58   : البصطامي  معا   السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املحراب  هشام  السيد 

 2 83، سلطانت  عللية الواحة، رقم 

48888 مراكش املغرب.

السيد معا  البصطامي عنوانه(ا) 

 48888  59 الرقم  سالك،  بن   وار 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  املحراب  هشام  السيد 

 2 83، سلطانت  عللية الواحة، رقم 

48888 مراكش املغرب

السيد معا  البصطامي عنوانه(ا) 
 48888  59 الرقم  سالك،  بن   وار 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 3)1184.
729I

FACE FIDUCIAIRE

AL KAZAZ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

FACE FIDUCIAIRE
289 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 28138، الدار 
البيضاء املغرب

AL KAZAZ شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

 17AV وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 DES FORCES ARMEE ROYALE
 2éme ETG APPT N° 8 - 20000

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113357

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2813 أبريل   19 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
سعيد  يعرب  (ة)  السيد  تفويت 
كاظم 488 حصة اجتلاعية من أصل 
488 حصة لفائدة  السيد (ة) محلد 

جوا  كاظم بتاريخ 19 أبريل 2813.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724661.
738I

االتقان للحسابات

GAZELLE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

االتقان للحسابات
142 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62888، الناظور املغرب

GAZELLE NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

عريض بلوك 1 زنقة 41 رقم 7 - 

62828 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.143(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   GAZELLE NEGOCE

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

زنقة   1 اإلجتلاعي حي عريض بلوك 

الناظور املغرب   62828  -  7 رقم   41

نتيجة ل- مشاكل متنوعة.

و عين:

السيد(ة) نوفل  يسير و عنوانه(ا) 

 62888  78 رقم  سيناء  ابن  شارع 

الناظور املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

حي  وفي   2819 18  جنبر  بتاريخ 

 -  7 رقم   41 زنقة   1 بلوك  عريض 

62828 الناظور املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3554.

731I

HADF NOUR

HADF NOUR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد د للشركة

HADF NOUR

زنقة سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء 

زنقة سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء، 

28348، الدار البيضاء املغرب

HADF NOUR  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية 

اقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل الدار البيضاء زنقة سلية 

اقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل الدار البيضاء 28348 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.361485

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 نوفلبر 2819 تم تعيين 

مسير جد د للشركة السيد(ة) احلد 

سالم عبد هللا كلسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724164.

732I

NEGAM

NEGAM
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

NEGAM

زنقة سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء ، 

28348، الدارالبيضاء املغرب

NEGAM شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية 

اقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 

22 النخيل الدارالبيضاء - 28348 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.348869

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 86  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

علير  محلد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   258

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.888

طارق علير بتاريخ 86  جنبر 2819.

علير  (ة)  ونس  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   258

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.888

زكرياء علير بتاريخ 86  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724178.

733I

AUTO LAHRAOUI

AUTO LAHRAOUI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUTO LAHRAOUI

144 زنقة محلد سليحة اقامة 

جوهرة محلد اسليحة شقة 35 

البيضاء ، 28378، الدار البيضاء 

املغرب

AUTO LAHRAOUI شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 144 زنقة 

محلد اسليحة اقامة جوهرة محلد 

اسليحة شقة 35 البيضاء املغرب 

28378 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.226499

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  19  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  AUTO LAHRAOUI الشريك الوحيد

188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

زنقة   144 وعنوان مقرها اإلجتلاعي 

محلد اسليحة اقامة جوهرة محلد 

املغرب  البيضاء   35 شقة  اسليحة 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   28378

ل : توقف النشاط التجاري.

و حد  مقر التصفية ب 144 زنقة 

محلد اسليحة اقامة جوهرة محلد 

اسليحة شقة 35 البيضاء - 28378 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد(ة) عبد الرحلان   لحراوي 

عين  اشنيدر  كريان   1( عنوانه(ا)  و 

البيضاء   281(8 البيضاء  الد اب 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724673.

734I

GOLDEN BUSINESS

GOLDEN BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

GOLDEN BUSINESS

114 زاوية زنقة سقراط و شارع 

يعقوب املنصور املعاريف ، 28378، 

الدار البيضاء املغرب

GOLDEN BUSINESS شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 114 

زاوية زنقة سقراط و شارع يعقوب 

املنصور املعاريف - 28378 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(1971

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   28 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

مبلغ    GOLDEN BUSINESS

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

زنقة  زاوية   114 اإلجتلاعي  مقرها 

املنصور  يعقوب  شارع  و  سقراط 

البيضاء  الدار   28378  - املعاريف 

النشاط  إنعدام   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري.

و حد  مقر التصفية ب 114 زاوية 

زنقة سقراط و شارع يعقوب املنصور 

البيضاء  الدار   28378  - املعاريف 

املغرب. 

و عين:

و  السبكي  محلد   السيد(ة) 

  --   4(31( عنوانه(ا) صندوق البر د 

أبو ظبي اإلمارات املتحدة كلصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724791.

735I

DK PARTNERS MAROC

ONDRA LLP
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إغالق فرع تابع لشركة أجنبية

DK PARTNERS MAROC

  Bd, Ghandi - Ghandi Mall

 Immeuble 9 - 2éme étage N°5

 - Boulevard Ghandi، 20100،

CASABLANCA MAROC

ONDRA LLP »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 125, 

 old broad street - EC2N IAR

.LONDRES ANGLETERRE

»إغالق فرع تابع لشركة أجنبية«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19975

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   281( أكتوبر   82 في  املؤرخ 

 ONDRA لشركة  تابع  فرع  إغالق 

 ONDRA MIDDLE تسليته   LLP

 Ang Bd في  والكائن عنوانه    EAST

 rahal meskini  - - CASABLANCA

MAROC
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر )281 تحت رقم 1668)6.

736I

fiduazizi

STE STORM CAR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب

STE STORM CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 AV AL وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 QIRAOUANE EN HAUT DE

 BANQUE POPULAIRE 2EME

 ETAGE LAAYOUNE - 70000

.LAAYOUNE MAROC

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(927

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 83  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

(ة) حسين البطاح  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   3.388

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.888

محلد ماء العينين ماعينيا بتاريخ )2 

نوفلبر 2819.

محلد روحيل  (ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.788

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   5.888

محلد ماء العينين ماعينيا بتاريخ )2 

نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 89  جنبر 

2819 تحت رقم 2819/)297.

737I

fiduazizi

STE LAS DONAS TRANS A
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب

 STE LAS DONAS TRANS A

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT EL وعنوان مقرها االجتلاعي

 WAKALA 1 BLOC E N 475 -

.70000 LAAYOUNE MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.276(1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 83  جنبر  في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

نقل املستخدمين لحساب الغير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 89  جنبر 

2819 تحت رقم 8/2819)29.

73(I

fiduazizi

RIHANA NETTOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب

RIHANA NETTOYAGE شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك س رقم 341 حي 

القدس تجزئة الوفاق بلوك س رقم 

341 78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 16  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RIHANA NETTOYAGE

و  بيع   : بإ جاز  الشركة  غرض 

توزيع موا  التنظيف.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

القدس تجزئة الوفاق بلوك س رقم 

341 حي القدس تجزئة الوفاق بلوك 

س رقم 341 78888 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد محلد االنصاري 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 1888  : السيد محلد االنصاري   

بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد االنصاري عنوانه(ا) 

حي القدس تجزئة الوفاق بلوك س 

رقم 341 78888 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد االنصاري عنوانه(ا) 

حي القدس تجزئة الوفاق بلوك س 

رقم 341 78888 العيون املغرب

عنوانه(ا)  لغزال  الطيب  السيد 

بلوك ب  الوفاق  القدس تجزئة  حي 

رقم 1395 78888 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 24  جنبر 

2819 تحت رقم 3897/2819.

739I

ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

RMILA RESORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة 

 ALLIANCES DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER

 rue ali Abderrazak Maârif ، 16

20370، Casablanca maroc

RMILA RESORT شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي 16 زنقه 

علي عبد الرزاق املعاريف  - 28378 

الذار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.174.(47

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 شتنبر   28 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

و  الكفاالت  منح  علليات 

الضلانات والرهون العقارية لضلان 

لنفس  املنتلية  الشركات  التزامات 

املجلوعة التي تنتمي لها الشركة..

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723136.

748I

ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

ALLIANCES DARNA, SA
شركة املساهلة

توسيع نشاط الشركة 

 ALLIANCES DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER

 rue ali Abderrazak Maârif ، 16

20370، Casablanca maroc

ALLIANCES DARNA, SA شركة 

املساهلة
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وعنوان مقرها االجتلاعي 16 زنقه 

علي عبد الرزاق, - 28378  الدار 

البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35.623

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 فبرا ر   27 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

و  الكفاالت  منح  علليات 

الضلانات والرهون العقارية لضلان 

لنفس  املنتلية  الشركات  التزامات 

املجلوعة التي تنتمي لها الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

87 نوفلبر  التجارية بلراكش  بتاريخ 

2819 تحت رقم 9.432.

741I

ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

RIAD SOLTAN
شركة املساهلة

توسيع نشاط الشركة 

 ALLIANCES DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER

 rue ali Abderrazak Maârif ، 16

20370، Casablanca maroc

RIAD SOLTAN شركة املساهلة

وعنوان مقرها االجتلاعي 16 زنقه 

علي عبد الرزاق املعاريف - 28378 

الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.154131

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 شتنبر   24 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

توسيع الغرض االجتلاعي للشركة 

ليضم كذلك علليات منح الكفاالت و 

الضلانات والرهون العقارية لضلان 

لنفس  املنتلية  الشركات  التزامات 

املجلوعة التي تنتمي لها الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724885.

742I

RL CONSULTING

CAP ADVISE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

RL CONSULTING

 BD AL MASSIRA AL 2(

 KHADRA 4EME ETAGE ،

20100، CASABLANCA MAROC

CAP ADVISE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

 BD AL 2( وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 MASSIRA AL KHADRA - 20000

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.245351

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 82  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

 SELMA ZAKI (ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   2.588

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   2.588

 83 بتاريخ   CHAKIB GUESSOUS

 جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723141.

743I

fiduciaire elbakkouri sarl au

TAWSSIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

TAWSSIL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1 زنقة 
بليا  ، الطابق 4 ، حي املستشفيات 
شارع عبد املومن - 28842  الدار 

البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(8263

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 شتنبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
حي   ،  4 الطابق   ، زنقة بليا    1 »رقم 
 - املومن  عبد  شارع  املستشفيات 
إ 2  املغرب«  الدار البيضاء     28842
  ، الطابق السفلي   ، 148 مكرر  »رقم 
،   زنقة  إفني ، حي  مدار   الجيروند 
الدار البيضاء      28588   - الجيروند 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724612.
744I

SM SOUTH CAPITAL

MORMEX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

SM SOUTH CAPITAL
 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID (derrière
 la bourse bd des FAR )، 20000،

CASABLANCA MAROC
MORMEX شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7)3 شارع 
محلد الخامس الطابق 7 شقة رقم 
19 - 28888 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.433957
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 16  جنبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
شارع محلد الخامس الطابق   3(7«
الدار   28888  -  19 رقم  شقة   7
شارع   357« إ 2  املغرب«  البيضاء 
شقة   3 الطابق  الخامس   محلد 

رقم 5 الفضاء الف 6  - 28888 الدار 

البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72465.

745I

fiduazizi

LAAYOUNE DECO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب

LAAYOUNE DECO شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

مد نة الوفاق  بلوك ب رقم 12 

تجزئة مد نة الوفاق  بلوك ب رقم 

12 78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LAAYOUNE DECO

و  البناء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اشغال متعد ة.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 12 رقم  ب  بلوك  الوفاق   مد نة 

بلوك ب رقم  تجزئة مد نة الوفاق  

12 78888 العيون املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

العقبي  العاطي  عبد  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

 : العقبي  العاطي  عبد  السيد   

1888 بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

العقبي  العاطي  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي التعاون شارع طرابلس 
رقم 82 78888 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

العقبي  العاطي  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي التعاون شارع طرابلس 
رقم 82 78888 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 83 أكتوبر 

2819 تحت رقم 2427/2819.

746I

HADF NOUR

HADF NOUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HADF NOUR
زنقة سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء 
زنقة سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 النخيل الدار البيضاء، 

28348، الدار البيضاء املغرب

HADF NOUR شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة سلية 

اقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل الدار البيضاء زنقة سلية 

اقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 22 

النخيل الدار البيضاء 28348 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.361485

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   2( في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

الشيخ  (ة)  السيد  تفويت 

حصة   588 اميليد  الحافظ  محلد 

حصة   1.888 أصل  من  اجتلاعية 

احلد  هللا  عبد  (ة)  السيد  لفائدة  

سالم بتاريخ )2 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724164.

747I

aice compta

LUISANCE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

LUISANCE IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 18 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 28128 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LUISANCE IMMOBILIERE

الترويج   : بإ جاز  الشركة  غرض 

العقاري.

زنقة   18  : عنوان املقر االجتلاعي 

الحرية الطابق 3 الشقة 5  - 28128 

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

188 حصة    : السيدة كنزة رايس 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيدة زينب مشاط :  388 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

السيدة مريم مشاط :  388 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 388   : مشاط  مالك  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 15 السيدة كنزة رايس عنوانه(ا) 

زنقة اتينا الطابق 4 الشقة5 28128 

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  مشاط  زينب  السيدة 

 5 الشقة   4 الطابق  اتينا  زنقة   15

28128 البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  مشاط  مريم  السيدة 

 5 الشقة   4 الطابق  اتينا  زنقة   15

28128 البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  مشاط  مالك  السيدة 

 5 الشقة   4 الطابق  اتينا  زنقة   15

28128 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 15 السيدة كنزة رايس عنوانه(ا) 

زنقة اتينا الطابق 4 الشقة5 28128 

البيضاء البيضاء

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724351.

74(I

fiduazizi

TILHNA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع علر املختار حي القدس شارع 

علر املختار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب

TILHNA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 25 مارس 

 w رقم 393 25 مارس بلوك w بلوك

رقم 393 78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TILHNA

و  البناء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اشغال متعد ة.

عنوان املقر االجتلاعي : 25 مارس 

 w رقم 393 25 مارس بلوك w بلوك

رقم 393 78888 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد ميج :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

بقيلة   1888  : السيد محلد ميج 

188  رهم.
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ميج  محلد  السيد 
 393 رقم  و  بلوك  مارس   25 مد نة 

78888 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ميج  محلد  السيد 
 393 رقم  و  بلوك  مارس   25 مد نة 

78888 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28 نوفلبر 

2819 تحت رقم 17/2819)2.

749I

SOCIETE OYAMA TRAVAUX SARL AU

 SOCIETE OYAMA TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 SOCIETE OYAMA TRAVAUX
SARL AU

حي اإلنارة بلوك ب رقم 37 شارع 
محلد السا س ، 68888، وجدة 

املغرب
 SOCIETE OYAMA TRAVAUX
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  حي 

اإلنارة بلوك ب رقم  37شارع محلد 
السا س - 68888 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23499
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   281( نوفلبر   22 في  املؤرخ 
 SOCIETE OYAMA TRAVAUX حل
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 
بلوك  اإلنارة  حي  اإلجتلاعي   مقرها 
 - 37شارع محلد السا س  ب رقم  
68888 وجدة املغرب نتيجة لتوقيف 

النشاط.

و عين:

و  اورقية  محلد    السيد(ة) 

رقم   ب  بلوك  اإلنارة  حي  عنوانه(ا) 

 68888 السا س  محلد  39شارع 

وجدة املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

حي  وفي    2819 16  جنبر  بتاريخ 

37شارع محلد  اإلنارة بلوك ب رقم  

السا س - 68888 وجدة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 3922.

758I

سيكلا كومبت

L2AT COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

سيكلا كومبت

29، شارع محلد السا س املركب 

التجاري اراك، علارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 28558، الدار 

البيضاء املغرب

L2AT COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7 احلد 

التوقي، الطابق الثاني - 8)288 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

458949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 L2AT  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.COMPANY

منعش   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عقاري.

احلد   7  : عنوان املقر االجتلاعي 

التوقي، الطابق الثاني - 8)288 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : السيد عبد املجيد عتيق 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد احلد لعر�سي :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عتيق  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه(ا) اسبانيا 8 اسبانيا اسبانيا.

عنوانه(ا)  لعر�سي  احلد  السيد 

الفقيه   23282  89 تجزئة بدر الرقم 

بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عتيق  املجيد  عبد  السيد 

عنوانه(ا) اسبانيا 8 اسبانيا اسبانيا

عنوانه(ا)  لعر�سي  احلد  السيد 

الفقيه   23282  89 تجزئة بدر الرقم 

بن صالح املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723657.

751I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LOFT GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

LOFT GARDEN شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  إقامة 
ور ة II بلوك H شقة رقم 14 الطابق 

الرابع شارع فرنسا الحي الشتوي 
مراكش.  - 48888 مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.295(9
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 85  جنبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
شقة رقم   H بلوك   II إقامة ور ة   «
الطابق الرابع شارع فرنسا الحي   14
مراكش    48888  - الشتوي مراكش.  
الطابق   ،  1 إ 2 »مكتب رقم  املغرب« 
 32( رقم   ، املسار  تجزئة   ، امول 
 48188  - مراكش  اآسفي  طريق   ،

مراكش   48188«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم )11869.

752I

AUDINORD SARL

سا كونتراكتور
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme étage de
 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC
سا كونتراكتور شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الجبل اقامة شقرون رقم 14 طابق 
3 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
182537

 26 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 نوفلبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

سا   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

كونتراكتور.

البناء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املتعد .

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

طابق   14 الجبل اقامة شقرون رقم 

3 - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : شكراتي  السيد  ونس 

حصة بقيلة 58.888  رهم للحصة .

 588   : علراني  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 58.888  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  شكراتي  السيد  ونس 

شارع الحسن االول 151 طابق 3  رقم 

7 98888 طنجة املغرب.

السيد ابراهيم علراني عنوانه(ا) 

 98888 مطافي   3 حنيفة  ابي  زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  شكراتي  السيد  ونس 

شارع الحسن االول 151 طابق 3  رقم 

7 98888 طنجة املغرب

السيد ابراهيم علراني عنوانه(ا) 

 98888 مطافي   3 حنيفة  ابي  زنقة 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 58))22.

753I

FIDU.PRO CONSULTING

A9 DIFFUSION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق11 رقم 29  الدار البيضاء ، 

8، الدار البيضاء املغرب

A9 DIFFUSION شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

ركراكا إقامة الكورنيش علارة 

2الطابق امر�سي شقة 1 الدار 

البيضاء - 8888 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4589(7

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 83  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 A9  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DIFFUSION

استيرا    : بإ جاز  الشركة  غرض 

وتصد ر.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

علارة  الكورنيش  إقامة  ركراكا 

الدار   1 شقة  امر�سي  2الطابق 

البيضاء  الدار   8888  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد مكرم بنترا  :  1.888 حصة 
بقيلة 188  رهم للحصة .

 188888  : بنترا   مكرم  السيد   
بقيلة 188  رهم.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مكرم بنترا  عنوانه(ا) 335، 
سيدي عبا  3 مراكش 8888  مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مكرم بنترا  عنوانه(ا) 335، 
سيدي عبا  3 مراكش 8888 مراكش 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
التجارية بالدار البيضاء  بتاريخ - تحت 

رقم -.
754I

س-اطلس

STE BOOSTER TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

س-اطلس
الطابق االول الحي اال اري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23888، بني مالل 
املغرب

STE BOOSTER TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
 LOT RIAD وعنوان مقرها اإلجتلاعي
 ESSALAM IMMEUBLE 15 BENI
MELLAL - 23000 بني مالل املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1957
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2819 25  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي   »4.288.888  رهم« 
»1.588.888  رهم« إ 2 »5.788.888 
تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 946.

755I

LADY TOP

LADY TOP SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

LADY TOP

 23H, COOPERATIVE

 MALAKIA, ROUTE DE SEFROU,

 COMMENE RURALE ,OULAD

TAYEB, FES ، 30000، فاس املغرب

LADY TOP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 23H, : وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 COOPERATIVE MALAKIA,

 ROUTE DE SEFROU,

 COMMENE RURALE, OULAD

TAYEB, FES - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.17821

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 31  وليوز  في  املؤرخ 

شركة ذات   LADY TOP SARL حل 

رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  1.888.888  رهم 

 23H, COOPERATIVE اإلجتلاعي 

 MALAKIA, ROUTE DE SEFROU,

 COMMENE RURALE, OULAD

فاس املغرب   TAYEB, FES - 30000

نتيجة لتوقف أنشطة الشركة.

و عين:

  SOUSA MOREIRA السيد(ة) 

و   MACHADO FERNANDO

 LOUSADA PORTO, عنوانه(ا) 

 SEF SERV ESTR E FRONTERIAS,

البرتغال  بورتو   PORTUGAL 88

كلصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 IMM وفي   2819 غشت   87 بتاريخ 

 28 APPT 2 1 ER ETAGE RUE

 MOHAMED KAGHAT V N FES -

38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

11  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4/2819)39.

756I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 JOYA F.DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 JOYA F.DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 13، 

الطابق السفلي ، تجزئة الزوبير ، 

حي املفة    - 28228 الدار البيضاء  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.247399

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 مارس   84 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة)  سليرة  لحرش 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   3.888

(ة)    السيد  لفائدة   حصة   6.888

مارس   84 بتاريخ  العلمي    محلد  

.2819

تفويت السيد (ة)  سليرة  لحرش 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   3.888

6.888 حصة لفائدة  السيد (ة)  خالد  

العزري بتاريخ 84 مارس 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724613.

757I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 JOYA F.DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 JOYA F.DISTRIBUTION SARL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتلاعي رقم 13، 

الطابق السفلي ، تجزئة الزوبير ، حي 

املفة - 28228   الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.247399

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 84 مارس 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إ 2  الوحيد« 

املحدو ة«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724613.

75(I

fiduciaire elbakkouri sarl au

JOYA F.DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

JOYA F.DISTRIBUTION  شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 13، 

الطابق السفلي ، تجزئة الزوبير ، 

حي املفة - 28228   الدار البيضاء   

املغرب .

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.247399

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2819 مارس   84 املؤرخ في 

مسير جد د للشركة السيد(ة) العلمي  

محلد  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724613.

759I

WIFAK GESTION

I3E FORMATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

WIFAK GESTION

شارع عبد العا ي بنشقرون مكاتب 

زينب طابق رقم 2 مكتب رقم ) . ، 

38888، فاس املغرب

I3E FORMATION PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

البيروني العلارة رقم 4 الشقة رقم 

12 أكدال  - 18898 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.134645

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  84  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    I3E FORMATION PRIVE

وعنوان  48.888  رهم  رأسلالها 

البيروني  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 

العلارة رقم 4 الشقة رقم 12 أكدال  

 : الرباط املغرب نتيجة ل   18898  -

التصفية و  ة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الشقة رقم   4 البيروني العلارة رقم 

12 أكدال  - 18898 الرباط املغرب. 

و عين:

و  بوعيا   جليل    السيد(ة)  

عنوانه(ا) شارع البيروني العلارة رقم 

 18898 أكدال    12 رقم  الشقة   4

الرباط املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2819 تحت رقم 183675.

768I

سيكلا كومبت

OURI IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سيكلا كومبت

29، شارع محلد السا س املركب 

التجاري اراك، علارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 28558، الدار 

البيضاء املغرب

OURI IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 147، 

شارع املقاومة، اقامة افا، الطابق 

الثاني، رقم 24 - 28888 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 أكتوبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 OURI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.IMMO

منعش    : بإ جاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 ،147  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق  افا،  اقامة  املقاومة،  شارع 
الدار   28888  -  24 رقم  الثاني، 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

2.888.888  رهم، مقسم كالتا ي:

 28.888   : السيد مجدي حسن 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حسن  مجدي  السيد 

  (3843 العبوبي  جنان   ،498

تافالكت تارو انت املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حسن  مجدي  السيد 

  (3843 العبوبي  جنان   ،498

تافالكت تارو انت املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724771.

761I

سيكلا كومبت

ABKAR CHAOUIA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

سيكلا كومبت

29، شارع محلد السا س املركب 

التجاري اراك، علارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 28558، الدار 

البيضاء املغرب

ABKAR CHAOUIA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7 احلد 

التوقي، الطابق الثاني - 8)288 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ABKAR CHAOUIA

استيرا    : بإ جاز  الشركة  غرض 

وبيع املوا�سي.

احلد   7  : عنوان املقر االجتلاعي 

التوقي، الطابق الثاني - 8)288 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : السيد عبد الرحيم بريش 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد سيف الد ن محلد :  588 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بريش  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) االنارة 2 زنقة 6 علارة  1، 

شقة6 8)284 الدار البيضاء املغرب.

محلد  الد ن  سيف  السيد 

بني  بوزيد،  اوال   عنوانه(ا)  وار 

ابن   26858 احلد  ابن  سنجاج، 

احلد املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

بريش  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) االنارة 2 زنقة 6 علارة  1، 

شقة6 8)284 الدار البيضاء املغرب

محلد  الد ن  سيف  السيد 

بني  بوزيد،  اوال   عنوانه(ا)  وار 

ابن   26858 احلد  ابن  سنجاج، 

احلد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 69)723.

762I

STE FIACCOF 

MARIA BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

MARIA BOIS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : تجزئة 

الوفاق رقم 365 زواغة العليا  - 

38888 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52345

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  25  جنبر  املؤرخ في 

MARIA BOIS شركة ذات املسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

تجزئة الوفاق رقم 365 زواغة العليا  

38888 فاس املغرب نتيجة لتراكم   -

الد ون.

و عين:

و  امللوكي  محلد   السيد(ة) 

 365 رقم  الوفاق  تجزئة  عنوانه(ا) 

فاس املغرب   38888 العليا   زواغة 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

تجزئة  وفي   2819 25  جنبر  بتاريخ 

 - العليا   زواغة   365 رقم  الوفاق 

38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 5262/2819.

763I

INFO AL MOUHASSIB

HOTEL ATENAS فندق اثينا
إعالن متعد  القرارات

INFO AL MOUHASSIB
5 شارع صالح الد ن اال وبي الطابق 
االول رقم 3 ، 93888، تطوان املغرب
hotel atenas فندق اثينا »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي:  شارع 

عالل بن عبد هللا رقم 5 - 93888 
تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21495
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1  جنبر 2819
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص  االول:  رقم  قرار 
ما لي: خضوع الشركة في جليع العقو  
والوثائق واإللتزامات املالية والبنكية 
 ; والعقارية واإل ارية  حسب الحاالت 
اوال: للتوقيع املشترك ملسيريها الثالث 
بطاقته  البغد دي،  السيد مصطفى 
السيد  و   ،LF333(7 رقم  الوطنية 
محلد الطالبي، بطاقته الوطنية رقم 
LF2(122 ، و السيدة مليكة مجدوبي، 
 LG25166 رقم   الوطنية  بطاقتها 
للتوقيع املشترك الثنين من  ثانيا:    .
املسير ن  الحاضرين  ، ثالتا :التوقيع 

املنفر  الحد مسيرها الحاضر . 
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  الذي  نص   :13 رقم  بند 
والبنكية  املالية  واإللتزامات  ما لي: 
الحاالت  حسب  والعقارية واإل ارية  
ملسيريها  املشترك  للتوقيع  اوال:   ;
البغد دي،  مصطفى  السيد  الثالث 
 ،LF333(7 رقم  الوطنية  بطاقته 
بطاقته الطالبي،  محلد  السيد   و 
و السيدة   ،  LF2(122 الوطنية رقم   
مليكة مجدوبي، بطاقتها الوطنية رقم  
للتوقيع املشترك  ثانيا:    .  LG25166
 ، الحاضرين   املسير ن   من  الثنين 
مسيرها الحد  املنفر   :التوقيع   ثالتا 

 الحاضر . 
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6522.

764I

INFO AL MOUHASSIB

 CAFE مقهى اسكارمد

OSCARMED

إعالن متعد  القرارات

INFO AL MOUHASSIB

5 شارع صالح الد ن اال وبي الطابق 

االول رقم 3 ، 93888، تطوان 

املغرب

 cafe oscarmed مقهى اسكارمد

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

عالل بن عبد هللا رقم 2 - 93888 

تطوان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21(21

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي  نص عل2  قرار رقم االول: 

جليع  في  الشركة  خضوع  ما لي: 

املالية  واإللتزامات  والوثائق  العقو  

والبنكية والعقارية واإل ارية  حسب 

املشترك  للتوقيع  :اوال:  الحاالت 

مصطفى  السيد  الثالث  ملسيريها 

رقم  الوطنية  بطاقته  البغد دي، 

LF333(7، و السيد محلد الطالبي، 

 ،  LF2(122 رقم  الوطنية  بطاقته 

بطاقتها  مجدوبي،  مليكة  السيدة  و 

ثانيا:    .  LG25166 رقم   الوطنية 

للتوقيع املشترك الثنين من املسير ن  

املنفر   :التوقيع  ثالتا   ، الحاضرين  

الحد مسيرها الحاضر

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  نص   :13 رقم  رقم  بند 
عل2 ما لي: خضوع الشركة في جليع 
املالية  واإللتزامات  والوثائق  العقو  
والبنكية والعقارية واإل ارية  حسب 
املشترك  للتوقيع  :اوال:  الحاالت 
مصطفى  السيد  الثالث  ملسيريها 
رقم  الوطنية  بطاقته  البغد دي، 
LF333(7، و السيد محلد الطالبي، 
 ،  LF2(122 رقم  الوطنية  بطاقته 
بطاقتها  مجدوبي،  مليكة  السيدة  و 
ثانيا:    .  LG25166 رقم   الوطنية 
للتوقيع املشترك الثنين من املسير ن  
املنفر   :التوقيع  ثالتا   ، الحاضرين  

الحد مسيرها الحاضر
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
25  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6521.
765I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

TOUSONE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
  اموند، الطابق امول ، مكتب  رقم 

3 ، 98888، طنجة املغرب
TOUSONE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع فاس 
زاوية إبن طفيل إقامة   اموند بلوك 

ب- الطابق امول طنجة 98888 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
182597

 1( عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TOUSONE SARL AU

هندسة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

نظم املعلومات والحاسوب والتدريب 

االستشاري

الصا رات و الوار ات بصفة عامة

استشارات تكنولوجيا املعلومات

استشارات إ ارة امعلال

التجارة اإللكترونية.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

فاس زاوية إبن طفيل إقامة   اموند 

بلوك ب- الطابق امول طنجة 98888 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد نسيم التومي :  188 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  التومي  نسيم  السيد 

شارع 6 ساقية سيدي  وسف 3888 

صفاقس تونس.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  التومي  نسيم  السيد 

شارع 6 ساقية سيدي  وسف 3888 

صفاقس تونس

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 99))22.

766I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

PODIUM PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

  PODIUM PRODUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب 
رقم B43 ، اقامة أكاسياس، زنقة 

أكاسياس، شارع موالي اسلاعيل - 

98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78429

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 82  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 PODIUM الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ     PRODUCTIONS

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

اقامة   ،  B43 اإلجتلاعي مكتب رقم 
شارع  أكاسياس،  زنقة  أكاسياس، 

طنجة   98888  - اسلاعيل  موالي 

املغرب نتيجة ل : حل قبل اآلوان.

مكتب  ب  التصفية  مقر  حد   و 
زنقة  أكاسياس،  اقامة   ،  B43 رقم 

 - شارع موالي اسلاعيل  أكاسياس، 

98888 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد(ة) محلد  بوندا و عنوانه(ا) 

علاررة   ، فجر3  السكني  ماملجلع 
طنجة   98898  1824 رقم   ،18 رقم 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

 B43 املتعلقة بالتصفية : مكتب رقم
زنقة أكاسياس،  اقامة أكاسياس،   ،

شارع موالي اسلاعيل، طنجة.
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )4)).

767I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

EUROPEAN FAST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

  اموند، الطابق امول ، مكتب  رقم 

3 ، 98888، طنجة املغرب

EUROPEAN FAST  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع فاس 
زاوية إبن طفيل إقامة   اموند بلوك 

ب- الطابق امول طنجة 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182687

 13 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. EUROPEAN FAST

التجارة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الدولية في املنتجات الزراعية

العامة  العالقات  في  االستشارة 
واالستشارات اإل ارية امخرى

الصا رات و الوار ات بصفة عامة

التخزين.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

فاس زاوية إبن طفيل إقامة   اموند 

بلوك ب- الطابق امول طنجة 98888 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 LEWANDOWSKI السيد 

حصة   MARCIN DANIEL :  100

بقيلة 18  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 LEWANDOWSKI السيد 

عنوانه(ا)   MARCIN DANIEL

BOOGSCHUTTERSTRAAT 13/

B2/1 3968 BREE بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LEWANDOWSKI السيد 

عنوانه(ا)   MARCIN DANIEL

BOOGSCHUTTERSTRAAT 13/

B2/1 3968 BREE بلجيكا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 984)22.

76(I

Amitech Maroc  

 AMITECH أميتيك ماروك

MAROC
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

Amitech Maroc

املنطقة الصناعية صابينو النواصر 

املنطقة الصناعية صابينو 

النواصر، 2)271، الدار البيضاء 

Maroc

 Amitech Maroc أميتيك ماروك

شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية صابينو النواصر 2)271 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.131477

العام  الجلع  بلقت�سى 

29  ونيو  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   281(

»97.888.888  رهم«  قدره  بلبلغ 

إ 2  »128.888.888  رهم«  من  أي 

طريق  عن  »219.888.888  رهم« 

الشركة  مع   ون  مقاصة  إجراء    :

املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نوفلبر )281 تحت رقم 2782)6.

769I

FLASH ECONOMIE

ASSWAK AL KHAYR
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ASSWAK AL KHAYR

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 4 

حي اممل عين حرو ة - 638)2 

املحلد ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 16 مسجل بتاريخ   2889 13  وليوز 

 وليوز تحت رقم

RE 5913-OR 5831/9-(2889

(E17B 129(2

امسا�سي  القانون  إعدا   :تم 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  لشركة 

باملليزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة-

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها:  بلختصر  اإلقتضاء 

ASSWAK AL KHAYR

-التجارة   : غرض الشركة بإ جاز 
العلومية  الشركات  وتزويد  العامة، 
و الخصوصية بجليع السلع وامجهزة 

املنزلية-
خلق و استغالل أو حيازة أو تأجير 
أي علل تجاري أو تلثيل أي شركة أو 

منتجات منزلية-
بيع،  شراء،  تصد ر  استيرا ، 
توزيع جليع املعدات واملوا   تأجير، 
املنزلية، جليع املستلزمات، ام وات، 

جليع امللحقات من جليع امنواع-
شراء و بيع جليع الآلالت وام وات 
براءات  وجليع  الكهربائية  املنزلية 
االختراع ، وتلثيل جليع االمتيازات ، 

وجليع ام وات املنزلية-
توزيع   ، إصالح  تأجير  التسويق، 

املعدات املنزلية بجليع أنواعها-
العلليات  جليع   ، عام  وبشكل 
املنقولة أو العقارية أو الصناعية أو 
املالية أو التجارية املتعلقة بلوضوع 
بشكل  املرتبطة   ، الشركة  هدف 
بامهداف  مباشر  غير  أو  مباشر 
نجاح  عل2  ليساعد  أعاله  املذكورة 
جليع  وكذلك   ، وتطويرها  االعلال 
 ، املشاركات املباشرة أو غير املباشرة 
بأي شكل من امشكال ، في الشركات 
التي تسع2 لتحقيق أهداف ملاثلة أو 

ذات صلة
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 4 حي 

اممل عين حرو ة - املحلد ة -
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة -
 128.888 مبلغ رأسلال الشركة: 

 رهم، مقسم كالتا ي-
 488  : جحرون  احلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة
 488  : جحرون  مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة
 : جحرون  الرحيم  عبد  السيد 
488 حصة بقيلة 188  رهم للحصة
والعائلية  الشخصية  امسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء:
عنوانه  جحرون  احلد  السيد 
الحي اإل اري تجزئة الزهور الرقم )2 

عين حرو ة املحلد ة
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السيد مصطفى جحرون عنوانه 

 21 رقم   5 الحي اإل اري تجزئة زهر 

عين حرو ة املحلد ة

جحرون  الرحيم  عبد  السيد 

 114 الرقم  الفتح  تجزئة  عنوانه 

الطابق االول عين حرو ة املحلد ة

والعائلية  الشخصية  امسلاء 

ومواطن مسيري الشركة-

عنوانه  جحرون  احلد  السيد 

الحي اإل اري تجزئة الزهور الرقم )2 

عين حرو ة املحلد ة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 27 بتاريخ  باملحلد ة  االبتدائية 

 وليوز 2889 تحت رقم 67)

778I

سيكلا كومبت

HS AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

سيكلا كومبت

29، شارع محلد السا س املركب 

التجاري اراك، علارة ف 2، مكتب 

4، الدار البيضاء ، 28558، الدار 

البيضاء املغرب

HS AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5، زنقة 

بوجو ي، حي املستشفيات47، شارع 

اللة الياقوت، الطابق 5 - 28528 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358417

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 89 نوفلبر 2819 تقرر حل 

 HS شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

 188.888 رأسلالها  مبلغ    AUTO

 ،5 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

املستشفيات47،  حي  بوجو ي،  زنقة 

 -  5 الطابق  الياقوت،  اللة  شارع 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   28528

ل : ازمة القطاع.

و حد  مقر التصفية ب 47، شارع 
 28528  -  5 الطابق  الياقوت،  اللة 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  السالمي   حليد   السيد(ة)  
رقم   ،4 الوالء،علارة  حي  عنوانه(ا)  
سيدي مومن   1 فصيلة   ( شطر   ،9
28488 الدار البيضاء املغرب كلصفي 

(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72421.
771I

FLASH ECONOMIE

AXIOMED
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 AXIOMED
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد 
رأسلالها:588.888,88  رهـم

مقـرهـا االجتلـاعـي:زاويـة شـارع بـاريـس و 
زنقـة عبد الرحلـان الصحـراوي – رقـم 

37 – الطـابق الثـالث - الدار البـيضـاء
بــلـقتـضـى محضـر الجـلـع الـعـام   -
13  جـنـبـر  بـتاريـخ  العـا ي  الـغير 
 AXIOMED  « لشـركـة   ،2819
محـدو ة  مسـؤوليـة  ذات  شركـة    »
االجتلـاعـي  مقـرهـا  وحيـد،  بشريـك 
بـاريـس  شـارع  زاويـة  البـيضـاء،  بالدار 
الصحـراوي  الرحلـان  عبد  زنقـة  و 
قـرر  الثـالث،  الطـابق   –  37 رقـم   –
رأسلـال  في  الزيـا ة  الوحيـد  شريكـهـا 
الشركـة من188.888,88   رهـم الـى 
 4888 بـخلـق  588.888,88  رهـم 
 حصـة جد ـدة قيلـة الحصة الواحدة
كليـا  مكتـتبـة و محـررة  188  رهـم،    
وذلك مقابل   ـون حقيقية نقد ة و 
مستحقة التـي  للـكهـا الشريـك الوحيـد 

ضد الشركـة.

وبالتالـي تـم تغييـر الفصـلين 6 و 7 

من القـانـون امسـا�سي للـشركـة.

باملحـكلـة  القـانونـي  اإل ـداع  تـم   -

 24 في  البـيضـاء  بالدار  التجـاريـة 

 جنـبـر 2819 تحـت عد  724689.                                                                                                          

 لالستخالص و النشر

املسير الوحيد 

772I

أسلاء ميد ا

TAREK CONTACT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

أسلاء ميد ا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

28 البرنو�سي البيضاء، 28888، 

البيضاء املغرب

TAREK CONTACT شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 42 زنقة 

ابن حبوس شارع يعقوب املنصور 

املعاريف البيضاء البيضاء 28888 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.185229

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  18  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  TAREK CONTACT الشريك الوحيد

28.888.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

زنقة   42 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

املنصور  يعقوب  شارع  حبوس  ابن 

 28888 البيضاء  البيضاء  املعاريف 

تفوق   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

نشاط الشركة .

 42 ب  التصفية  مقر  حد   و 

يعقوب  شارع  حبوس  ابن  زنقة 

البيضاء  البيضاء  املنصور املعاريف 

288.888.88 البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد(ة) طارق  عباس و عنوانه(ا) 
يعقوب  شارع  حبوس  ابن  زنقة   42

 28888 البيضاء  املعاريف  املنصور 

(ة)  كلصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724148.

773I

FLASH ECONOMIE

LUJAT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LUJAT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجتلاعي: 56,شارع موالي 

 وسف الطابق الثالث رقم 14 -  

الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451196

في  مؤرخ  عرفي  عقد  :بلقت�سى 
تم إعدا  القانون   2819 17  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد-

 LUJAT : التسلية-

السيد مشبال  وسف   : -الشركاء 

شريك وحيد 

 188.888: االجتلاعي  -الراسلال 

حصة من   1888 إ 2   رهم مقسلة 

الواحدة،  للحصة  188  رهم  فئة 

مؤ اه لفائدة الشريك الوحيد السيد 

مشبال  وسف  
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-املقر االجتلاعي : 56,شارع موالي 
   -  14 رقم  الثالث  الطابق   وسف 

البيضاء  
من  سنةابتداءا   99  : املدة   

تسجيلها بالسجل التجاري
تصاريح  جليع  تشغيل   : الغرض 
املواقع  و  املحاجر  جليع  و  التعد ن 
جليع  تسويق  و  املحاجر  لتشغيل 
و  امولية  املوا   املعا ن,نقل  أنواع 

اآلالت-
من  :تبتدئ  االجتلاعية  -السنة 
31  جنبر من  فاتح  نا ر و تنتهي في 

كل سنة 
-التسيير  :تم تعيين السيد مشبال 
وذلك  للشركة  وحيد  مسير   وسف 

ملدة غير محدو ة 
اإل داع  تم    : القانوني   -اإل داع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة التجارية بالبيضاء تحت رقم 
724839 بتاريخ 19  جنبر 2819 و تم 
تقييدها بالسجل التجاري لدى نفس 

املحكلة تحت رقم 451196
775I

FIDUCIAIRE AL QODS

STE ALAE PART
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

STE ALAE PART شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 363, 
 Angle Av Med V et Hassan II,
 3° Etage - 23000 Beni Mellal

.Maroc
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6((1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 89  جنبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE ALAE PART حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 363, 

 Angle Av Med V et Hassan II, 3°

 Etage - 23000 Beni Mellal Maroc

.Crise au secteurنتيجة ل

و عين:

 MOHAMED  AIT السيد(ة) 

 OLD عنوانه(ا)  و   GHAOUT

 HAMDANE DAR JDIDA RUE

 2 N° 73 23888 BENI MELLAL

MAROC كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 363 وفي   2819 89  جنبر  بتاريخ 

 Angle Av Med V et HAssan II,

 3° Etage - 23000 Beni Mellal

.Maroc

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 24 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم )93.

776I

FLASH ECONOMIE

ASSWAK AL KHAYR
إعالن متعد  القرارات

 FIDAGOU ائتلانية اكوزول

الهاتف:8523383831

 ASSWAK AL KHAYR

شركة ذات مسؤولية محدو ة

رأسلالها:18.128.888 رهم 

مقرها اإلجتلاعي :رقم 4 حي اممل 

عين حرو ة -املحلد ة 

إعالن متعد  القرارات

-1 تعيين مسير جد د

-2 توسيع نشاط الشركة

-3رفع رأسلال الشركة 

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   (1

 84 بتاريخ  مسجل   2811 ابريل   15

RE3694-) رقم  تحت   2811 ماي 

OR3618-E17B10176) قرر الجلع 

العام الخارق للعا ة لشركة اسواق 

 (ASSWAK AL KHAYR) الخير

جحرون  مرا   السيد  تعيين 
رقم  الوطنية   للبطاقة  الحامل 

احلد  السيد  جانب  إ 2   BB 7521

الوطنية  للبطاقة  الحامل  جحرون 
الرحيم   عبد  السيد  و   T39781رقم

الوطنية  للبطاقة  الحامل  جحرون 
رقم T(9571 كلسير ين للشركة              

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   2(

 83 مسجل بتاريخ   2889 )2  وليوز 

RE 6396/09-) رقم  تحت  غشت 

  (  OR 6313/09-E17B 14367

للعا ة  الخارق  العام  الجلع  قرر 

 ASSWAK AL) لشركة اسواق الخير

(KHAYR

توسيع الهدف االجتلاعي بإضافة 

خدمة نقل السلع و البضائع لحساب 

الغير.

 (2) و بهذا القرار تم تعد ل البند 

الثاني من القانون االسا�سي للشركة.

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ26   3(

 جنبر 2813 مسجل بتاريخ 81  نا ر 

 RE 714/14-OR) تحت رقم   2814

)  قرر الجلع   693/14-E17B 1219

العام الخارق للعا ة لشركة اسواق 

(ASSWAK AL KHAYR) الخير
الشركة  رأسلال  من  رفع 

إ 2  128.888,88   رهم  من 

في  بزيا ة  18.128.888,88  رهم 
رأسلال الشركة بلبلغ ( 18.888.888 

عشرة  مبلغه  وصل  الذي   (  رهم 

مال ين و مائة و عشرون الف  رهم ( 

18.128.888  رهم  )

اصبحت  الزيا ة  لهذه  تبعا 

عل2  موزعة  أسلال  ر  حصص 

الشركاء كلا  لي :

 33.733: احلد جحرون  -السيد  

حصة اجتلاعية 

جحرون  املصطفى   -السيد 

:33.733 حصة اجتلاعية 

جحرون  الرحيم   عبد  السيد   -

:33.734 حصة اجتلاعية 

حصة    181.288 املجلوع 

اجتلاعية

رأسلال  في  الزيا ة  عل2  بناءا  و 

الشركة تم تغيير الفصلين 6 و 7 من 

القانون امسا�سي للشركة .

للشركة  القانوني  اال داع  تم 

املحكلة  لدى  الضبط  بكتابة 

27  جنبر  االبتدائية باملحلد ة  وم 

 2813

777I

FLASH ECONOMIE

BALZATEX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء فرع تابع للشركة

BALZATEX 

 شركة ذات مسؤولية محدو ة                                                 

مقرها االجتلاعي: -73شارع موالي 

سليلان-الدار البيضاء

إنشاء فرع  

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى    -

 ،2819 24أبريل  بتاريخ  االستثنائي، 

 BALZATEX شركة»  شركاء  قرر 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة    »

 1.888.888,88 رأسلالها 

بالدار  االجتلاعي   رهم،مقرها 

موالي  –شارع   73 البيضاء، 

سليلان،إنشاء فرع بالرباط – بلحج 

بالطابق  الرياض–  حي   – رياض 

و   ،11 و   9 رقم  للعلارتين  امر�سي 

تعيين السيدة مهى برا ة مد رة لهذا 

الفرع، ملدة غير محدو ة.

بسجل  القانوني  اإل داع  تم    -

تحت  بالرباط،  التجارية  املحكلة 

الفرع  تقييد  تم  كلا   141121 عد  

التجاري،  السجل  بنفس  املذكور 

تحت عد    2819 أكتوبر   38 بتاريخ 

.6(43

بسجل  القانوني  اإل داع  تم    -

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكلة 

تحت   2819 نوفلبر   87 بتاريخ 

عد 719627
لالستخالص و النشر

املسيرة الوحيدة

77(I
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FLASH ECONOMIE

BALZATEX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إنشاء فرع تابع للشركة

BALZATEX
 شركة ذات مسؤولية محدو ة                                                 

مقرها االجتلاعي: -73شارع موالي 
سليلان-الدار البيضاء

إنشاء فرع  
العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 
نوفلبر   84 بتاريخ  االستثنائي، 
الشركة املذكورة  2819، قرر شركاء 
فرعين  إنشاء   ،»  BALZATEX  «
كوكب   33 ب  امول  بلد نةمراكش: 
اوطيل  ابارط  وازو   الثاني  و  املركز 

-شارع عبدالكريم الخطابي.
برا ة  مهى  السيدة  تعيين  و    -
ملدة غير  مد رة للفرعين املذكورين، 

محدو ة.
-  تم تقييدالفرع املوجو  بلراكش:  
33 كوكب املركز، لدى املركز الجهوي 
-أسفي،  مراكش  لوال ة  لالستثلار 

تحت عد  188957.
املوجو   الفرع  تقييد  تم    -
-شارع  وازو ابارط اوطيل  بلراكش:  
املركز  لدى  الخطابي،  عبدالكريم 
مراكش  لوال ة  لالستثلار  الجهوي 

-أسفي، تحت عد  188957.
بسجل  القانوني  اإل داع  تم    -
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكلة 
عد   تحت   2819 24 جنبر  بتاريخ 

.724668
لالستخالص و النشر

املسيرة الوحيدة
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FISCALITY CONSULTING CENTER

MARRAKECH ARROSAGE
إعالن متعد  القرارات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 MARRAKECH ARROSAGE

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: وا  الحجر 

جلاعة الويدان وال  حسون - - 

مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.74541

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 83 أكتوبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص   :1 رقم  قرار 

الشركة:تغيير  نشاط  تغيير  ما لي: 

و  »البستنة  من  الشركة  نشاط 

اشغال   - إ 2  االوتوماتيكي«  السقي 

مختلفة بيع مستلزمات الري - تركيب 

مستلزمات الري

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحويل  االجتلاعي:تم  املقر  تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

حسون  وال   جلاعة  الحجر  »وا  

» وار ملحلد ة جلاعة  إ 2   « مراكش 

الويدان مراكش

قرار رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

تغيير تسلية الشركة : تم تغيير تسلية 

إ 2   MR ARROSAGE:من الشركة 

 MARRAKECH ARROSAGE

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 

MR ARROSAGE

بند رقم 3: الذي  نص عل2 ما لي: 

اشغال مختلفة بيع مستلزمات الري 

- تركيب مستلزمات الري

بند رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

 وار ملحلد ة جلاعة الويدان مراكش

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)2 نوفلبر  التجارية بلراكش  بتاريخ 

2819 تحت رقم 61)189.

7(8I

MOGADOR CONSULTING

BOL CHOIX CAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جد د للشركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

BOL CHOIX CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي كراج 

متواجد بزنقة العيون رقم 13 

حي باب  كالة - 44888 الصويرة 

املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4711

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  17  جنبر  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

حل�سي عدنان كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 365.

7(1I

H.F.S BUSINESS

H.F.S BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

H.F.S BUSINESS

 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE III 5EME ETG

 N°22 ، 20340، CASABLANCA

MAROC

H.F.S BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سومية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 شقة 22 النخيل - 28348 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 23  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 H.F.S  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.BUSINESS

غرض الشركة بإ جاز : االستيرا  و 

التصد ر و البيع و الشراء.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق   3 شهرزا   اقامة  سومية 

الدار   28348  - النخيل   22 شقة   5

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محلد  سيدي  امتير  السيد 
 192 رقم   5 محلد  شارع  عنوانه(ا) 

28888 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

محلد  سيدي  امتير  السيد 
 192 رقم   5 محلد  شارع  عنوانه(ا) 

28888 وجدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 37213.

7(2I
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CRI DAKHLA

ESTI BARODI
شركة التضامن

تأسيس شركة

CRI DAKHLA

املركز الجهوي لالستثلار ، 73888، 

الداخلة املغرب

ESTI BARODI شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع  

الوطاسيين  حي الرحلة  رقم 41  

الداخلة - 73888 الداخلة املغرب

تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 

امسا�سي لشركة التضامن باملليزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ESTI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BARODI

استغالل   : غرض الشركة بإ جاز 

وتسيير صالون للحالقة والتجليل .

شارع    : االجتلاعي  املقر  عنوان 

  41 رقم  الرحلة   حي  الوطاسيين  

الداخلة - 73888 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 28.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : البارو ي  السيد هشام  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 188   : البارو ي  هناء  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام البارو ي عنوانه(ا) 
 41 رقم   16 زنقة   84 الرحلة  حي 

73888 الداخلة املغرب.

البارو ي عنوانه(ا)  السيدة هناء 

 41 رقم   16 الزنقة   81 الرحلة  حي 

73888 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام البارو ي عنوانه(ا) 
 41 رقم   16 زنقة     4 الرحلة  حي 

73888 الداخلة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 16 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الذهب  

 جنبر 2819 تحت رقم 1342.
7(3I

FIDUROC SARL AU

SOCIETE TAMNA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FIDUROC SARL AU
51 شارع محلد الخامس ، 45888، 

ورزازات املغرب
 SOCIETE TAMNA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تابونت 
تارميكت  - 45888 ورزازات املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2711
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2819 19  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »1.588.888  رهم« 
 2.888.888« إ 2  »588.888  رهم« 
تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بورزازات  بتاريخ 28  جنبر 

2819 تحت رقم 9)22.
7(4I

AUDINORD SARL

رتايل طنجة
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme étage de
 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC

رتا ل طنجة شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 7 شارع 
الدار البيضاء اقامة اميرة الطابق 3 

رقم 5 - 98888 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.72523

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  11 شتنبر  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية املحدو ة رتا ل 
طنجة  مبلغ رأسلالها 188.888  رهم 
شارع   7 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
 3 اقامة اميرة الطابق  الدار البيضاء 
رقم 5 - 98888 طنجة املغرب نتيجة 
الهدف  إ 2  الوصول  في  الفشل   : ل 

االجتلاعي للشركة.
شارع   7 و حد  مقر التصفية ب 
 3 اقامة اميرة الطابق  الدار البيضاء 

رقم 5 - 98888 طنجة املغرب. 
و عين:

و  زيان  الد ن   نور  السيد(ة) 
  31 رقم  تطوان  طريق  عنوانه(ا) 
(ة)  كلصفي  املغرب  طنجة   98888

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
89  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 381).

7(5I

AUDINORD SARL

ت-فاست-ر طرانس
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
 Nº58 au 6éme étage de
 la résidence LINA, angle

 boulevard Mohamed V avenue
 Tan-Tan et rue de Liban, Tanger

، 90000، TANGER MAROC

ت-فاست-ر طرانس  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الحسن االول تجزئة املسيرة 

مستو ع رقم 2 - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182633

 89 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ت-فاست-ر طرانس .

النقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدو ي للبضائع.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الحسن االول تجزئة املسيرة مستو ع 
رقم 2 - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : بنيرماق  االمين  السيد 

حصة بقيلة 188.888  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بنيرماق  االمين  السيد 

املسيرة  تجزئة  االول  الحسن  شارع 
رقم 2 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بنيرماق  االمين  السيد 

املسيرة  تجزئة  االول  الحسن  شارع 
رقم 2 98888 طنجة املغرب



7(5 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

عنوانه(ا)  قند ل  نا  ة  السيدة 

املسيرة  تجزئة  االول  الحسن  شارع 
رقم 2 98888 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 951)22.

7(6I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE BEAUTY.SPACE.B
شركة التضامن

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

STE BEAUTY.SPACE.B شركة 

التضامن

وعنوان مقرها اإلجتلاعي متجر رقم 

1 قطعة 1488 قرب مسجد الرحلة 

املرجة - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 

امسا�سي لشركة التضامن باملليزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BEAUTY.SPACE.B
صالون   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املوا   -بيع  التجليل  و  للحالقة 

واالت  املعدات  -بيع  التجليلية 

مختلف  عامة  التجليل-وبصفة 

العقارية  املالية,  التجارية,  العلليات 

املنقولة و غير املنقولة التي من شأنها 

توسيع نشاط الشركة.

عنوان املقر االجتلاعي : متجر رقم 

1488 قرب مسجد الرحلة  1 قطعة 

املرجة - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيدة قاصد فاطلة :  72 حصة 
بقيلة 188  رهم للحصة .

السيدة غريبيل صفاء :  )4 حصة 
بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة قاصد فاطلة عنوانه(ا) 
 38888  1 شارع املنامة الزهور   186

فاس املغرب.
عنوانه(ا)  السيدة غريبيل صفاء 
 38888  1 شارع املنامة الزهور   186

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة قاصد فاطلة عنوانه(ا) 
 38888  1 شارع املنامة الزهور   186

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
16  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4847.
7(7I

STE FIACCOF 

 STE SECURITE
EXTINCTEURES

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE SECURITE EXTINCTEURES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 14 زنفة 
شلي شارع موالي رشيد طريق صفرو 

- 38888 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.24541

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  25  جنبر  املؤرخ في 
 STE SECURITE EXTINCTEURES
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  688.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي 14 زنفة شلي شارع 
 38888  - موالي رشيد طريق صفرو 

فاس املغرب نتيجة لتراكم الد ون.
و عين:

اللجم بنيس و  عصام   السيد(ة) 
14 زنفة شلي شارع موالي  عنوانه(ا) 
فاس   38888 صفرو  طريق  رشيد 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
14 زنفة  2819 وفي  25  جنبر  بتاريخ 
شلي شارع موالي رشيد طريق صفرو 

- 38888 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
26  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4259/2819.
7((I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

»موبل بريمافيرا«              
»MEUBLE PRIMAVERA«

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
 MEUBLE«              »موبل بريلافيرا«

PRIMAVERA« شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

مو�سى ابن نصيررقم 17  - 93888 
تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5537
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 12 نوفلبر 2819 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
بريلافيرا«               »موبل  الوحيد  الشريك 
مبلغ    »MEUBLE PRIMAVERA«
رأسلالها 188.888,88  رهم وعنوان 
ابن  مو�سى  شارع  اإلجتلاعي  مقرها 

تطوان   93888  -   17 نصيررقم 
املغرب نتيجة ل : الركو  اإلقتصا ي 
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 93888  -   17 مو�سى ابن نصيررقم 

تطوان املغرب. 
و عين:

و  الهبري  عا ل   السيد(ة)  
 35 رقم  الروماني  شارع  عنوانه(ا) 
مرتيل املغرب   93158  6 شقة   3 ط 

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
17  جنبر  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2819 تحت رقم 6466.
7(9I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

GP INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CASA CONSULTING
ACCOMPAGNEMENT

13 شارع أحلد املجاطي إقامة 
املب الطابق امول رقم ) 

معاريف الدارالبيضاء ، 28184، 
الدارالبيضاء املغرب

GP INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

املقاومة علارة 777 رقم 5 - 38))2 
املحلد ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3119
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   281( 38  ونيو  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
  GP INDUSTRIE الوحيد  الشريك 
188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 
شارع  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
 2((38  - 5 777 رقم  املقاومة علارة 
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الوضع   : املحلد ة املغرب نتيجة ل 

الصافي غير املنتظم.

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

5 املحلد ة  777 رقم  املقاومة علارة 

- 38))2 املحلد ة املغرب. 

و عين:

و  زكيات  إسلاعيل    السيد(ة)  

 777 شارع املقاومة علارة  عنوانه(ا) 

املغرب  املحلد ة   2((38  5 رقم 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

املقاومة علارة 777 رقم 5 املحلد ة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 1( بتاريخ  باملحلد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 2839.

798I

ARYAS CONSULTING

YORATECH
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

ARYAS CONSULTING

 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 51/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

YORATECH شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

أسفي RP 9 تجزئة املسار  رقم 43) 

الطابق امول مراكش - 48888 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23(61

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   29 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

اوكري  رشيد  (ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتلاعية من أصل   44.888

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   ((.888

نوفلبر   29 بتاريخ  باخويا   ونس 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2816 تحت رقم 118711.

791I

ARYAS CONSULTING

YORATECH

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ARYAS CONSULTING

 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed

 Lotissement 51/Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc

YORATECH شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

و عنوان مقرها االجتلاعي طريق 

أسفي RP 9 تجزئة املسار رقم 43) 

الطابق امول مراكش - 48888 

مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23(61

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 نوفلبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118711.

792I

STE CONSEIL MAROC

STE MEDBOUW

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ملثل قانوني للشركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME

 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

STE MEDBOUW »شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: شارع 

محلد بنونة زنقة رقم 4  رب Bكراج 

رقم 32 تطوان شارع محلد بنونة 

زنقة رقم 4  رب Bكراج رقم 32 

تطوان 93888 تطوان املغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.((77

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

وتبعا   2889 21  جنبر  في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جد   لتعيين مسير( ن) 

امللثل( ن) القانوني( ن): 

- العلراني   ونس

شركة ذات   STE MEDBOUW  -

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد الكائن مقرها اإلجتلاعي ب: 

B شارع محلد بنونة زنقة رقم 4  رب

93888 تطوان  32 تطوان  كراج رقم 

املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 93888

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)8  نا ر  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2818 تحت رقم 18)15.

793I

fiding sarl

TIDMAIN تيدماين

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسلية

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

TIDMAIN تيدما ن شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

 وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 217 

تجزيئة الشهد ة املنصور  - 58888 

مكناس املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك   

الرسلية عد  5592 بتاريخ 81  نا ر 

.2828

TIDMAN  بدال من : تيدمان

TIDMAIN قرأ :   تيدما ن 

الباقي بدون تغيير.

794I

ANDERSEN CONSULTING

MULTIVISTAS MEDIA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

MULTIVISTAS MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4) شارع 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

182619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 16  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MULTIVISTAS MEDIA

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد ر.

4) شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد  وسف اليعقوبي :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  وسف اليعقوبي عنوانه(ا) 

حي الجامع زنقة 189 رقم 23 98888 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  وسف اليعقوبي عنوانه(ا) 

حي الجامع زنقة 189 رقم 23 98888 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 944)22.

795I

ANDERSEN CONSULTING

TRAFFIC LOOP SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 TRAFFIC LOOP SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 4) شارع 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 98838 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 16  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRAFFIC LOOP SOLUTIONS

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

املخصصة  املعلوماتية  االستشارة 

حصريا للتصد ر.

4) شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

98838 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد  وسف اليعقوبي :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  وسف اليعقوبي عنوانه(ا) 
حي الجامع زنقة 189 رقم 23 98888 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  وسف اليعقوبي عنوانه(ا) 
حي الجامع زنقة 189 رقم 23 98888 

طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 945)22.

796I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 HÔPITAL PRIVE DE

CASABLANCA AIN SEBAÂ
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,(9

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

 Hôpital Prive De Casablanca

Ain Sebaâ شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 279 شارع 

الشفشاوني- عين السبع- الدار 

البيضاء - 8)285 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.35233

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 نوفلبر   18 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»988.888  رهم« أي من »188.888 

عن  »1.888.888  رهم«  إ 2   رهم« 
مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72275.

797I

FISCALEX MAROC

CRISAL LDA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

CRISAL LDA شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 1 مكرر حي 

باب  كالة شارع فاطلة الزهراء  رب 

الزاوية مراكش - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CRISAL LDA

:  ار  بإ جاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

مكرر   1  : عنوان املقر االجتلاعي 

حي باب  كالة شارع فاطلة الزهراء 

 48888  - مراكش  الزاوية   رب 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

ماريا  كوسطا  راموس  السيدة 

 188 حصة بقيلة   588   : كرستينا 

 رهم للحصة .

البينو  بيدرو  بيدروسا  السيد 

 188 588 حصة بقيلة    : اكوستينو 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

كرستينا  ماريا  كوسطا  السيدة 

البرتغال   8888 البرتغال  عنوانه(ا) 

البرتغال.

البينو  بيدرو  بيدروسا  السيد 

 8888 البرتغال  عنوانه(ا)  اكوستينو 

البرتغال البرتغال.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

ماريا  كوسطا  راموس  السيدة 

 8888 البرتغال  عنوانه(ا)  كرستينا 

البرتغال البرتغال

البينو  بيدرو  بيدروسا  السيد 

 8888 البرتغال  عنوانه(ا)  اكوستينو 

البرتغال البرتغال

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118525.

79(I

مكتب محاسبة

 MESKI DES TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

مكتب محاسبة

علارة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 288 الرشيد ة ، 52884، 

الرشيد ة املغرب

  MESKI DES TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي طريق 

الجرف ارفو  - 52888 ارفو  

املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2515

العام  الجلع  بلقت�سى 

23  جنبر  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   2819

»6.588.888  رهم«  قدره  بلبلغ 

إ 2  »7.588.888  رهم«  من  أي 

  : طريق  عن  »14.888.888  رهم« 

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 498.

799I

سيكوجيس شلم

 STE IMMOBILIERE AFASSI
sarl

إعالن متعد  القرارات

سيكوجيس شلم

)9 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32888، الحسيلة املغرب

 STE IMMOBILIERE AFASSI sarl

»شركة ذات املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 81 شارع 

 مشق - 32258 امزورن املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1679

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 82  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

من  شعيب  أفا�سي  السيد  استقالة 

تسييرالشركة

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :15 رقم  بند 

ما لي: مسيران: أفا�سي فريد و أفا�سي 

محلد

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالحسيلة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 615.

(88I

CABINET AIT BELHOUCINE

FRANCE BAGUETTE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

FRANCE BAGUETTE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مراكش 

تجزئة حي املسيرة 1، 655، اقامة 

سلمى 7 الطابق االول رقم 182  - 

48888 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42(41

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 89  جنبر 2819 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 

 ،655  ،1 »مراكش تجزئة حي املسيرة 

اقامة سلمى 7 الطابق االول رقم 182  

»حي  إ 2  املغرب«  مراكش   48888  -

 (A(  7 اقامة سلمى   ،655  ،1 املسيرة 

 48888  - مراكش   امر�سي  الطابق 

مراكش  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118629.

(81I

NEOCOMPTADUNORD

DROGUERIE MIHANI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

DROGUERIE MIHANI شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مجلع 

الزموري 4 بلوك ج ه 1 اقامة 

االز هار 2 رقم 7 - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2816 فبرا ر   83

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DROGUERIE MIHANI

متجر   : بإ جاز  الشركة  غرض 

للبيع أجهزة البناء..

مجلع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

اقامة   1 ه  ج  بلوك   4 الزموري 
طنجة   98888  -  7 رقم   2 االز هار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد محلد النصر :  188 حصة 

بقيلة 1.888  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محلد  النصر  السيد 

طنجة   98888 زهرو  مدشر  ار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محلد  النصر  السيد 

مدشر  ار زهرو 98888 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

فبرا ر   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2816 تحت رقم 161538.

(82I
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STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE NETTOIE MAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

STE NETTOIE MAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 14-

)1 شارع حلب بام زا و - 62988 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14361

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  )1  جنبر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    STE NETTOIE MAR SARL

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي 18-14 شارع حلب 

املغرب  الناظور   62988  - زا و  بام 

نتيجة ل : * التشطيب النهائي.

 14-18 التصفية ب  و حد  مقر 

شارع حلب بام زا و - 62988 الناظور 

املغرب. 

و عين:

و  مخفي  مروان   السيد(ة) 

اوندا   تجزئة  املطار  حي  عنوانه(ا) 

62888 الناظور املغرب كلصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3566.

(83I

MCG

جيلميش
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

جيلليش  شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عالل الفا�سي، العلارة 12، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 48888 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58837

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تم تعيين  27 شتنبر  املؤرخ في 

كامي  مسير جد د للشركة السيد(ة) 

جون  انيال ماري جاك  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118577.

(84I

MCG

نوطام ديفولوبمنت
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

نوطام   فولوبلنت شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مشييخت 

الغنانلا،  وار سيدس بوزيد، 

تلصلوحت - 48888 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57(89
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2819 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
رضوان  (ة)  السيد  تفويت 
178 حصة اجتلاعية من  موحا  ب 
أصل 1.888 حصة لفائدة  السيد (ة) 
 22 محلد حكيم بن سليلان بتاريخ 

أكتوبر 2819.
رضوان  (ة)  السيد  تفويت 
168 حصة اجتلاعية من  موحا  ب 
السيد  لفائدة   حصة   1.888 أصل 
نور  ن راشدي اليعقوبي بتاريخ  (ة) 

22 أكتوبر 2819.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 2)1185.

(85I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

سمريم
مجلوعة ذات النفع االقتصا ي

قفل التصفية

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
سلريم مجلوعة ذات النفع 

االقتصا ي
وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  وار 

السيخة جلاعة غياتة الغربية وا  
امليل تازة - 35888 تازة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3473
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 83  جنبر  في  املؤرخ 
النفع  ذات  مجلوعة  سلريم  حل 
االقتصا ي مبلغ رأسلالها 488.888 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 
وا   الغربية  غياتة  جلاعة  السيخة 
املغرب  تازة   35888  - تازة  امليل 

نتيجة التفاق.

و عين:

عبد العزيز و  طويهري   السيد(ة) 

عنوانه(ا)  وار السيخة جلاعة غياتة 

تازة   35888 تازة  امليل  الغربية وا  

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وفي  وار   281( 31  جنبر  بتاريخ 

وا   الغربية  غياتة  جلاعة  السيخة 

امليل تازة - 35888 تازة  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2819 تحت رقم 43).

(86I

ائتلانية الراحة

ريان بروجيت

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

ائتلانية الراحة

)4 شارع محلد الخامس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 26188، 

MAROC برشيد

ريان بروجيت شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار ولد 

بن عبو سيدي املكي   برشيد 26188 

برشيد املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.18631

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 82  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »1.888.888  رهم« 

 1.188.888« إ 2  »188.888  رهم« 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2819 تحت رقم 939.

(87I
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omnium management

NAMIR  TOUR 117
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc
NAMIR  TOUR 117 شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 9 

مكرر زنقة 2 حي طارق 1 - 38888 
فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27515
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تلت  15 من أكتوبر  املؤرخ في 

املصا قة عل2 :
تفويت السيد (ة) عا ل العبو ي 
أصل  من  اجتلاعية  حصة   1.588
1.588 حصة لفائدة  السيد (ة) نوار 

خوية بتاريخ 15 من أكتوبر 2819.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
التجارية بفاس  بتاريخ 87 من نوفلبر 

2819 تحت رقم 3572/19.
(8(I

omnium management

NAMIR TOUR 117
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc
NAMIR TOUR 117  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 9 

مكرر زنقة 2 حي طارق 1 - 38888 
فاس املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27515
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2819 أكتوبر  من   15 في  املؤرخ 
تعيين مسير جد د للشركة السيد(ة) 

خوية نوار كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 87 من نوفلبر 

2819 تحت رقم 3572/19.

(89I

karama conseil

 STE ONE SUPER AUTO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس ، 

38888، فاس املغرب

 STE ONE SUPER AUTO SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 181 
تجزئة فرح القطب الحضري 

بنسو ة فاس - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

61421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ONE SUPER AUTO SARL AU

كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 181  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة فرح القطب الحضري بنسو ة 

فاس - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد رامي حليد :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 (2 السيد رامي حليد عنوانه(ا) 
السالم  حي  الخضراء  الجزيرة  زنقة 

فاس 38888 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عراقي  الزهراء  فاطلة  السيدة 
الجزيرة  زنقة   (2 عنوانه(ا)  حسيني 

 38888 فاس  السالم  حي  الخضراء 

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4257/19.

(18I

AUDINET

MERSAL PESCA
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل املقر االجتلاعي للشركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 83

 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

MERSAL PESCA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 1 مكان 

ميجر  وبرويل علارة الحرية  - 

28888 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37566

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 89  جنبر 2819 تم  تحويل  

املقر االجتلاعي الحا ي للشركة من »1 

الحرية   علارة  ميجر  وبرويل  مكان 

إ 2  املغرب«  الدارالبيضاء   28888  -
موالي  شارع  اورير  ا ت  زنقة   83«

الدارالبيضاء    28888  -  وسف 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم )72585.

(11I

AUDINET

HORIZON NS
إعالن متعد  القرارات

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 83
 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
HORIZON NS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«
وعنوان مقرها االجتلاعي:  83 زنقة 
ا ت اورير - 28888 الدار البيضاء  

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.37389

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحرير ثالثة أرباع  لرأسلال الشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

تحرير ثالثة أرباع  لرأسلال الشركة
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724776.

(12I

aice compta

MERCADO LIBRE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
MERCADO LIBRE  شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتلاعي 13 زنقة 

أحلد املجاتي إقامة االلب الطابق 

1 الشقة ) حي املعاريف - 28338 

البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MERCADO LIBRE

استيرا    : بإ جاز  الشركة  غرض 

وتصد ر املنتجات الزراعية.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتلاعي 

الطابق  االلب  إقامة  املجاتي  أحلد 

 28338  - املعاريف  حي   ( الشقة   1

البيضاء  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد علر عريف :  1.888 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عريف  علر  السيد 

كاليفورنيا  28158 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عريف  علر  السيد 

كاليفورنيا 28158 البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 722648.

(13I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 STE EL OMARI SECURITE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING
زنقة بورسعيد حي الفتح علارة بالل 

طابق االول الشقة  رقم 81 العيون ، 

78888، العيون املغرب

 STE EL OMARI SECURITE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو ة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

 H موالي رشيد امللد ة مجلوعة
رقم 38 - 78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE EL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.OMARI SECURITE SARL AU

شركة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اممن.

تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
موالي رشيد امللد ة مجلوعة H رقم 

38 - 78888 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : العلري  علر  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العلري  علر  السيد 
تجزئة OCP رقم 12 حي موالي رشيد 
الشطر الثاني 78888 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  العلري  علر  السيد 
تجزئة OCP رقم 12 حي موالي رشيد 
الشطر الثاني العيون 78888 العيون 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
أبريل   81 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2819 تحت رقم 38/19).
(14I

etude Maître Loubna AZRHAI Notaire

VENDING PRO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 etude Maître Loubna AZRHAI
Notaire

 avenue 10 Mars, 4, Résidence
 Chaimaa,, Sidi Othmane, 2ème

 étage,, Appt n° 07 ، 20000،
casablanca maroc

VENDING PRO شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 83، زنقة 
عا ل الحركي، شارع  عبد املومن، 
حي املستشفيات،  - 28888 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

178935
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2887 شتنبر   84
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VENDING PRO
و  توزيع   : بإ جاز  غرض الشركة 

بيع االت توزيع املشروبات الساخنة 
اصالح  الحلويات،  و  املنعشة  و 
االستيرا  و  االت توزيع املشروبات، 

التصد ر.
عنوان املقر االجتلاعي : 83، زنقة 
املومن،  عبد  شارع   الحركي،  عا ل 
الدار   28888  - املستشفيات،   حي 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 588   : صالص  احلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
 588   : صالص  محلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  صالص  احلد  السيد 
رقم   ،131 زنقة  حي موالي عبد هللا، 
)، عين الشق 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه(ا)  صالص  محلد  السيد 
رقم   ،131 زنقة  حي موالي عبد هللا، 
)، عين الشق 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  صالص  محلد  السيد 
رقم   ،131 زنقة  حي موالي عبد هللا، 
)، عين الشق 28888 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2887 تحت رقم 388792.

(15I

CRI DAKHLA

BELAOULA  MEUISERIE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI DAKHLA
املركز الجهوي لالستثلار ، 73888، 

الداخلة املغرب
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BELAOULA  MEUISERIE  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املسيرة 

81  زنقة  ابراهيم مشنان رقم 85  - 

73888 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 17  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BELAOULA  MEUISERIE

نجارة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

صناعة   ، امليلنيوم   و  الخشب 

و  الخشب  من  واملنتوجات  امثاث  

امليلينيوم.

املسيرة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 -  85 81  زنقة  ابراهيم مشنان رقم 

73888 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : بلعولة  السيد  اسين  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بلعولة  السيد  اسين 

حي كسيكيسات 82 سوق 18 73888 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بلعولة  السيد  اسين  
حي كسيكسات 82 سوق18   73888 

الداخلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الذهب  

 جنبر 2819 تحت رقم 4)13.

(16I

CRI DAKHLA

FANNA DAK

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI DAKHLA

املركز الجهوي لالستثلار ، 73888، 

الداخلة املغرب

FANNA DAK شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي امل 81 

بلوك 13  رقم 24  الداخلة - 73888 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

14935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FANNA DAK

خدمات   : بإ جاز  الشركة  غرض 

اإلقامة ، اإلستقبال و اإلطعام  ،خلق 

، تسيير وتدبير الوحدات السياحية .

 81 امل   : عنوان املقر االجتلاعي 

بلوك 13  رقم 24  الداخلة - 73888 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد احلد الحسناوي :  1.888 
حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الحسناوي  احلد   السيد 
 597 رقم  القدس  حي  عنوانه(ا) 

كليليم 73888 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احلد الحسناوي عنوانه(ا) 
حي القدس  رقم597 كليليم 73888 

الداخلة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 84 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الذهب  

 جنبر 2819 تحت رقم )127.
(17I

سيكلا كومبت

ITALYBAMA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سيكلا كومبت
29، شارع محلد السا س املركب 
التجاري اراك، علارة ف 2، مكتب 
4، الدار البيضاء ، 28558، الدار 

البيضاء املغرب
ITALYBAMA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 289، 
الطابق االر�سي، تجزئة النسيم، 

حي النسيم - 28198 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.328(65
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 81 نوفلبر 2819 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد ITALYBAMA  مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
الطابق   ،289 اإلجتلاعي  مقرها 
االر�سي، تجزئة النسيم، حي النسيم 

- 28198 الدار البيضاء املغرب نتيجة 
ل : ازمة القطاع.

 ،289 ب  التصفية  مقر  حد   و 
حي  تجزئة النسيم،  الطابق االر�سي، 
النسيم املغرب 28198 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  رشداوي  امين     السيد(ة) 
شقة  تويلري،  زنقة   ،22 عنوانه(ا) 
28348 الدار البيضاء  14، حي بالمي 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723755.
(1(I

FIDUCIAIRE HAKIM

»K1 IMMOBILIER«
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4863، الجد دة 

الرئيسية، الجد دة. ، 24888، 
الجد دة املغرب

»K1 IMMOBILIER« شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 
النخيل، املركز التجاري املباب، 
ملكية »مريم 28« مراب رقم 28، 

الطابق امول، الجد دة. - 24888  
الجد دة   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 16  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 K1«  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.»IMMOBILIER
غرض الشركة بإ جاز : - اإلنعاش 
الكهرباء  أجهزة  بيع   2- العقاري. 

والرصاص. -3 التجارة..
تجزئة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
املباب،  التجاري  املركز  النخيل، 
 ،28 رقم  مراب   »28 »مريم  ملكية 
  24888  - الجد دة.  امول،  الطابق 

الجد دة   املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.888   : كاوي   أحلد  السيد  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كاوي   أحلد  السيد  

الجد دة 24888 الجد دة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كاوي   أحلد  السيد  

الجد دة 24888 الجد دة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 19 بتاريخ  بالجد دة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم )2451.

(19I

DEV-CARE

DEV-CARE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

DEV-CARE
 Rue de Kenitra N° 20 OUJDA ،

60000، Oujda Maroc
DEV-CARE شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

القنيطرة رقم 28 وجدة - 68888 
وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33955

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
DEV-  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CARE
تأجير   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 68888  - وجدة   28 رقم  القنيطرة 

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بلبيض  كريم  السيد 
زنقة القنيطرة رقم )1 وجدة 68888 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بلبيض  كريم  السيد 
زنقة القنيطرة رقم )1 وجدة 68888 

وجدة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
غشت   85 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2819 تحت رقم 2313.
(28I

MHD CAR

مهد كار
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MHD CAR
 BD LAGHOTA RÉSIDENCE
 ALYASSAMINE N M52 SIDI
 MOUMEN CASABLANCA ،

28482، الدار البيضاء املغرب

مهد كار شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

الغوتا إقامة الياسلين رقم املحل 52 

سيدي مومن الدارالبيضاء - 28482 

الدارالبيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

458823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

مهد   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

كار.

كراء   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

الغوتا إقامة الياسلين رقم املحل 52 

سيدي مومن الدارالبيضاء - 28482 

الدارالبيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اشرع املهدي عنوانه(ا)  ار 

28 ع س  الرقم   35 السالمة العلارة 

الدارالبيضاء    28578 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اشرع املهدي عنوانه(ا)  ار 

28 ع س  الرقم   35 السالمة العلارة 

28578 الدارالبيضاء  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 86 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

(21I

FOUZMEDIA

ISMAZ IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

ISMAZ IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الرقم 

1197 بئر الرامي الجنوبية - 14888 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(45

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 )1  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ISMAZ : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IMMOBILIER

اإلنعاش   : غرض الشركة بإ جاز 

العقاري -البنا ات.

الرقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 14888  - بئر الرامي الجنوبية   1197

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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اسلاعيل  العزوزي  السيد 

الرامي  بئر   211( الرقم  عنوانه(ا) 

الجنوبية 14888 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسلاعيل  العزوزي  السيد 

الرامي  بئر   211( الرقم  عنوانه(ا) 

الجنوبية 14888 القنيطرة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

(22I

MANAGEMENTD3 SARL

MAROC REYAL PROPERTY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

 MAROC REYAL PROPERTY

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع ابن 
كثير إقامة بتهوفن 1 الطابق امول 

رقم 51 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

182681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 86  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAROC REYAL PROPERTY

إ ارة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

العقارات.

عنوان املقر االجتلاعي : شارع ابن 
امول  الطابق   1 بتهوفن  إقامة  كثير 

رقم 51 - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد القدوري عز الد ن :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الد ن  عز  القدوري  السيد 

 OOSTERZELESTRAAT عنوانه(ا) 

 56 4826CY BREDA PAYS-BAS

1888 هولندا اوروبا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الد ن  عز  القدوري  السيد 

 OOSTERZELESTRAAT عنوانه(ا) 

 56 4826CY BREDA PAYS-BAS

1888 هولندا اوروبا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 981)22.

(23I

STE ZIZ COMPTA

 STE LOUNIS AGRIS SARL 
AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE LOUNIS AGRIS SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 16  

بير انزران كلليلة - 52258 كلليلة 

املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7995

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تم تعيين  17  جنبر  املؤرخ في 

مسير جد د للشركة السيد(ة) حاجي  

عبد الحق  كلسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 491/2819.

(24I

FIDUBAC SARL

AIN ZOUHRA OUEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع  وسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

AIN ZOUHRA OUEST شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اوال  

علي ابن حلو اوال  سالم مطالسة 

الدريوش - 62253  الدريوش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16333

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  18 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 AIN ZOUHRA الوحيد  الشريك 

 98.888 رأسلالها  مبلغ    OUEST

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي اوال  

مطالسة  سالم  اوال   حلو  ابن  علي 

الدريوش - 62253  الدريوش املغرب 

نتيجة ل : عدم مزاولة اي مهام.

اوال   ب  التصفية  مقر  حد   و 

مطالسة  سالم  اوال   حلو  ابن  علي 

الدريوش - 62253 الدريوش املغرب. 

و عين:

و  أوسروة  بوشتى    السيد(ة)  

اوال   حلو  ابن  علي  اوال   عنوانه(ا) 

 62253 الدريوش  مطالسة  سالم 

(ة)  كلصفي  املغرب  الدريوش 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 11 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 3283.

(25I

FIDUBAC SARL

AIN ZOUHRA OUEST
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع  وسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

AIN ZOUHRA OUEST  شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : اوال  

علي ابن حلو اوال  سالم مطالسة 

الدريوش  -  62253 الدريوش  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.16333

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  18 شتنبر  املؤرخ في 

AIN ZOUHRA OUEST  شركة ذات 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

 98.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي اوال  

مطالسة  سالم  اوال   حلو  ابن  علي 

الدريوش  -  62253 الدريوش  املغرب 

نتيجة لعدم مزولة اي نشاط.
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و عين:
و  أسروت  بوشتة   السيد(ة) 
عنوانه(ا)  وار اوال  مو�سى اومنصور 
 62253 الدريوش  الزهرة  عين 
(ة)  كلصفي  املغرب  الدريوش 

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
اوال   وفي   2819 غشت   29 بتاريخ 
مطالسة  سالم  اوال   حلو  ابن  علي 
الدريوش  - 62253 الدريوش  املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 25 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3574.

(26I

secotrages snc

 SOCIETE                 
BELAYACHI PLOMBERIE

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ا ريس الياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 58888، 
مكناس املغرب

 SOCIETE BELAYACHI
PLOMBERIE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الزنقة 1 
 رب 19 رقم 7)1 االنارة  املغرب 

58888 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35123

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 24  جنبر  في  املؤرخ 
محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETEالوحيد الشريك  ذات 
مبلغ    BELAYACHI PLOMBERIE
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
 19 1  رب  مقرها اإلجتلاعي الزنقة 
 58888 املغرب  االنارة    1(7 رقم 
مكناس املغرب نتيجة ل : عدم تلبية 

الغرض الذي انشئت الجله.

 1 و حد  مقر التصفية ب الزنقة 

 58888  - االنارة    1(7 رقم   19  رب 

مكناس املغرب. 

و عين:

و  محلد  بلعيا�سي    السيد(ة) 

رقم   19 1  رب  الزنقة  عنوانه(ا) 

58888 مكناس املغرب  االنارة    1(7

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : الزنقة 1 

 رب 19 رقم 7)1 االنارة 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم ))55.

(27I

zagora consulting sarl

DESERT LIFE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

zagora consulting sarl

رقم119  شارع محلد الخامس ، 

47988، زاكورة املغرب

DESERT LIFE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي :  وار ا ت 

غنيلة محاميد - 47988 زاكورة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.583

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  23  جنبر  املؤرخ في 

DESERT LIFE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 

غنيلة  ا ت  اإلجتلاعي  وار  مقرها 

املغرب  زاكورة   47988  - محاميد 

نتيجة للتوقف عن مزاولة النشاط.

و عين:

و  بولفريفي  محلد   السيد(ة) 

محاميد  غنيلة  ا ت  عنوانه(ا)  وار 

(ة)  زاكورة املغرب كلصفي   47988

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 23  جنبر 2819 وفي  وار ا ت 

زاكورة   47988  - محاميد  غنيلة 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2819 تحت رقم 583.

(2(I

fidcc

HYDROKITS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

fidcc

 BD IBNO TACHAFINE ANGLE

 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،

CASABLANCA MAROC

HYDROKITS MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 13 

إقامة با احلا  بلفد ر - 28388 

الدارالبيضاء  املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.231613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 12  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »1.888.888  رهم« 

»1.888.888  رهم« إ 2 »2.888.888 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 725884.

(29I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 STE OPTIC NOUR EL

HOUDA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN

CONSEIL

  N°816 APPT N°3 1er ETAGE

 QUARTIER INDUSTIEL  AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE OPTIC NOUR EL HOUDA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي محل رقم 

GH45 12العلارة 6) أبراج الكتبية 

امحاميد 9 أسكجور مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OPTIC NOUR EL HOUDA

 -  : بإ جاز  الشركة  غرض 

البصريات و مبحث العلل العينية

- التصد ر و االستيرا .

محل   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
أبراج   (6 GH45العلارة   12 رقم 

الكتبية امحاميد 9 أسكجور مراكش 

- 48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .



عد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828)الجريدة الرسمية   796

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيدة هدى ا رويش 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة هدى ا رويش عنوانه(ا) 

القلعة   (3 رقم  املرس  عواطف  حي 

43888 القلعة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هدى ا رويش عنوانه(ا) 

القلعة   (3 رقم  املرس  عواطف  حي 

43888 القلعة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118576.

(38I

FIDUCIAIRE MOGADOR

LA PEAUSSERIE MARINE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

LA PEAUSSERIE MARINE شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : كراج رقم 

18 محلد باحنيني تجزئة البرج 2  - 

44888 الصويرة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4895

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 82  جنبر  في  املؤرخ 

 LA PEAUSSERIE MARINE حل 

شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي كراج رقم 18 محلد 

 44888  -   2 البرج  تجزئة  باحنيني 

الصويرة املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

اي مدخول.

و عين:

 SOPHIE  BOUKLI السيد(ة) 
HACENE و عنوانه(ا)  رقم 18 محلد 

 44888   2 البرج  تجزئة  باحنيني 

(ة)  كلصفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 82  جنبر 2819 وفي كراج رقم 

 -   2 محلد باحنيني تجزئة البرج   18

44888  الصويرة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 369/2819.

(31I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

  STE   BOUGTEB  DES
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

 FIDUICIAIRE FTAH

CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS

   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC

   STE   BOUGTEB  DES  TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو ة(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم  2  
زنقة   19   

جنا ن   السراج  الجنانات   فاس - 

38888  فاس  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56939

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  87  جنبر  املؤرخ في 

   STE شركة ذات املسؤولية املحدو ة

BOUGTEB  DES  TRAVAUX    مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلجتلاعي رقم  2  زنقة   19   

جنا ن   السراج  الجنانات   فاس 

- 38888  فاس  املغرب نتيجة ل : الر 

كو   اال قتصا ي ..

  2 و حد  مقر التصفية ب رقم  
علارة  34  شارع   الجيش  امللكي   - 

38888  فاس  املغرب. 
و عين:

و  غيري  و   الحسن    السيد(ة) 
34  شارع    2  علارة   رقم   عنوانه(ا) 
الجيش  امللكي   38888 فاس  املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
23  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4161/2819.

(32I

Trefle Conseil

RAMAGRI
إعالن متعد  القرارات

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
RAMAGRI »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي:  وار حرث 

الغابة جلاعة   ار بوعزة - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93491
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17  جنبر 2819
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  الذي  نص   :1 رقم  قرار 
الشركة   رأسلال  رفع  ما لي:  
االستثنائي  العام  الجلع  بلقت�سى 
قدره  بلبلغ   17/12/2819 بتاريخ  
من  لينتقل  1.688.888  رهم 
 3.688.888 إ 2  2.888.888  رهم 
حصة   16.888 بخلق  وذلك   رهم 
للحصة  188  رهم   بقيلة  جد دة  
الواجب  تحرير   ونها  طريق  عن 

 فعها للشركاء.

عل2  الذي  نص   :2 رقم  قرار 
الشركة   رأسلال  تخفيض  ما لي: 
عن  3.529.888  رهم  قدره  بلبلغ 
بقيلة  حصة    35.298 إلغاء  طريق 
188 رهم للحصة لتغطية الخسائر 
 3.529.64(.75 بقيلة  السابقة  
 رهم لينخفض رأسلال الشركة من 

3.688.888  رهم إ 2 71.888  رهم
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  الذي  نص  و7:   6 رقم  بند 
ما لي:  قد تم تعد ل البند ن السابق 
للنظام امسا�سي للشركة و  ذكرهلا 

تحد ث حصة الشريك الوحيد
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 725831.
(33I

COMPTASAM

DEYASIMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

COMPTASAM
18 شارع أبي بكر الرازي إقامة الرازي 

الطابق السفلي ، 98818، طنجة 
املغرب

DEYASIMPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : العرفان 
2 علارة 145 سكن رقم 12 طابق 3 

بوخالف - 98888 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(33(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 18  جنبر  في  املؤرخ 
ذات  شركة   DEYASIMPORT حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  18.888  رهم 
 145 علارة   2 العرفان  اإلجتلاعي 
 - بوخالف   3 طابق   12 رقم  سكن 
لبعد  نتيجة  املغرب  طنجة   98888
اإلشارة إ 2 تباطؤ الوضع االقتصا ي 
السوق  تحقيق  واستحالة  الحا ي 

والشركاء..
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و عين:

و   TAOUFIK  SAYED السيد(ة) 

عنوانه(ا) العرفان مجلوعة 5 علارة 

 98888  3 طابق   12 145 سكن رقم 

طنجة املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

2819 وفي العرفان  18  جنبر  بتاريخ 

 3 12 طابق  145 سكن رقم  2 علارة 

بوخالف - 98888 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 32)).

(37I

FINAUDIT

MOLDIAG
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

MOLDIAG شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

احلد توكي إقامة اروك طابق الثالت 

رقم 3 الدار البيضاء. - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.352331

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 نوفلبر   13 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»688.888  رهم« أي من »88.888) 

عن  »1.488.888  رهم«  إ 2   رهم« 

مع   ون  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحد ة املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724981.

(3(I

FOUZMEDIA

 SOCIETE TAOUGHILT

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE TAOUGHILT TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تجزئة 

أزهرون الرقم 158 - 14888 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.292(3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 غشت   82 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

  TAOUGHILT TRAVAUX DIVERS

188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

تجزئة  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

 14888  -  158 الرقم  أزهرون 

حل   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 14888  -  158 الرقم  أزهرون 

القنيطرة املغرب. 

و عين:

و  الغربة  بوخصيبي   السيد(ة) 

 158 تجزئة أزهرون الرقم  عنوانه(ا) 

كلصفي  املغرب  القنيطرة   14888

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 89 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

شتنبر 2819 تحت رقم 2)721.

(39I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

ITKANB
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC

ITKANB شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : زنقة 

فر ن إقامة إليسا الشقة رقم أ - 

98818 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.78527

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  16  جنبر  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   ITKANB

 28.888 رأسلالها  مبلغ  املحدو ة 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

 - أ  رقم  الشقة  إليسا  إقامة  فر ن 

طنجة املغرب نتيجة ملشكل   98818

في امليزانية و قلة الزبناء.

و عين:

و  الفح�سي  فطنة    السيد(ة) 
عنوانه(ا) حي القصيبات زنقة 3 رقم 

21 9888 طنجة املغرب كلصفي (ة) 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

زنقة  وفي   2819 16  جنبر  بتاريخ 

 - أ  رقم  الشقة  إليسا  إقامة  فر ن 

98818 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 8)9)22.

(48I

FIDUCOGEM

LOUDIYI REDOUANE BOIS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCOGEM

رقم 5 علارة 52 مكاتب اشرف شارع 

 FES ،38888 ، محلد السا س فاس

MAROC

 LOUDIYI REDOUANE BOIS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 54 

س2 القطب الحضري راس املاء  - 

38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOUDIYI REDOUANE BOIS

: النجارة و  غرض الشركة بإ جاز 

بيع الخشب.

 54 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

 - القطب الحضري راس املاء   س2 

38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 334   : رضوان  حارتي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 333   : محسن  حارتي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

السيد حارتي كلال :  333 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  راضوان  حارتي  السيد 

23 اريول 77188 ميوكس فرنسا.

عنوانه(ا)  محسن  حارتي  السيد 

 38888 املسيرة  بسلة  تجزئة   168

فاس املغرب.

عنوانه(ا)  كلال  حارتي  السيد 

 38888 املسيرة  بسلة  تجزئة   168

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محسن  حارتي  السيد 

 38888 املسيرة  بسلة  تجزئة   168

فاس املغرب

عنوانه(ا)  كلال  حارتي  السيد 

 38888 املسيرة  بسلة  تجزئة   168

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

28  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4143.

(41I

FOUZMEDIA

 BOULANGERIE CHEIKH

DIHMANI

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 BOULANGERIE CHEIKH

DIHMANI شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي بلوك 

C الرقم 7 اوال  اوجيه - 14888 

القنيطرة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.51285

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  21 فبرا ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 BOULANGERIE الوحيد  الشريك 

CHEIKH DIHMANI  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

اوال    7 الرقم   C بلوك  اإلجتلاعي 

املغرب  القنيطرة   14888  - اوجيه 

نتيجة ل : حل الشركة.

بلوك  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 14888  - اوجيه  اوال    7 الرقم   C

القنيطرة املغرب. 

و عين:

و  الشيخ   حلاني  السيد(ة) 

اوال    7 الرقم   C بلوك  عنوانه(ا) 

املغرب  القنيطرة   14888 اوجيه 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 14 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

مارس 2819 تحت رقم 63319.

(42I

AFIDACOM

MOSABELLA

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

شركة موزابيال شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شقة 

32 الطابق 5 علارة زينب زنقة عبد 

العا ي بنشقرون - 38888 فاس 

املغرب.

اعالن قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.585(9
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 24  جنبر  في  املؤرخ 
موزابيال  لشركة  التصفية  قفل 
مسؤولية  ذات   (MOSABELLA(
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
 5 32 الطابق  مقرها اإلجتلاعي شقة 
علارة زينب زنقة عبد العا ي بنشقرون 
فاس املغرب نتيجة لعدم   38888  -

تحقيق الغرض االجتلاعي.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 24  جنبر 2819 وفي شقة 32 
الطابق 5 علارة زينب زنقة عبد العا ي 

بنشقرون - 38888 فاس املفرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
27  جنبر  بتاريخ  بفاس  التجارية 

2819 تحت رقم 4275/819.
(43I

AFIDACOM

SAOU CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة صاعو للبناء ذات املسؤولية 
املحدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 18 
مكرر زنقة 13 تجزئة الدولة ظهر 

الخليس 30000- فاس املغرب.
إعالن قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.49243

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 24  جنبر 2819 تقرر قفل 
 ) للبناء    صاعو  لشركة  التصفية 
) شركة   SAOU CONSTRUCTION
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 
الدولة  تجزئة   13 زنقة  مكرر   18
فاس   38888  - الخليس  ظهر 
املغرب نتيجة لعدم تحقيق الغرض 

االجتلاعي.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 18 وفي رقم   2819 24  جنبر  بتاريخ 
ظهر  الدولة  تجزئة   13 زنقة  مكرر 

الخليس - 38888 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
27  جنبر  بتاريخ  بفاس  التجارية 

2819 تحت رقم 4276/819.

(44I

SAVOIR EXPERT

DAR KAMAL CHAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
DAR KAMAL CHAOUI شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : رقم 68 

شارع الرهوني - 31888 البهاليل 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.793
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2819 24  ونيو  املؤرخ في 
DAR KAMAL CHAOUI شركة ذات 
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
 - الرهوني  شارع   68 رقم  اإلجتلاعي 
البهاليل املغرب نتيجة لحل   31888

مسبق.
و عين:

و  الشاوي  كلال   السيد(ة) 
فرنسا   88888 فرنسا  عنوانه(ا) 

فرنسا كلصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 68 وفي رقم   2819 24  ونيو  بتاريخ 
البهاليل   31888  - الرهوني  شارع 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
86  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 289.

(45I
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SAVOIR EXPERT

 CRISTAL DROGUERIE

ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

 CRISTAL DROGUERIE ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قطعة 

رقم )6/5 بلوك 7 بئرانزران - 

31888 صفرو املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1829

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2819 28 مارس  املؤرخ في 

 CRISTAL DROGUERIE ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

رأسلالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  28.888  رهم 

بلوك   5(/6 رقم  قطعة  اإلجتلاعي 

صفرو املغرب   31888  - بئرانزران   7

نتيجة لحل مسبق.

و عين:

العاطي ربي و  محلد    السيد(ة) 

بلوك ا بنصفار   459 رقم  عنوانه(ا) 

(ة)  صفرو املغرب كلصفي   31888

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

قطعة  وفي   2819 مارس   28 بتاريخ 

رقم 6/)5 بلوك 7 بئرانزران - 31888 

صفرو املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

86  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 287.

(46I

FIDORO MULTI-SERVICES

PUBLIDAK

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

PUBLIDAK شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي 

الحسني، شارع مكة، رقم 983، 

الداخلة. - 73888 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

15187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 19  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PUBLIDAK

الطباعة   : غرض الشركة بإ جاز 

السلعي  اإلنتاج  أشكالها،  بجليع 

تجارة  متنوعة،  خدمات   البصري، 

عامة، استيرا  وتصد ر..

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 ،983 رقم  مكة،  شارع  الحسني، 

الداخلة. - 73888 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد جلال ا دزكار :  788 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .

 388   : العلو ي  عزيزة  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ا دزكار  جلال  السيد 

الداخلة 73888 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  العلو ي  عزيزة  السيدة 

الداخلة 71888 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ا دزكار  جلال  السيد 

الداخلة 73888 الداخلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الذهب  

 جنبر 2819 تحت رقم 6)13.

(47I

ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

ATLAS NAKHIL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة 

 ALLIANCES DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER

 rue ali Abderrazak Maârif ، 16

20370، Casablanca maroc

ATLAS NAKHIL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي 16 زنقه 

علي عبد الرزاق, - 28378  الدار 

البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 119.611

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 شتنبر   28 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

و  الكفاالت  منح  علليات 

الضلانات والرهون العقارية لضلان 

لنفس  املنتلية  الشركات  التزامات 

املجلوعة التي تنتمي لها الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 723135.

(4(I

BURO INVEST

ORYX INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BURO INVEST

 bd oukba ibnou nafii hay 23

 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،

20570، casablanca MAROC

ORYX INDUSTRY شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 23 شارع 

عقبة ابن نافع الحي املحلدي  - 

28578 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

434413

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819 ماي   18

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ORYX  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.INDUSTRY

 : بإ جاز  الشركة  غرض 

.  TRAVAUX INDUSTRIEL

23 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 

 - املحلدي   الحي  نافع  ابن  عقبة 

28578 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : خالد   كائس  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خالد   كائس  السيد 

الدروة   81 اش الرقم  تجزئة الوفاء 

برشيد  26188 برشيد  املغرب .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  خالد   كائس  السيد 

الدروة   81 اش الرقم  تجزئة الوفاء 

برشيد  26188 برشيد  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2819 تحت رقم )8878327.

(49I

PALMERA TRADING

PALMERA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PALMERA TRADING
زنقة سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 

5 رقم 22 البيضاء ، 28338، الدار 

البضاء املغرب

PALMERA TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 

سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 5 
رقم 22 البيضاء - 28338 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2977(1

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 19  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 PALMERA الوحيد  الشريك  ذات 

TRADING  مبلغ رأسلالها 188.888 

 رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 
سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 

الدار البيضاء   28338  - البيضاء   22

النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 5 رقم 
الدار البيضاء   28338  - البيضاء   22

املغرب. 
و عين:

و  ا ريفي  سعيد   السيد(ة) 
عنوانه(ا) اقامة املنزه م 5 ع 52 شقة 
الدار   28668 البيضاء   18 زنقة   (
البضاء املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724677.

(58I

محاسب معتلد : عتيڭي محلد كلال

PANOBLIBAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

محاسب معتلد : عتيڭي محلد 
كلال

رقم 28 زنقة الزياني شقة 87 علارة 
و غيري وجدة ، 68888، وجدة 

املغرب
PANOBLIBAT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الزغاميم 1، زنقة خيلة 2، وجدة - 
68888 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2817 86  ونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PANOBLIBAT SARL

أعلال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

.B.T.B البناء و كل ما  تعلق بالبناء

:  وار  االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - وجدة   ،2 زنقة خيلة   ،1 الزغاميم 

68888 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 58   : السيد مستغات عبد الحق 

حصة بقيلة 5.888  رهم للحصة .

السيدة مستغات هند :  25 حصة 

بقيلة 2.588  رهم للحصة .

 25   : أمال  مستغات  السيدة 

حصة بقيلة 2.588  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مستغات هند عنوانه(ا) 

طريق العونية إقامة السالم بلوك 11 
رقم 4 وجدة 68888 وجدة املغرب.

السيدة مستغات أمال عنوانه(ا) 

طريق العونية إقامة السالم بلوك 11 
رقم 4 وجدة 68888 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحق  عبد  مستغات  السيد 

عنوانه(ا)  هر املحال تجزئة بن علر 
رقم 129 وجدة 68888 وجدة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2817 تحت رقم 2)35.

(51I

مستأمنة املتنبي لللحاسبة

AUTO ECOLE HOUDAIBI
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

مستأمنة املتنبي لللحاسبة

138 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23888، بني مالل املغرب

 AUTO ECOLE HOUDAIBI

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 LOTISSEMENT AL KHANSAA

 N°5 4EME ETAGE - 23000 BENI
.MELLAL MAROC

تحويل  املقر االجتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(81
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 85 نوفلبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
 LOTISSEMENT AL KHANSAA«
 N°5 4EME ETAGE - 23000
إ 2   »BENI MELLAL MAROC
 LOTISSEMENT AL KHANSAA«
 N°5 2EME ETAGE - 23000 BENI

.»MELLAL  MAROC
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 1( بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 924.
(52I

expertiz partners

AMAZIGH IMMERSION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expertiz partners
املكتب رقم 2 الكائن بالطابق االول 
للعلارة الكائنة بطريق بيوكرى ا ت 

ملول ، 8888)، ا ت ملول املغرب
amazigh immersion شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 618 
الشارع الرئي�سي اغبالو ماسة بلفاع 

- ماسة - ماسة  - 7452) ماسة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819 أبريل   85
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.amazigh immersion

النقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

السياحي (مقاول).
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 618 

الشارع الرئي�سي اغبالو ماسة بلفاع 

ماسة   (7452  - ماسة    - ماسة   -

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : بيطار  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رشيد بيطار عنوانه(ا)  وار 

سيدي بنزارن  سيدي وساي اشتوكة 

ا ت باها  7452) ماسة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد بيطار عنوانه(ا)  وار 

سيدي بنزارن  سيدي وساي اشتوكة 

ا ت باها 7452) ماسة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

ماي   17 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2819 تحت رقم 51).

(53I

HOLDING HBF

 STE BELMEKKI HASSAN ET

FILS
إعالن متعد  القرارات

HOLDING HBF

 AVENUE CHEFCHAOUNE 22

 R2SIDENCE YASMINE REZ DE

 CHAUSSEE BUREAU N°1 VN

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 STE BELMEKKI HASSAN ET FILS
»شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتلاعي: 22 شارع 

شفشاون  املد نة الجد دة - 58888 
مكناس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19779
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28  جنبر 2819
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
الزيا ة في رأس مال الشركة من 888 

888 48  ليصبح 888 888 188
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
معامالتها  جليع  في  الشركة  تلتزم 

بتوقيع احد املسير ن غير الشركيين 
عل2  الذي  نص   :3 رقم  قرار 
ما لي:  تحيين وإعا ة صياغة القانون 

امسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 12-7-6: الذي  نص عل2 
ما لي: الحصص -الزيا ة في رأس مال 

الشركة- 
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5385.
(54I

BELGAZI ALI

TANGEROISE DE BOIS
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري 

(امشخاص الطبيعيون)
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري

 TANGEROISE DE BOIS
 27 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
 جنبر 2819  تم فسخ عقد التسيير 
السيد(ة)   طرف  من  املوقع  الحر 
  TANGEROISE DE BOIS SARL
 TANGEROISE DE BOIS SARL
(بصفته(ا) مالك(ة) لألصل التجاري) 
الوطنية  للبطاقة  الحامل(ة) 
القاطن(ة)    RC4491 للتعريف رقم  
نارجيس  نص   ابرا  حي  بالعنوان 

 98888  - اناس  بن  مالك   مسجد 

الصا ق     والسيد(ة)  املغرب  طنجة 

حرا  مسير(ة)  (بصفته(ا)  الخللي�سي 

الوطنية  للبطاقة  الحامل(ة)  (ة))  

القاطن(ة)   L97(46 رقم   للتعريف 

بالعنوان طريق املجزارة  زنقة بنكيران  

طنجة  رقم 2 - 98888 طنجة املغرب 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكلة 

التجارية بطنجة تحت  عد  146724 

(55I

BELGAZI ALI

TANGEROISE DE BOIS
عقد تسيير حر مصل تجاري (امشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

TANGEROISE DE BOIS

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 27 

  TANGEROISE أعطى   2819  جنبر 

املسجل بالسجل    DE BOIS SARL

التجارية  باملحكلة   4491 التجاري 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بطنجة 

املجزارة   طريق  ب  الكائن  التجاري 
زنقة بنكيران  طنجة  رقم 2 - 98888 

  NAMAE BOIS طنجة املغرب لفائدة

SARL D’ AU  ملدة 1 سنة تبتدئ من 

81  نا ر 2828 و تنتهي في 31  جنبر 

قيلته  شهري  مبلغ  مقابل   2828

18.888  رهم.

(56I

CABINET BAHMAD

EMMA WANG MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب

 EMMA WANG MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

مراكش بالزا علارة   1 شقة 21، 

الطابق الثاني، جليز  - 48888 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.181159

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 24  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

ألكساندر،  (ة)  السيد  تفويت 

1.888 حصة  جاك ،   مارك توبيليم 

حصة   1.888 أصل  من  اجتلاعية 

لفائدة  السيد (ة) إ لانويل،  جورج  

توبيليم  بتاريخ 24  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118788.

(57I

CABINET BAHMAD

EMMA WANG MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب

  EMMA WANG MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

مراكش بالزا علارة  1 شقة 21، 

الطابق الثاني، جليز  - 48888 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.181159

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تم تعيين  24  جنبر  املؤرخ في 

مسير جد د للشركة السيد(ة) جورج 

كلسير  إ لانويل،   السيد  توبليم 

وحيد
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تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118788.

(5(I

ste prescolaire les amis d’enfance

برسكلغ لزمي دنفنس
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 ste prescolaire les amis

d›enfance

حي العزيزية شارع املللكة العربية 

السعو  ة الطابق3 رقم 28 ، 

98888، طنجة املغرب

برسكلغ لزمي  نفنس شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي السالم 

1 زنقة املهد ة رقم 13 طنجة - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

91225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   281( ماي   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : برسكلغ 

لزمي  نفنس.

التدريس   : غرض الشركة بإ جاز 

في املدارس الخاضة.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
السالم 1 زنقة املهد ة رقم 13 طنجة 

- 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : السيدة خد جة الطا بي  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الطا بي   خد جة  السيدة 

زنقة املهد ة   1 عنوانه(ا) حي السالم 

رقم 13 طنجة 98888 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطا بي   خد جة  السيدة 

زنقة املهد ة   1 عنوانه(ا) حي السالم 

رقم 13 طنجة 98888 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

غشت   38 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

)281 تحت رقم 7)54.

(59I

KEEP IT NEW

KEEP IT NEW
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KEEP IT NEW

زنقة 7 رقم 5 الطابق الثاني الشقة 

4 السعا ة سيدي البرنو�سي الدار 

البيضاء - ، 28618، الدار البيضاء 

املغرب

KEEP IT NEW شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي زنقة 7 رقم 

5 الطابق الثاني الشقة 4 السعا ة 

سيدي البرنو�سي الدار البيضاء - 

28618 - 28618 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 28  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 KEEP  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.IT NEW

-تنظيف   : غرض الشركة بإ جاز 

وصيانة املباني واملباني املهنية والعامة 

، وصيانة املساحات الخضراء.

جليع  و  الصناعي  التنظيف   -

بقطاع  املتعلقة  التنظيف  أنشطة 

الصناعة. 

اممن  ؛  الحراسة  ؛  -الوساطة 

الخاص واملراقبة ..

زنقة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 4 الشقة  الثاني  الطابق   5 رقم   7

الدار  البرنو�سي  سيدي  السعا ة 

الدار   28618  -  28618  - البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيدة العاندي سعا  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة العاندي سعا  عنوانه(ا) 

باب كاليفورنيا علارة مرحبا الطابق 

6 الشقة 14 طريق مكة 28888 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة العاندي سعا  عنوانه(ا) 

باب كاليفورنيا علارة مرحبا الطابق 

6 الشقة 14 طريق مكة 28888 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724959.

(68I

AITOUNA MOHAMED

R-I BINAE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AITOUNA MOHAMED

 RUE ANTAKI N29 ، 90000،

TANGER MAROC

R-I BINAE شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 ABDELLAH EL HABTI RS AL

 QODS N34 - 90000 TANGER

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 R-I  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BINAE

 TRAVAUX : غرض الشركة بإ جاز

.DIVERS DU CONSTRUCTION

 RUE  : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 ABDELLAH EL HABTI RS AL

 QODS N34 - 90000 TANGER

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 RACHID BOUDAIA السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .



(83 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 RACHID BOUDAIA السيدة 

 SNANA LOTS EL عنوانه(ا) 

 MANZAH N 42 98888 TANGER

.MAROC

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

 RACHID BOUDAIA السيد 

 HAY MESNANA LOTS عنوانه(ا) 

 EL MANZAH N 42 98888

TANGER MAROC

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 13))22.

(61I

بورا كون�سي

BELGA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

بورا كون�سي

6 علارة الغزا ي زنقة اإلسكندرية 

شقة رقم 3 املد نة الجد دة ، 

58888، مكناس املغرب

BELGA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1312 

مرجان 2 - 58888 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46423

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 17  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

الحسين  (ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتلاعية من   258 الفاضلي 

السيد  لفائدة   حصة   1.888 أصل 

(ة)  ونس الشرقاوي بتاريخ 16  جنبر 

.2819

شهاب  أ وب  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   258

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.888

محلد قزمان بتاريخ 16  جنبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5386.
(62I

FIDUCOGEM

MORELLA PALACE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUCOGEM
رقم 5 علارة 52 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،38888 ، محلد السا س فاس

MAROC
MORELLA PALACE شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 6 

تجزئة حبيب حي وا  فاس - 38888 
فاس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.589(3
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 15  نا ر )281 تقرر إنشاء 
التسلية   تحت  للشركة   تابع  فرع  
الكائن  و   MORELLA PALACE
املامونية  تجزئة   51 رقم  بالعنوان 
فاس املغرب   38888  - طريق صفرو 
ا ري�سي  و املسير من طرف السيد(ة) 

عبد العزيز .
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
24  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم )428.
(63I

STE ZIZ COMPTA

 STE LOUNIS AGRIS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE LOUNIS AGRIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 16 

بير انزران كلليلة - 52258 كلليلة  
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7995
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2819 17  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :
الكريم  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتلاعية من   788 العاملي  
(ة)  السيد  788 حصة لفائدة   أصل 
28  جنبر  بتاريخ  حاجي  الحق  عبد 

.2819
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   
 26 بتاريخ  بالرشيد ة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 491/2819.
(64I

NADOFISC SARL

ACHEBANI FROID
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة علارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62888، 

الناضور املغرب
ACHEBANI FROID شركة ذات 
مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 
العلرانية أنوال 3221 سلوان - 

62782 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 82  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ACHEBANI FROID

: - االعلال  غرض الشركة بإ جاز 

للتكييف,السباكة,الكهرباء  املختلفة 

و البناء.

- تجارة عامة..

املنطقة   : عنوان املقر االجتلاعي 

 - سلوان   3221 أنوال  العلرانية 

62782 الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

الشباني  الكريم  عبد  السيد 

188  رهم  بقيلة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الشباني  الكريم  عبد  السيد 
26 رقم  عنوانه(ا) حي الخطابي زنقة 

)8 62818 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشباني  الكريم  عبد  السيد 
26 رقم  عنوانه(ا) حي الخطابي زنقة 

)8 62818 الناضور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 86 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 3463.

(65I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE » CONAGRO «
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
تفويت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
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 LA SOCIETE » CONAGRO

SARL » شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 62/61 

املنطقة الصناعية الجد دة، بير 

الرامي. - 14888 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27345

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   81 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

  SOCIETE (ة)  السيد  تفويت 

 YASSAT INTERNATIONAL

697.))1 حصة اجتلاعية من أصل 

(ة)  السيد  حصة لفائدة    377.394

بشير الدباغ بتاريخ 81 نوفلبر 2819.

 SOCIETE (ة)  السيد  تفويت 

 YASSAT INTERNATIONAL

697.))1 حصة اجتلاعية من أصل 

(ة)  السيد  حصة لفائدة    377.394

عزيز الدباغ بتاريخ 81 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 24 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 73747.

(66I

CANOCAF SARL

GRAVIERS DE L ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 83 

 NADOR ،62888 ،الناظور

MAROC

 GRAVIERS DE L ORIENTAL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي علارة 

بويالغلان بلوك A، الشقة رقم 2، 

شارع محلد الخامس العروي   -  

62558 الناظور  املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.14475

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2819 ماي   82 في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة 

 GRAVIERS الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    DE L ORIENTAL

مقرها  وعنوان  188.888  رهم 

 ،A اإلجتلاعي علارة بويالغلان بلوك

الشقة رقم 2، شارع محلد الخامس 

62558 الناظور  املغرب  العروي   -  

نتيجة ل : - نها ة نشاط الشركة.

علارة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 ،2 الشقة رقم   ،A بويالغلان بلوك 

  - العروي    الخامس  محلد  شارع 

62558 الناظور املغرب. 

و عين:

و  الحلداوي  محند   السيد(ة) 

أمزيان  محند  أوال   عنوانه(ا)  وار 

حا�سي بركان  62982 الناظور  املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

ماي   28 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2819 تحت رقم )66.

(67I

FISCOFISC

طوبالنشرز

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC

طوبالنشرز شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تعاونية 

لحريشية 1 ب2 سيدي احرازم - 

38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   281( 26  وليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

طوبالنشرز.

صناعة   : بإ جاز  الشركة  غرض 

موا  البناء

مفاوض

االستيرا  و التصد ر.

تعاونية   : املقر االجتلاعي  عنوان 

 - احرازم  سيدي  ب2   1 لحريشية 

38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : السيد عز الد ن زعبول 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزالد ن زعبول عنوانه(ا) 

احرازم  سيدي  لحريشية  تعاونية 

فاس 38888 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزالد ن زعبول عنوانه(ا) 

احرازم  سيدي  لحريشية  تعاونية 

فاس 38888 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

غشت   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

)281 تحت رقم 2569.

(6(I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

صام فخيكو
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

صام فخيكو شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي القطعة 

رقم 189 تجزئة النلاء الحي 

الصناعي بنسو ة فاس - 38888 

فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 23  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

صام   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

فخيكو.

خزان   : بإ جاز  الشركة  غرض 

التبر د.

القطعة   : عنوان املقر االجتلاعي 

رقم 189 تجزئة النلاء الحي الصناعي 

بنسو ة فاس - 38888 فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
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 388   : ميلو ة  ران   السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

  : علوري  سنو�سي  مريم  السيدة 

588 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

سنو�سي  الد ن  سيف  السيد 

 188 بقيلة  حصة   288   : علوري 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ميلو ة  ران   السيدة 
رقم 27 زنقة الساملية النرجس ا فاس 

38888 فاس املغرب.

علوري  سنو�سي  مريم  السيدة 
الساملية  زنقة   27 رقم  عنوانه(ا) 

النرجس ا فاس 38888 فاس املغرب.

سنو�سي  الد ن  سيف  السيد 
زنقة   27 رقم  عنوانه(ا)  علوري 

 38888 فاس  ا  النرجس  الساملية 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

علوري  سنو�سي  مريم  السيدة 
الساملية  زنقة   27 رقم  عنوانه(ا) 

النرجس ا فاس 38888 فاس املغرب

القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  بفاس   التجارية  باملحكلة 

رقم  تحت   2819 26  جنبر 

.483111198584(4

(69I

omnium management

RAJI 4 BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc

RAJI 4 BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 2) 

اقامة 52 شارع الحسن الثاني 

املد نة الجد دة  - 38888 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

61389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 13  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RAJI 4 : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.BUSINESS

: مقاول في  غرض الشركة بإ جاز 

النجارة - االسترا  والتصد ر - أشغال 

البناء واملختلفة.

 (2 رقم   : عنوان املقر االجتلاعي 

اقامة 52 شارع الحسن الثاني املد نة 

الجد دة  - 38888 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد ضياء الحق راجي :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ضياء الحق راجي عنوانه(ا) 

 38888  1 الزهور  موسكو  زنقة   9

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ضياء الحق راجي عنوانه(ا) 

 38888  1 الزهور  موسكو  زنقة   9

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

17  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4895/19.

(78I

ste holdings missour sarl au

FADLYSO

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au

 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب

FADLYSO شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 62 حي 

النجاح مبسور  - 33258 ميسور  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 28  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FADLYSO

 transport : غرض الشركة بإ جاز

 de marchandises pour le

 compte autrui , travaux divers

 ou construction , bestiaux

 62  .عنوان املقر االجتلاعي : رقم 

حي النجاح مبسور  - 33258 ميسور  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 98.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 458   : فضلي   امحلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 458   : ملوك   السيد  وسف 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد امحلد فضلي  
حي النجاح  33258 ميسور  املغرب .

عنوانه(ا)  ملوك   السيد  وسف 
املو   الخضراء  املسيرة  شارع   (3

54358 ميدلت  املغرب .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  السيد امحلد فضلي  
ميسور    33258 حي النجاح ميسور  

املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
26  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

2819 تحت رقم 255/2819.

(71I

MYASOL SARL

شركة مياصول
إعالن متعد  القرارات

MYASOL SARL
 N 4 RUE BANAE QI SIDI

 BRAHIM FES ، 30000، FES
Maroc

شركة مياصول »شركة ذات 
املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: رقم 4 
زنقة البناء الحي الصناعي سيدي 
ابراهيم 1 فاس - - فاس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5(355
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 81 نوفلبر 2819
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 
بيع 588 حصة اإلجتلاعية من طرف 
مونية  أندل�سي  الروندي  السيدة 
لفائدة السيدة فالح نوال و السيدة 

العلمي سومية باملناصفة بينهلا
قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي: 
من  للشركة  اإلجتلاعي  املقر  تحويل 
الصناعي  الحي  البناء  زنقة   4 رقم 
 9 رقم  إ 2  فاس   1 ابراهيم  سيدي 

تجزئة مبروكة صهريج كناوة فاس 
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وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي  نص عل2 ما لي: 

الرأسلال الشركة

بند رقم 7: الذي  نص عل2 ما لي: 

الحصص اإلجتلاعية

بند رقم 4: الذي  نص عل2 ما لي: 

املقر اإلجتلاعي

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4264.

(72I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

YAID INDUTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

YAID INDUTRIE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

الفنيدق، أوال  الحاج، جلاعة 

أوال  الطيب - 38888 فاس املللكة 

املغربية.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49523

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تم تعيين  19  جنبر  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

اال ري�سي اليلو ي محلد خالد كلسير 

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4257/2819.

(73I

STE JACKY HERVE

STE JACKY HERVE

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

STE JACKY HERVE

9 زنقة عين العو ة راسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب

STE JACKY HERVE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 9 زنقة 

عين العو ة راسين - 28188 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.231(89

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 11  جنبر  في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

STE JACKY HERVE  مبلغ رأسلالها 

مقرها  وعنوان  18.888  رهم 

اإلجتلاعي 9 زنقة عين العو ة راسين 

- 28188 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : قرار طوعي.

زنقة   9 و حد  مقر التصفية ب 

الدار   28188  - راسين  العو ة  عين 

البيضاء املغرب. 

و عين:

 JACKY  MARCEL السيد(ة) 

ALBERT HERVE و عنوانه(ا) 9 زنقة 

البيضاء  الدار   28188 العو ة  عين 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 725839.

(74I

LE PREMIER CONSEIL

ICHOUANE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 ICHOUANE DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

زمران تاسلطانت لو ا ة مراكش - . 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7497

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

املجيد  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

من  اجتلاعية  حصة   688 اشوان 

السيد  لفائدة   حصة   1.288 أصل 

 21 عبد الصا ق اشوان بتاريخ  (ة) 

أكتوبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

26 نوفلبر  التجارية بلراكش  بتاريخ 

2819 تحت رقم 8)1897.

(75I

LE PREMIER CONSEIL

ICHOUANE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 ICHOUANE DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتلاعي  وار 
زمران تاسلطانت لو ا ة مراكش - . 

مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7497

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إ 2  الوحيد« 

املحدو ة«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26 نوفلبر  التجارية بلراكش  بتاريخ 

2819 تحت رقم 8)1897.

(76I

LE PREMIER CONSEIL

RENODAR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

RENODAR شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 1 

 وار البطلة الجعيدات  بن جرير 

الرحامنة - . بن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 نوفلبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.



(87 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RENODAR

: مقاول في  غرض الشركة بإ جاز 

االشغال املختلفة أو البناء.

 1 رقم   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

جرير  بن  الجعيدات   البطلة   وار 

الرحامنة - . بن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : البركة  املهدي  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البركة  املهدي  السيد 

122 حي  وسف بن  84 رقم  الزيتون 

تاشفين مراكش . مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  البركة  املهدي  السيد 

122 حي  وسف بن  84 رقم  الزيتون 

تاشفين مراكش . مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 85 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 222.

(77I

LE PREMIER CONSEIL

B H C T
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

توسيع نشاط الشركة 

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

B H C T  شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة

وعنوان مقرها االجتلاعي محل رقم 

1 املسيرة 1 س رقم165 مراكش - . 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95265

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   23 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

املصحوبة  الغير  االمتعة  -نقل 

لحساب الغير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

27 نوفلبر  التجارية بلراكش  بتاريخ 

2819 تحت رقم 33)189.

(7(I

LE PREMIER CONSEIL

NICE TRIP TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

NICE TRIP TOURS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي مكتب رقم 

4 علارة ج اقامة املنار 6 طريق املنارة 

مراكش - . مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1595

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 89  جنبر  في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

أشرف  (ة)  السيد  تفويت 

اجتلاعية  حصة   588 البوعلراني 

588 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

89  جنبر  بتاريخ  سري  (ة)  ونس 

.2819

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

)1  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118428.

(79I

LE PREMIER CONSEIL

NICE TRIP TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

NICE TRIP TOURS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

و عنوان مقرها االجتلاعي مكتب 

رقم 4 علارة ج اقامة املنار 6 طريق 

املنارة مراكش - . مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1595

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 89  جنبر 2819 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118428.

((8I

LE PREMIER CONSEIL

SUB CARO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SUB CARO     شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جوا  علارة 

189 الشقة رقم 43 الطابق 3 جليز 

مراكش - . مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92483

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   22 في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

تفويت السيد (ة) عبد الكريم ا ت 

588 حصة اجتلاعية من أصل  عال 

فؤا   (ة)  السيد  حصة لفائدة    588

عبد الدائم بتاريخ 22 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

)1  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118419.

((1I

sofoget

FRESH GLAMOUR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جد د للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

fresh glamour  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي الرباط 

شارع فال ولد علير و زنقة بهت 32 

ب الطابق التاني والثالث اكدال 

-  الرباط املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.132887

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 84 نوفلبر 2819 تم تعيين 

السيد(ة)  للشركة  جد د  مسير 

labrado alcantarilla ruben كلسير 

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

16  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2819 تحت رقم 7987.

((2I
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sofoget

LA NOUVELLE VUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

LA NOUVELLE VUE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  القنيطرة 

لوفالون رقم 2157 محل رقم 1   

14888  القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53875

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2819 أكتوبر   2( في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

شرفي  حلزة  (ة)   السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   588

(ة)   السيد  لفائدة   حصة   1.888

حسن شرفي بتاريخ )2 أكتوبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

 18 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 73648.

((3I

FITARCO

 ESPACE AIT BAAMRANE

POUR LES VETEMENTS
شركة التضامن

حل شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

 ESPACE AIT BAAMRANE

POUR LES VETEMENTS  شركة 

التضامن(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5)  زنقة 
تيوغزة سيدي افني  - 5888) 

سيدي افني  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2497

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   281( 12  جنبر  في  املؤرخ 
 ESPACE التضامن  شركة  حل 
 AIT BAAMRANE POUR LES
رأسلالها  مبلغ     VETEMENTS
مقرها  وعنوان  18.888  رهم 
زنقة تيوغزة سيدي    (5 اإلجتلاعي 
املغرب  5888) سيدي افني    - افني  
نتيجة ل : صعوبات في تحقيق هدف 

الشركة بسبب عدم تفرغ الشركاء ..
زتقة   (5 و حد  مقر التصفية ب 
تيوغزة سيدي افني  - 5884) سيدي 

افني  املغرب. 
و عين:

و  محسين   نا  ة    السيد(ة) 
زنقة عالل بن عبدهللا    15 عنوانه(ا) 
(ة)  كلصفي  املغرب  افني    (5888

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 5) زنقة 

تيوغزة 
سيدي افني 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
89  نا ر  بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2819 تحت رقم 11/2819.

((4I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

 STE BIVOUAC LMAWNAC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
حل شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 123
47900، ZAGORA ZAGORA

 STE BIVOUAC LMAWNAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة(في 

طور التصفية)
 DR وعنوان مقرها اإلجتلاعي

 AARIB M HAMID EL GHIZLANE
ZAGORA - 47402 زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2243
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2819 نوفلبر   27 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 
 STE BIVOUAC LMAWNAC
 188.888 رأسلالها  مبلغ    SARL
 DR  رهم وعنوان مقرها اإلجتلاعي 
 AARIB M HAMID EL GHIZLANE
زاكورة املغرب   ZAGORA - 47402

نتيجة ل : التوقف عن النشاط.
 DR ب  التصفية  مقر  حد   و 
 AARIB M HAMID EL GHIZLANE
ZAGORA - 47402  زاكورة  املغرب . 

و عين:
و  لغفيري  حسن   السيد(ة) 
امحاميد  اعريب  عنوانه(ا)  وار 
الغزالن زاكورة 47482 زاكورة املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
19  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2819 تحت رقم 429.

((5I

ا كو كونسيل

WIVOLVE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ا كو كونسيل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 28558، الدار البيضاء 
املغرب

WIVOLVE شركة ذات املسؤولية 
املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تقاطع 
زنقة البروني و   ليس بالفيد ر  - 

28688 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451493
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 18  جنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WIVOLVE
مكتب   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الدراسة..
تقاطع   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 - بالفيد ر   و   ليس  البروني  زنقة 

28688 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 288 السيدة كوتر منبهي لو يي :  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
 (88   : السيد أنس منبهي لو يي 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
لو يي  منبهي  كوتر  السيدة 
إقامة كنزة زنقة حلزة   81 عنوانه(ا) 
الزيات شقة 12 28348 الدارالبيضاء 

املغرب.
لو يي  منبهي  أنس  السيد 
إقامة كنزة زنقة حلزة   81 عنوانه(ا) 
الزيات شقة 12 28348 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
لو يي  منبهي  كوتر  السيدة 
إقامة كنزة زنقة حلزة   81 عنوانه(ا) 
الزيات شقة 12 28348 الدارالبيضاء 

املغرب
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باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم -.

((6I

LA FIDESSA

NALYA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

LA FIDESSA

 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 

املغرب

NALYA IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي جاسم 2 

علالة الحوز  ائرة تاحناوت جلاعة 

تلصلوحت  وار الفدا مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NALYA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IMMOBILIER

منعش   : بإ جاز  الشركة  غرض 

عقاري -مقاول في البناء.

 2 عنوان املقر االجتلاعي : جاسم 

علالة الحوز  ائرة تاحناوت جلاعة 

 - مراكش  الفدا  تلصلوحت  وار 

48888 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 258   : سلية  نور عزيز  السيدة 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

  : السيد  اسين جاسم أل سعيد 

258 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

  : السعيد  جاسم  نسيم  السيد 

258 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

السيد علي جاسم السعيد :  258 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نور عزيز سلية عنوانه(ا) 

تاخناوت  تلصلوحت  أكريش   وار 

مراكش   48888 -مراكش-  الحوز 

املغرب.

سعيد   أل  جاسم  السيد  اسين 

تلصلوحت  أكريش  عنوانه(ا)  وار 

 48888 -مراكش-  الحوز  تاخناوت 

مراكش املغرب.

السعيد  جاسم  نسيم  السيد 

تلصلوحت  أكريش  عنوانه(ا)  وار 

 48888 -مراكش-  الحوز  تاخناوت 

MARRAKECH املغرب.

السعيد  جاسم  علي  السيد 

 GH2 الشريفية  جنان  عنوانه(ا) 

تاسلطانت   11 الشقة   9 علارة 

 MARRAKECH  48888 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد   أل  جاسم  السيد  اسين 

تلصلوحت  أكريش  عنوانه(ا)  وار 

 48888 -مراكش-  الحوز  تاخناوت 

MARRAKECH املغرب

السعيد  جاسم  نسيم  السيد 

تلصلوحت  أكريش  عنوانه(ا)  وار 

 48888 -مراكش-  الحوز  تاخناوت 

MARRAKECH املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118556.

((7I

CANOCAF SARL

GRAVIERS DE L ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 83 

 NADOR ،62888 ،الناظور

MAROC

 GRAVIERS DE L ORIENTAL

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : علارة 

بويالغلان بلوك A، الشقة رقم 2، 

شارع محلد الخامس العروي   - 

62558 الناظور  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.14475

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2819 ماي   82 في  املؤرخ 

GRAVIERS DE L ORIENTAL شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

الشقة   ،A بلوك  بويالغلان  علارة 
رقم 2، شارع محلد الخامس العروي   

الناظور  املغرب نتيجة ل-   62558  -

نها ة نشاط الشركة .

و عين:

و  الحلداوي  محند   السيد(ة) 

أمزيان  محند  أوال   عنوانه(ا)  وار 

حا�سي بركان 62982 الناظور  املغرب 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

علارة  وفي   2819 ماي   87 بتاريخ 

 ،2 الشقة رقم   ،A بويالغلان بلوك 

 - العروي    الخامس  محلد  شارع 

62558 الناظور  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

ماي   28 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

2819 تحت رقم 669.

(((I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

GREEN  SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البر د 2266 ، 78888، 

العيون املغرب

GREEN  SAHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي القدس 

زنقة 83 رقم 42  - 78888 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 12  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GREEN  SAHARA

االشغال   : غرض الشركة بإ جاز 

ز الخدمات املختلفة التجارة العامة 

االسترا  و التصد ر.

حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

 78888  -   42 رقم   83 القدس زنقة 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 588   : البنباري  محلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

 588   : سوينا  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد البنباري عنوانه(ا) 

شارع ا ريس االول رقم 193 78888 

العيون املغرب.

السيد عبد هللا سوينا عنوانه(ا) 

شارع ا ريس االول رقم 193 78888 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد البنباري عنوانه(ا) 

شارع ا ريس االول رقم 193 78888 

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 16  جنبر 

2819 تحت رقم 3841/19.

((9I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE S2A SPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

إضافة تسلية تجارية أو شعار 

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE S2A SPORT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 6  وار 

الضو تاركة - 48888 مراكش 

املغرب.

»إضافة تسلية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.99897

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   2819 85  جنبر  في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

ALPHA FORM

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

25  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 1)1186.

(98I

LE PREMIER CONSEIL

SUB CARO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تعيين مسير جد د للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SUB CARO      شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جوا  علارة 

189 شقة رقم 43 الطابق 3 جليز 

مراكش - 8 مراكش املغرب.

تعيين مسير جد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92483

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 نوفلبر 2819 تم تعيين 

عبد  مسير جد د للشركة السيد(ة) 

الدائم فؤا  كلسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

22 نوفلبر  التجارية بلراكش  بتاريخ 

2819 تحت رقم 118419.

(91I

LE PREMIER CONSEIL

SUB CARO
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SUB CARO     شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

و عنوان مقرها االجتلاعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جوا  علارة 

189 شقة رقم 43 الطابق 3 جليز 

مراكش - . مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92483
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 نوفلبر 2819 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو ة« إ 2 »شركة 
ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)1  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118419.
(92I

LE PREMIER CONSEIL

SUB CARO
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتلاعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
SUB CARO     شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتلاعي شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة جوا  
علارة 189 الشقة رقم 43 الطابق 3 

مراكش - . مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2177

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 89  جنبر 2819 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االجتلاعي  املقر 
اقامة  الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 
 43 رقم  الشقة   189 علارة  جوا  
الطابق 3 مراكش - . مراكش املغرب« 
الطابق   11 شقة رقم   17( »رقم  إ 2 
بن جرير     .  - حي السالم بن جرير   2

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 28 بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائية 

 جنبر 2819 تحت رقم 238.
(93I

LE PREMIER CONSEIL

 SOCIETE DE FABRICATION

 D’ARTICLES DE

 CONSTRUCTION DE

L’ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE DE FABRICATION

 D’ARTICLES DE

 CONSTRUCTION DE L’ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار اواسو 

ا ت اورير مراكش - . مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26433

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2817 18  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 SOCIETE DE ذات الشريك الوحيد 

 FABRICATION D’ARTICLES DE

  CONSTRUCTION DE L’ATLAS

188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار اواسو 

ا ت اورير مراكش - . مراكش املغرب 

نتيجة ل : أزمة.

ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 

. مراكش   - اواسو ا ت اورير مراكش 

املغرب. 

و عين:

و  اوقدور  حليد   السيد(ة) 

عنوانه(ا) ا طاليا . . ا طاليا كلصفي 

(ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118644.

(94I

afaqconseil

 STE OUVRAGE

CONTRACTOR
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE OUVRAGE CONTRACTOR

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

جوهرة رقم )1 الطابق 2 شارع عالل 

الفا�سي مراكش - 48888 مراكش 

مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

75281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2816 ماي   18

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.OUVRAGE CONTRACTOR

: مقاول في  غرض الشركة بإ جاز 

اشغال البناء او االشغال املختلفة.

اقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

جوهرة رقم )1 الطابق 2 شارع عالل 

مراكش   48888  - مراكش  الفا�سي 

مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : الدر ور  محلد  السيد 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الدر ور  محلد  السيد 

مراكش   48888 اكدال  حدائق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الدر ور  محلد  السيد 

مراكش   48888 اكدال  حدائق 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13  ونيو  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2816 تحت رقم 1))8).

(95I

mohammed boumzebra

BBS WORKS COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

BBS WORKS COMPANY شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 63 بلوك 

اه تجزئة الياسلين - 23288 الفقيه 

بن صالح املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4271

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2819 نوفلبر   2( في  املؤرخ 

املصا قة عل2 :

شاكر  محلد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   488

(ة)  السيد  لفائدة   حصة   1.688

)2 نوفلبر  عبد الرحيم شاكر بتاريخ 

.2819

شاكر  محلد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتلاعية  حصة   688

1.688 حصة لفائدة  السيد (ة) عزيز 

شاكر بتاريخ )2 نوفلبر 2819.

اكرام كرنوف  (ة)  السيد  تفويت 

488 حصة اجتلاعية من أصل 488 

حصة لفائدة  السيد (ة) عبد الرحيم 

شاكر بتاريخ )2 نوفلبر 2819.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2819 26  جنبر  بتاريخ 

.994/2819

(96I

mohammed boumzebra

BBS WORKS COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

BBS WORKS COMPANY شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 63 بلوك 

اه تجزئة الياسلين - 23288 الفقيه 

بن صالح املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4271

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 12  جنبر  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

أي  »88.888,88).1  رهم« 

إ 2  »288.888,88  رهم«  من 

  : عن طريق  »2.888.888,88  رهم« 

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

صالح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2819 26  جنبر  بتاريخ 

.994/2819

(97I

B SERVICES

BSERVICES&CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

B SERVICES

رومندي 2 اقامة اصيلة رقم 33 

الطابق 3 الدار البيضاء الدار 

البيضاء، 33، الدار البيضاء املغرب

BSERVICES&CONSEIL شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  الدار 

البيضاء  روماندي 2 جولة أصيله 
رقم 33 - 33  الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.388431

الشريك  قرار  بلقت�سى 

 2819 31  نا ر  في  املؤرخ  الوحيد 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

مبلغ    BSERVICES&CONSEIL
وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 

البيضاء   الدار  اإلجتلاعي   مقرها 

 -  33 جولة أصيله رقم   2 روماندي 

املغرب نتيجة ل  الدار البيضاء     33

: ال تعلل.

الدار  ب   التصفية  مقر  حد   و 

أصيله  جولة   2 روماندي  البيضاء  
رقم 33 - 33  الدار البيضاء املغرب. 



عد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828)الجريدة الرسمية   (1(

و عين:

السيد(ة) السيدة نازها   بورا�سي 

و عنوانه(ا)   روماندي 2 جولة أصيله 

املغرب  البيضاء  الدار    33  33 رقم 

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 8

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2819 تحت رقم 717478.

(9(I

F.C.G.E

 MARRAKECH RELATION

CLIENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH RELATION

CLIENT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 422 

الطابق الثاني شقة 83 املسيرة 1 

حرف أ - 48148 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 89  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 MARRAKECH RELATION

.CLIENT

مركز   : بإ جاز  الشركة  غرض 

النداءات.
عنوان املقر االجتلاعي : رقم 422 

 1 املسيرة   83 شقة  الثاني  الطابق 

حرف أ - 48148 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 1.888   : اكران   السيد  اسين 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اكران   السيد  اسين 
السكني  املركب  ش2  78علارة  رقم 

مراكش  تاشفين  بن  حي  وسف 

48888 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اكران   السيد  اسين 
السكني  املركب  ش2  78علارة  رقم 

مراكش  تاشفين  بن  حي  وسف 

48888 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم )11863.

(99I

SAVOIR EXPERT

LIGATI FRERES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

LIGATI FRERES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قطعة 
رقم 285 شارع خيرا بلوك 5 بئر 
انزران - 31888 صفرو املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9(3
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   2819 25  وليوز  في  املؤرخ 
ذات  شركة   LIGATI FRERES حل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسلالها 38.888  رهم 
وعنوان مقرها اإلجتلاعي قطعة رقم 
 - بئر انزران   5 285 شارع خيرا بلوك 
لحل  نتيجة  املغرب  صفرو   31888

مسبق.
و عين:

و  ليكاتي  احلد   السيد(ة) 
بلحلر   غابة   674 رقم  عنوانه(ا) 
(ة)  صفرو املغرب كلصفي   31888

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي قطعة   2819 25  وليوز  بتاريخ 
بئر   5 بلوك  خيرا  شارع   285 رقم 

انزران - 31888 صفرو املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
)1  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 221.

988I

SAVOIR EXPERT

SAADROGUE
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
SAADROGUE شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : قطعة 
رقم 219 الطابق السفلي تجزئة 

موالي اسلاعيل - 31888 صفرو 
املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1717

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   281( نوفلبر   26 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SAADROGUE حل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 56.888  رهم 

وعنوان مقرها اإلجتلاعي قطعة رقم 

موالي  تجزئة  السفلي  الطابق   219

املغرب  صفرو   31888  - اسلاعيل 

نتيجة لحل مسبق.

و عين:

قشلوني  الفتاح   عبد  السيد(ة) 

و عنوانه(ا) رقم )1 ثجزئة االستقرار 

صفرو املغرب   31888 الرفا ف  حي 

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

وفي قطعة   281( نوفلبر   26 بتاريخ 

تجزئة  السفلي  الطابق   219 رقم 

صفرو   31888  - اسلاعيل  موالي 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

86  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 218.

981I

SAVOIR EXPERT

JOSELEC
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

JOSELEC شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي عال 

اويشو ا لوزار كندر  - 31888 صفرو 

املغرب.

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1597

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   281( نوفلبر   85 في  املؤرخ 
JOSELEC شركة ذات مسؤولية  حل 
محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 
اويشو  عال  حي  اإلجتلاعي  مقرها 
صفرو   31888  - كندر   ا لوزار 

املغرب نتيجة لحل مسبق.
و عين:

و  الفرطاس  السيد(ة)  وسف  
 62 حي سيدي مبارك رقم  عنوانه(ا) 
 31888 كندر  ا لوزار  القصبة  حي 

صفرو املغرب كلصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
)281 وفي حي عال  85 نوفلبر  بتاريخ 
اويشو ا لوزار كندر  - 31888 صفرو 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
86  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم )28.
982I

SAVOIR EXPERT

 BENYAZGHA
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
قفل التصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
 BENYAZGHA CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : حي 

جنان لوطا قلعة وال  محلد املنزل - 
31888 صفرو املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1727
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 13 نوفلبر )281 تقرر حل 
 BENYAZGHA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو ة مبلغ 
وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

لوطا  جنان  حي  اإلجتلاعي  مقرها 

 31888  - املنزل  محلد  وال   قلعة 

صفرو املغرب نتيجة لحل مسبق.

و عين:

كعوش  السالم   عبد  السيد(ة) 
املنزل  الغروسات  حي  عنوانه(ا)  و 

(ة)  صفرو املغرب كلصفي   31888

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 13 نوفلبر )281 وفي حي جنان 

لوطا قلعة وال  محلد املنزل - 31888 

صفرو املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

)1  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2819 تحت رقم 223.

983I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

ؤم ديجيتال
إعالن متعد  القرارات

 TAXWISE ACCOUNTING

SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ؤم   جيتال »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة«

 3Rue  :وعنوان مقرها االجتلاعي

 Point Du Jour ETG 1 APT N°3

 Bourgogne - - Casablanca

.Maroc

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.489753

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

مدقق   ، تعيين السيد فصوان مرا  

 ، حسابات مسجل في ترتيب الخبراء 

املا ة  كلفوض تحويل وفًقا محكام 

36 من القانون 95-17 لتقييم حالة 

قبل  وقد  تقريرلها.  وإعدا   الشركة 

تعيينه واملهام املنوطة اليه

قرار رقم 2: الذي  نص عل2 ما لي:

 صالحيات ال داع و الشكليات

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم شكل قانوني: الذي  نص 

 transformation en ما لي:  عل2 

société anonyme

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 37361.

984I

best control and consulting sarl

ALEXANDRA AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

ALEXANDRA AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي تعاونية 

نية بوفكران مكناس - 58888 

مكناس املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.44153

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 25  جنبر  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »9.988.888  رهم« 

»188.888  رهم« إ 2 »18.888.888 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

27  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5531.

985I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

UNITED AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

  اموند، الطابق امول ، مكتب  رقم 

3 ، 98888، طنجة املغرب

UNITED AGENCY  شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة 

مروان ستي ل املركز الجد د تجزئة 

3 طبق 4 رقم الشقة ) - 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182699

 12 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. UNITED AGENCY

التسويق   : غرض الشركة بإ جاز 

الرقمي - امحداث

ونشاط  الهاتفي  التسويق 

التسويق عبر الهاتف املباشر

العالقات العامة واالتصاالت

إ ارة وسائل التواصل االجتلاعي 

ووضع املنتجات للعلالء.

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 

مروان ستي ل املركز الجد د تجزئة 3 

طبق 4 رقم الشقة ) - 98888 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

 313   : السيد فزازي عبد العزيز 

حصة بقيلة 18  رهم للحصة .

  MALEKI-RAEI ADRIEN : السيد

313 حصة بقيلة 18  رهم للحصة 

164 حصة    : السيد نجار كلال  

بقيلة 18  رهم للحصة .

حصة   158   : السيد فاهم علي 

بقيلة 18  رهم للحصة .

حصة   68   : السيد شدا  ر�سى 

بقيلة 18  رهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العزيز  عبد  فزازي  السيد 

  RUE DU VIVARAIS عنوانه(ا) 

.25888 BESANCON FRANCE

 MALEKI-RAEI ADRIEN السيد 

 RUE DES VERGERS عنوانه(ا) 

 DE BOUTO 25178 BESANCON

.FRANCE

عنوانه(ا)  كلال   نجار  السيد 

 RUE DES VERGERS 25648

.MARCHAUX FRANCE

عنوانه(ا)  علي  فاهم  السيد 

 ALLEE DES EGLANTINES 77188

.MEAUX FRANCE

 18 السيد شدا  ر�سى عنوانه(ا) 
زنقة النواصر بطانة   1 تجزئة كريل 

11888 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  فزازي  السيد 

  RUE DU VIVARAIS عنوانه(ا) 

25888 BESANCON FRANCE

 MALEKI-RAEI ADRIEN السيد 

 RUE DES VERGERS عنوانه(ا) 

 DE BOUTO 25178 BESANCON

FRANCE

عنوانه(ا)  كلال   نجار  السيد 

 RUE DES VERGERS 25648

MARCHAUX FRANCE

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

25  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )22981.

986I

ficogedek sarl au

SENETRELEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SENETRELEC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 527 

تجزئة املنزه 3  - . بوفكران املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 شتنبر   89

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SENETRELEC SARL

أشغال   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الكهرباء، االشغال العامة، وسيط.

عنوان املقر االجتلاعي : رقم 527 

تجزئة املنزه 3  - . بوفكران املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

  : الجبار  عبد  بوطاهري  السيد 

788 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

  : عبداملجيد  بوطاهري  السيد 

388 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الجبار  عبد  بوطاهري  السيد 

 . حي التقدم   14 زنقة   25 عنوانه(ا) 

مكناس املغرب.

عبداملجيد  بوطاهري  السيد 

 15 1 شقة  9 علارة  عنوانه(ا) م س 

أنا�سي  . مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجبار  عبد  بوطاهري  السيد 

 . حي التقدم   14 زنقة   25 عنوانه(ا) 

مكناس املغرب

عبداملجيد  بوطاهري  السيد 

 15 1 شقة  9 علارة  عنوانه(ا) م س 

أنا�سي  . مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

شتنبر   13 بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 8)36.

987I

best control and consulting sarl

ALEXANDRA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

ALEXANDRA AGRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة«

وعنوان مقرها االجتلاعي: تعاونية 

نية بوفكران - 58888 مكناس 

املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.44153

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25  جنبر 2819

امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

للشركة  االسا�سي  النظام  تحيين 

في بها  املعلول  للقوانين  مطابق 

جلا    29 في   1-11-39 رقم  ظهير   

قانون  )2 ونيو2817)  الثاني1432 

 5 18  صحح ويتلم قانون  ـ   24 رقم 

ـ 96

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم   

27  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5531.

98(I

zagora consulting sarl

DRAA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

zagora consulting sarl

رقم119  شارع محلد الخامس ، 

47988، زاكورة املغرب

DRAA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  وار 

اعريب محاميد - 47988 زاكورة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1849

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2817 12  وليوز  في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو ة 

رأسلالها  مبلغ    DRAA TRANS

مقرها  وعنوان  258.888  رهم 

 - محاميد  اعريب  اإلجتلاعي  وار 

 : ل  نتيجة  املغرب  زاكورة   47988

التوقف عن مزاولة النشاط.

ب  وار  التصفية  مقر  حد   و 

زاكورة   47988  - محاميد  اعريب 

املغرب. 

و عين:

املصطفى   موالي  السيد(ة) 

اعريب  عنوانه(ا)  وار  و  لغفيري 

املغرب  زاكورة   47988 محاميد 

كلصفي (ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

27  جنبر  بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2819 تحت رقم 448.

989I

COMPTACT CONSULTANTS

NABACHDIV
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTACT CONSULTANTS

 N° 5 PLACE AL JOULANE

 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

NABACHDIV شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 15 شارع 

امبطال شقة رقم 4 أكدال الرباط - 

18888  الرباط  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.134181

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  27  جنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

  NABACHDIV الوحيد  الشريك 

188.888  رهم  رأسلالها  مبلغ 

شارع   15 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

الرباط  أكدال   4 امبطال شقة رقم 

 : 18888  الرباط  املغرب نتيجة ل   -

انعدام نشاط الشركة .

و حد  مقر التصفية ب 15 شارع 

4 أكدال الرباط -  امبطال شقة رقم 

18888 الرباط  املغرب. 

و عين:

السيد(ة) نبيل  الباشا و عنوانه(ا) 

السوي�سي   76 شارع بني زناسن رقم 

(ة)  الرباط املغرب كلصفي   18888

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 15 شارع 

امبطال شقة رقم 4 أكدال الرباط

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بالرباط  

2819 تحت رقم 183646.

918I

مكتب مو�سى رشيد

 BAKKALI REAL DEAL
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد

علارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محلد الخامس م ج ، 58888، 

مكناس املغرب

 BAKKALI REAL DEAL

TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 45 شارع 

عبدالقا رموفتكر الطابق 2 شقة 4   

- 28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

442143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 BAKKALI REAL DEAL  :

.TRANSPORT

نقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

البضائع .

45 شارع  عنوان املقر االجتلاعي : 
   4 شقة   2 عبدالقا رموفتكر الطابق 

- 28888 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
 1.888   : السيد مصطفى بقا ي  

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد مصطفى بقا ي  
رقم ) علارة رقم 122 رياض توالل 1 

58888 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  السيد مصطفى بقا ي  
رقم ) علارة رقم 122 رياض توالل 1 

58888 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
 89 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 2819 تحت رقم 25422.
911I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

LEVEL GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 34

CASABLANCA ،20140 املغرب
LEVEL GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة
وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

يعقوب املنصور زنقة الحاج 
الجيال ي العوفير رقم 16  - 28888 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.313431

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2816 نوفلبر   38 في  املؤرخ 
ذات  شركة   LEVEL GROUPE حل 
رأسلالها  مبلغ  املحدو ة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  188.888  رهم 
املنصور  يعقوب  شارع  اإلجتلاعي 

رقم  العوفير  الجيال ي  الحاج  زنقة 

املغرب  الدار البيضاء   28888  -   16

نتيجة لنتيجة لعدم توفق الشركة في 

الحصول عل2 الزبائن.

و عين:

السيد(ة) مهدي   وما و عنوانه(ا) 

الراحة   النعلان حي  زنقة شقائق   9

املغرب  البيضاء  الدار   28888

كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

يعقوب املنصور زنقة الحاج الجيال ي 

الدار    28888  -  16 رقم  العوفير 

البيضاء  املغرب .

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 نا ر 2817 تحت رقم 8624653.

912I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

SAVEURS MAMA TAHRA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 34

CASABLANCA ،20140 املغرب

SAVEURS MAMA TAHRA شركة 

ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : مجلوعة 

تاء اوال  بهت زنقة 96 رقم 21 االلفة  

- 28888 الدار البيضاء  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2(3283

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2816 أبريل   38 املؤرخ في 

شركة   SAVEURS MAMA TAHRA

ذات مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

 188.888 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم .
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اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

96 رقم  مجلوعة تاء اوال  بهت زنقة 

الدار البيضاء    28888  - االلفة    21

املغرب نتيجة لعدم توفق الشركة في 

الحصول عل2 الزبائن.

و عين:

السيد(ة) شفيق  ولد الهاشمي  و 

شقة   1 اقامة زانية علارة  عنوانه(ا) 

  28888 املنصور   يعقوب  شارع   1

(ة)  كلصفي  املغرب   البيضاء  الدار 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

2816 وفي مجلوعة  38 أبريل  بتاريخ 

تاء اوال  بهت زنقة 96 رقم 21 االلفة  

- 28888 الدار البيضاء  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2819 تحت رقم 697148.

913I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

TRAITEUR BASMA  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

TRAITEUR BASMA  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي اقامة 

سحر شارع ابي الحسن الشا  ي 

رقم 11 ب  طنجة - 98888 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17681

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2819 )2  نا ر  املؤرخ في 

املحدو ة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    TRAITEUR BASMA  SARL

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

شارع  سحر  اقامة  اإلجتلاعي  مقرها 

ب    11 رقم  الشا  ي  الحسن  ابي 

طنجة - 98888 طنجة املغرب نتيجة 

ل : عدم تفاهم الشركاء .

اقامة  ب  التصفية  مقر  حد   و 

سحر شارع ابي الحسن الشا  ي رقم 

11 ب  طنجة - 98888 طنجة  املغرب 

 .

و عين:

و  جكاني   احلد   السيد(ة) 

رقم  ليتي  وا   كاستيا  عنوانه(ا) 

املغرب  طنجة   98888 طنجة    14

كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

سحر شارع ابي الحسن الشا  ي رقم 

11 ب  طنجة

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 2)7).

914I

aice compta

LOSTEWISA
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

LOSTEWISA شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 13 زنقة 
أحلد املجاتي إقامة االلب الطابق 

1 رقم ) حي املعاريف - 28338 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
451(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 28  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LOSTEWISA
استيرا    : بإ جاز  الشركة  غرض 
واملنتجات  املعدات  وتصد ر 

الهيدروليكية.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتلاعي 
 1 أحلد املجاتي إقامة االلب الطابق 
رقم ) حي املعاريف - 28338 البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
بول  سيباستيان  لوران  السيد 
 188 بقيلة  حصة   1.888   : فوك 

 رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بول  سيباستيان  لوران  السيد 
زنقة ليسبا ون رقم  فوك عنوانه(ا) 
 2(638 املحلد ة  السييسطا   3((

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
بول  سيباستيان  لوران  السيد 
زنقة ليسبا ون رقم  فوك عنوانه(ا) 
 2(638 املحلد ة  السييسطا   3((

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 724975.

915I

PAPETEURIE 4 G

PAPETRIE 4G

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

PAPETEURIE 4 G

 N 27 BIS RCE AL ANBRA RTE

 AIN SMEN FES ، 30000، FES

MAROC

PAPETRIE 4G شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 27 مكرر 

تجزئة العنبرة عين سلن  - 38888 

فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.539(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 23  جنبر  في  املؤرخ 

محدو ة  مسؤولية  ذات  شركة  حل 

 PAPETRIE الوحيد  الشريك  ذات 

188.888  رهم  مبلغ رأسلالها    4G

مكرر   27 اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 

 38888  - تجزئة العنبرة عين سلن  

الركو    : ل  نتيجة  املغرب  فاس 

االقتصا ي .

و حد  مقر التصفية ب 27 مكرر 

 38888  - تجزئة العنبرة عين سلن  

فاس املغرب. 

و عين:

و  املستور  ا ريس   السيد(ة) 

حي سالم   18 زنقة   5 رقم  عنوانه(ا) 

املغرب  فاس   38888 قا وس   عين 

كلصفي (ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

القانوني  اإل داع  تم 

بتاريخ  بفاس   التجارية  باملحكلة 

رقم  تحت   2819 27  جنبر 

.48311119858673

916I

sacompta sarl au

STE FILS AICHA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

حل شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33258، ميسور املغرب

STE FILS AICHA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو ة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي  حي 

بئرانزران ميسور - 33258 ميسور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.379

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

2819 تقرر حل  25  جنبر  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدو ة

مبلغ رأسلالها    FILS AICHA SARL

مقرها  وعنوان  18.888  رهم 

 - ميسور  بئرانزران  حي  اإلجتلاعي  

 : ل  نتيجة  املغرب  ميسور   33258

توقف نشاط الشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

ميسور   33258  - ميسور  بئرانزران 

املغرب. 

و عين:

و  لقهلري  عبدهللا    السيد(ة) 

بئر  حي  السعا ة  زنقة  عنوانه(ا) 

ميسور   33258 ميسور  انزران 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

السعا ة حي بئر انزران ميسور

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

27  جنبر  بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

2819 تحت رقم 256/2819.

917I

AJM FINANCE GROUPE

LE COIN DE FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

تأسيس شركة

AJM FINANCE GROUPE

 RESIDENCE LE NOYER D N°51

 5 ETAGE RUE IBN SINA NOURI

              ATLASI QUARTIER SEMLALIA

 GUELIZ - MARRAKECH. ،

40000، Marrakech Maroc

LE COIN DE FORAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي إقامة كوثر 

رقم6 شارع عالل الفا�سي مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

984(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 27  جنبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدو ة باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو ة.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.COIN DE FORAGE

الحفر   : بإ جاز  الشركة  غرض 

 ; ميكانيكي  محرك  مع  والحفارات 

استيرا    ; البناء  أو  مختلفة  أعلال 

وتصد ر.

إقامة   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
الفا�سي  عالل  شارع  رقم6  كوثر 

مراكش - 48888 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد آ ت بها هشام :  588 حصة 

بقيلة 188  رهم للحصة .
 588   : السيد آ ت بها مصطفى 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  هشام  بها  آ ت  السيد 
 وار أكنيون آ ت والل زاكورة 47988 

زاكورة املغرب.
السيد آ ت بها مصطفى عنوانه(ا) 
  66 بربينيان   7 ت  الطيورب  إقامة 

66888 بربينيان فرنسا.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  هشام  بها  آ ت  السيد 
 وار أكنيون آ ت والل زاكورة 47988 

زاكورة املغرب
السيد آ ت بها مصطفى عنوانه(ا) 
  66 بربينيان   7 ت  الطيورب  إقامة 

66888 بربينيان فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
غشت   82 بتاريخ  التجارية بلراكش  

)281 تحت رقم 97914.

91(I

sacompta sarl au

 STE MAISON SANS
FRONTIERE MSF SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 
33258، ميسور املغرب

 STE MAISON SANS FRONTIERE
MSF SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 87  
زنقة احو ي ميلالل ميدلت - 33258 

ميدلت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1771

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
2819 تقرر حل  86  جنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 
 STE MAISON الوحيد  الشريك 
 SANS FRONTIERE MSF SARL
188.888  رهم  مبلغ رأسلالها    AU
  87 رقم  اإلجتلاعي  مقرها  وعنوان 
زنقة احو ي ميلالل ميدلت - 33258 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  ميدلت 

نشاط الشركة.
  87 و حد  مقر التصفية ب رقم 
زنقة احو ي ميلالل ميدلت - 33288 

ميدلت املغرب. 
و عين:

و  بوسلهام  محلد   السيد(ة) 
احو ي  زنقة    87 رقم  عنوانه(ا) 
ميدلت   33258 ميدلت  ميلالل 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 
  87 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

زنقة احو ي ميلالل ميدلت
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بليدلت  بتاريخ 28  جنبر 

2819 تحت رقم 228/2819.

919I

CABINET BAHMAD

A’LED
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا علارة   1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب
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A’LED شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : شارع 

عبد الكريم الخطابي، تجزئة زيتونة، 

محل رقم 3 ،جيليز ،  - 48888 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.73123

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   A’LED حل 

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  18.888  رهم  رأسلالها 

الكريم  مقرها اإلجتلاعي شارع عبد 

رقم  محل  زيتونة،  تجزئة  الخطابي، 

3 ،جيليز ،  - 48888 مراكش املغرب 

نتيجة لقرار الشريك الوحيد .

و عين:

بروزار   السيد أندري    السيد(ة) 

 26 بالم  رويال  عنوانه(ا)  ومين  و 

–ملحق   12 أمزميز-كم  -طريق 

مراكش    40000-  - تامصلوحت 

املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 1(2 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

تجزئة  الخطابي،  الكريم  عبد  شارع 
 -   ، جيليز   ،3 رقم  محل  زيتونة، 

48888 مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118781.

928I

COMICONE

 OUED IFLI DE

 TRAVAUX DIVERS ET

(CONSTRUCTION (OITRAV
شركة التضامن

قفل التصفية

COMICONE
رقم 1، علارة 6، اقامة ابن سينا ، 

58888، مكناس املغرب

 OUED IFLI DE TRAVAUX

 DIVERS ET CONSTRUCTION

OITRAV)) شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : 156، 

زنقة 18، حي اإلنارة  - 58878  

مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21975

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   2819 نوفلبر   38 في  املؤرخ 

 OUED IFLI DE TRAVAUX حل 

 DIVERS ET CONSTRUCTION

مبلغ  التضامن  شركة   ((OITRAV

وعنوان  48.888  رهم  رأسلالها 

 ،18 زنقة   ،156 اإلجتلاعي  مقرها 

حي اإلنارة  - 58878  مكناس املغرب 

مند  الشركة  تشغيل  لعدم  نتيجة 

سنة 2889.

و عين:

و  احلتي   احلد    السيد(ة) 

18، حي اإلنارة   156، زنقة  عنوانه(ا) 

58878  مكناس املغرب كلصفي (ة) 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 ،156 وفي   2819 نوفلبر   38 بتاريخ 

 58878  - اإلنارة   حي   ،18 زنقة 

مكناس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  التجارية بلكناس  

2819 تحت رقم 5598.

921I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اجيال بالص
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

اجيال بالص شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي : الرقم 

68 تجزئة بيل ا ر  بنسو ة فاس  - 

38888 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.54429

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

2819 تقرر حل  25  جنبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  بالص  اجيال 

محدو ة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  188.888  رهم  رأسلالها 

تجزئة   68 الرقم  اإلجتلاعي  مقرها 

بيل ا ر  بنسو ة فاس  - 38888 فاس 

املغرب نتيجة للقفل النهائي للشركة.

و عين:

السيد(ة) محلد   بنار و عنوانه(ا) 

عين  املاء  راس  االز هار  تعاونية 

الشقف موالي يعقوب فاس  38888 

فاس املغرب كلصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

الرقم  وفي   2819 25  جنبر  بتاريخ 

 - بنسو ة فاس  تجزئة بيل ا ر    68

38888 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2819 تحت رقم 4265/2819.

922I

Q7 TRANS SARL AU

Q7 TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Q7 TRANS SARL AU

طنجة ، 98888، طنجة املغرب

Q7 TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي حي الجد د 

زنقة 56 رقم 22  - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
182737

 17 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2819  جنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Q7  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANS
النقل   : بإ جاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدو ي الطالقي للسلع.
حي   : االجتلاعي  املقر  عنوان 
 98888  -   22 رقم   56 الجد د زنقة 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:
السيد الخللي�سي زكرياء :  1.888 

حصة بقيلة 188  رهم للحصة .
 1888  :  السيد الخللي�سي زكرياء 

بقيلة 188  رهم.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الخللي�سي زكرياء عنوانه(ا) 
حي الجد د زنقة 56 رقم 22  98888 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخللي�سي زكرياء عنوانه(ا) 
حي الجد د زنقة 56 رقم 22  98888 

طنجة املغرب
السيد الخللي�سي أ وب عنوانه(ا) 
حي الجد د زنقة 56 رقم 22  98888 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 
26  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )92).

923I
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HOME COMPTA

RENOVI

إعالن متعد  القرارات

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

RENOVI »شركة ذات املسؤولية 

املحدو ة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: زنقة 15 

رقم 9 الطابق امر�سي حي الهناء   - 

28238 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19(473

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 38 نوفلبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم توسيع الهدف االجتلاعي: 

الذي  نص عل2 ما لي: - تصنيع جليع 

أنواع أثاث املكاتب - امشغال العامة 

و  تصد ر  والد كور-  البناء  أعلال   -

االستيرا 

الذي  املال:  رأس  زيا ة  رقم  قرار 

 نص عل2 ما لي:  زيا ة رأس املال من 

3،000،000.00 (ثالثة مال ين)  رهم 

إ 2 5،000،000.00 (خلسة مال ين) 

من  الزيا ة  هذه  تحقيق   رهم. تم 

خالل التأسيس املباشر ملبلغ مليوني 

 رهم (2،000،000.00) مأخوذة من 

للسيد  االئتلاني  الجاري  الحساب 

املساعد محلد.

املال  رأس  تقسيم  رقم  قرار 

الجد د: الذي  نص عل2 ما لي:  قرر 

عل2  امسهم  حجز  الوحيد  الشريك 

محلد  املستعد  التا ي:السيد  النحو 

58.888 حصة

القانون  تعد الت  رقم  قرار 

ما لي:  عل2  الذي  نص  امسا�سي: 

تضلين  مع   ، القوانين  صياغة  أعد 

تعد الت املوا  3 و 6 و 7.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  نص عل2   :3 بند رقم بند 

ما لي: غرض الشركة

الذي  نص عل2   :6 بند رقم بند 

ما لي: امسهم

الذي  نص عل2   :7 بند رقم بند 

ما لي: رأس املال

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 جنبر 2819 تحت رقم 725813.

924I

F.C.G.E

CORRADO MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

 CORRADO MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي رقم 422 

الطابق الثاني شقة 83 املسيرة 1 

حرف أ - 48148 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

181327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2819 84  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CORRADO MANAGEMENT

مركز   : بإ جاز  الشركة  غرض 

النداءات.

عنوان املقر االجتلاعي : رقم 422 

 1 املسيرة   83 شقة  الثاني  الطابق 

حرف أ - 48148 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 18.888 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتا ي:

السيد جوليان فرانسوا، كورا و :  

188 حصة بقيلة 188  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كورا و  السيد جوليان فرانسوا، 

الجنرال  شارع  ب   47 عنوانه(ا) 

  67158 فرنسا  إرستين   وغول 

إرستين  فرنسا.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

كورا و  السيد جوليان فرانسوا، 

الجنرال  شارع  ب   47 عنوانه(ا) 

 67158 فرنسا  إرستين   وغول 

إرستين  فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

24  جنبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

2819 تحت رقم 118639.

925I

REAL OFFICE SARL

S2I CARRIERES
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

S2I CARRIERES شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتلاعي 5، شارع 

 وسف بن تاشفين، الطابق الثاني، 

رقم 3 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو ة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

182685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   2819 11  جنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو ة 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو ة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 S2I  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CARRIERES

استغالل   : غرض الشركة بإ جاز 

مقالع الرمال.

5، شارع   : عنوان املقر االجتلاعي 

الطابق الثاني،   وسف بن تاشفين، 

رقم 3 - 98888 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتا ي:

 188   : اليوناني  محلد  السيد 

حصة بقيلة 1.888  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  امسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

اليوناني عنوانه(ا)  السيد محلد 

رقم  التين،  شارع  ا،  بلون   ،7 قطاع 

الرباط   18188 الرياض  حي   ،18

املغرب.

والعائلية  الشخصية  امسلاء   

ومواطن مسيري الشركة:

اليوناني عنوانه(ا)  السيد محلد 

رقم  التين،  شارع  ا،  بلون   ،7 قطاع 

الرباط   18188 الرياض  حي   ،18

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

23  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 983)22.

926I
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INFOPLUME

PARISIANO DESIGN
إعالن متعد  القرارات

INFOPLUME

149 شارع محلد الخامس اقامة 

ميلوزا 1 رقم 17 ، 98888، طنجة 

املغرب

PARISIANO DESIGN »شركة ذات 

املسؤولية املحدو ة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتلاعي: 11 زنقة 

املحلد ة، الطابق امر�سي،  - 

98888 طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.48233

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 85  جنبر 2819

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي  نص عل2 ما لي: 

التسيير  صالحيات  جليع  إعطاء 

الهو ي  الفقيهي  للسيدة  والتوقيع 

سلية  الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

K 279596، فيلا  خص الشركة.

وتبعا لذلك تم تعد ل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  الذي  نص   :16 رقم  بند 

ما لي: 

الشركة ملزمة باإلمضاء ن الغير 

واملسير  الوحيد  للشريك  مقترنين 

احلد  الهو ي  الفقيهي  السيد 

والسيدة الفقيهي الهو ي سلية 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

26  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم )9)) - 229031-.

927I

FITARCO

 OUAARAB DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

 OUAARAB DE

CONSTRUCTION  شركة ذات 

مسؤولية محدو ة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتلاعي )17  زنقة 

الحلام ا زكري  - 5888) تيزنيت 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.729

بلقت�سى قرار الشريك الوحيد 

املؤرخ في 82 ماي )281 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدو ة ذات 

 OUAARAB DE الشريك الوحيد

CONSTRUCTION   مبلغ رأسلالها 

188.888  رهم وعنوان مقرها 

اإلجتلاعي )17  زنقة الحلام ا زكري  

- 5888) تيزنيت املغرب نتيجة ل : 

بلوغ املسير والشريك الوحيد سن 

التقاعد..

و حد  مقر التصفية ب )17 زنقة 

تيزنيت   (5888  - ا زكري   الحلام 

املغرب. 

و عين:

و  واعراب   بلعيد    السيد(ة) 

علي   ا هلو   زنقة   11 عنوانه(ا) 

(ة)  تيزنيت املغرب كلصفي   (5888

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابرة 

 17(  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

زنقة الحلام ا زكري تيزنيت 

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

13 شتنبر  بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

)281 تحت رقم 597.

92(I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 WORLD TUNA FISHING

sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو ة

رفع رأسلال الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 WORLD TUNA FISHING sarl

شركة ذات املسؤولية املحدو ة

وعنوان مقرها اإلجتلاعي املنطقة 

الصناعية اكزنا ة قطعة رقم 48 - 

98888 طنجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.188463

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2819 نوفلبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »1.988.888  رهم« 

 2.888.888« إ 2  »188.888  رهم« 

تقد م حصص    : عن طريق   رهم« 

نقد ة أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإل داع  تم 

27  جنبر  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2819 تحت رقم 229897.

929I
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املحكمة التجارية بالرباط

شعبة معالجة صعوبة املقاولة

ملف تصفية قضائية

لشركة فوكال بيالنك في شخص 

ملثلها القانوني

ملف رقم 2819/12

إشعار
عن  الصا ر  الحكم  بلقت�سى 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكلة 

2819 في امللف التجاري  19  يسلبر 

عد  383/41)/2819 حكم رقم 71.

قضت املحكلة التجارية بالرباط 

القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح 

في  بيالنك  فوكال  شركة  حق  في 

شخص ملثلها القانوني ذات السجل 

التجاري رقم 181891، الكائن مقرها 

طونكان   ور  زنقة   14 االجتلاعي 

الجامع الرباط.

السعدي  السيدة جليلة  وعينت 

صباح  والسيدة  منتدبا  قاضيا 

عبد  والسيد  عنها  نائبة  سيليل 

القا ر امهارش سند كا والكائن مقره 

باملحكلة التجارية بالرباط.

وحد ت تاريخ التوقف عن الدفع 

شهرا السابقة عل2 تاريخ هذا   1( في 

الحكم.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسند ك  بد ونهم  التصريح 

املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسلية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  امجل  هذا  تلد د 

إ 2 الدائنين القاطنين خارج املللكة 

728 من   ،5(8 املغربية طبقا لللوا  

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

181

املحكلة التجارية بالرباط

شعبة معالجة صعوبة املقاولة

ملف تصفية قضائية

لشركة اكس اليفن

ملف رقم 2819/11

إشعار
عن  الصا ر  الحكم  بلقت�سى 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكلة 

2819 في امللف التجاري  19  يسلبر 

عد  383/62)/2819 حكم رقم 78.

قضت املحكلة التجارية بالرباط 

القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح 

مقرها  الكائن  اليفن  اكس  لشركة 

االرز،  وزنقة  الرياض  شارع  بللتقى 

حي  الرابع،  الطابق  سرا ا   ( علارة 

الرياض، الرباط.

واملسجلة بالسجل التجاري بهذه 

املحكلة تحت رقم 111797.

باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع 

شهرا  عشر  الثلانية  في  محد ا 

السابقة لتاريخ هذا الحكم.

بتعيين السيدة ليل2 عبو قاضية 

السعدي  جليلة  والسيدة  منتدبة 

عا ل  والسيد  عنها  للنيابة  قاضية 

فاخر سند كا  تو 2 القيام بعلليات 

التصفية القضائية.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 

املعين  للسند ك  بد ونهم  التصريح 

املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 

مع  الرسلية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  امجل  هذا  تلد د 

إ 2 الدائنين القاطنين خارج املللكة 

728 من   ،5(8 املغربية طبقا لللوا  

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

182

املحكلة التجارية بالرباط

ملف رقم : 5)/2819

حساب رقم : 3)28

 BB MART SARL  : الطرف امول 

شركة ملثلها القانوني مهدي بلفريج 

 : الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

A341(35 مغربي الجنسية، الطرف 

الثاني : شركة BOCA BELLA ملثلها 

منصيف الزموري وعال ي   : القانوني 

حكيم رقم بطاقة التعريف الوطنية 

.AA6975 ب ت و رقم G991354 :

امصل التجاري : مطعم.

26، شارع عقبة أكدال   : العنوان 

الرباط.

رقم السجل التجاري : 131329.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

 15 عشر  خلسة  غا ة  إ 2  بالرباط 

 وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن امول

رئيس مصلحة السجل التجاري

13 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2819/71

حساب رقم : 1714

الطرف امول :

EZ TRADE SARL شركة

زكرياء  سيدي   : القانوني  ملثلها 

الجوهري.

أكدال  الرباط   : االجتلاعي  املقر 

شارع امطلس رقم 21.

 : الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

A326861 مغربي الجنسية.

الطرف الثاني :

MRJ TAILORING SARL شركة

سيدي محلد   : مسيرها القانوني 

الجوهري. مغربي الجنسية.

االستيرا    : التجاري  امصل 

والتصد ر. 

امطلس  شارع  أكدال   : العنوان 
رقم 21 الرباط.

رقم السجل التجاري : 967)9.
بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 (15) بالرباط إ 2 غا ة خلسة عشر 

 وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن امول

رئيس مصلحة السجل التجاري

153 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2-2819)
حساب رقم : 1999

: محلد عال ي، رقم  الطرف امول 
 ،A414856 بطاقة التعريف الوطنية

مغربي الجنسية.
الد ن  صالح   : الثاني  الطرف 
عفيف، رقم بطاقة التعريف الوطنية 

A352836، مغربي الجنسية.
 ،MILK BAR التجاري  امصل 
العنوان : الرباط ح.ي.م مسيرة امل 5 
رقم 255 مكرر، رقم السجل التجاري 

.184816
بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 (15) بالرباط إ 2 غا ة خلسة عشر 

 وما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجاري

10 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2819/74
حساب رقم : 1758

الطرف امول :
بطاقة  رقم  بنحسا ن،  العربي 
مغربي   A(898  : الوطنية  التعريف 

الجنسية.
الطرف الثاني :

 BOULANGERIE شركة 
PATISSERIE LA CROC’ANTE
أكدال،  الرباط،   : االجتلاعي  مقرها 

21، شارع عقبة، رقم 18.

 II.  -  إعالنات قضائية
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مصطفى   : القانوني  مسيرها 

اولحيان.

 BOULANGERIE امصل التجاري

PATISSERIE

شارع   ،53 الرباط،   : العنوان 

موالي إسلاعيل.

رقم السجل التجاري : )18355.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

 (15) بالرباط إ 2 غا ة خلسة عشر 

 وما من صدور اإلعالن الثاني

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجاري

31 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء

 ملف رقم : )12921

حساب رقم : 4)65

  تفويت أصل تجاري
 فوت :

رقــم  وتيــق  الرحيــم  عبــد  الســيد 

البطاقــة الوطنيــة )B57749 لفائــدة : 

الســيدة مينــة مســرار رقــم البطاقــة 

.B488(99 الوطنيــة

الكائــن  تجــاري  أصــل  تفويــت 

الرميطــاج  محــج   72 بالدارالبيضــاء 

بولــو وهــو عبــارة عــن مؤسســة تعليليــة 

التجــاري  خاصــة واملســجل بالســجل 

باملحكلــة   373164 رقــم  تحــت 

بالدارالبيضــاء. التجاريــة 

التعرضــات  فــإن  وبذلــك 

باملحكلــة  الضبــط  بلكتــب  تســجل 

التجــاري  الســجل  مكتــب  التجاريــة 

خلســة  أجــل  بالدارالبيضــاء  اخــل 

امو ــ2  للنشــرة  املوا ــي  عشــرا  ومــا 

. نيــة لثا وا

النشرة الثانية 
 عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129226
حساب رقم : 6677

بيع أصل تجاري
باع السيد محلد رشيد الطنجي 

.I4829 رقم البطاقة الوطنية
رقم  سلك  حسن  السيد  لفائدة 

.JC1(2446 البطاقة الوطنية
 LAITIER التجاري  امصل  بيع 
 TENANT UN MAGASIN
 D’ALIMENTATION GENERALE
ابن  زنقة  البيضاء  بالدار  الكائن 
معاريف  نور  إقامة  التباري  جابر 
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

.2693(2
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشرة  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 
امو 2  للنشرة  املوا ي  )15)  وما 

والثانية.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129254
حساب رقم : 6729

بيع حقوق مشاعة في أصل تجاري
رقم  اتريب  ابراهيم  السيد  باع 

.Y6471 البطاقة الوطنية
انوار رقم  السيد مسعو   لفائدة 

.B282554 البطاقة الوطنية
25% في أصل  بيع حقوق مشاعة 
»بيع املوا  الغذائية العامة«  تجاري 
 11 ROND البيضاء  بالدار  الكائن 
 POINT TIZI OUSLI AIN SEBAA
واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

.251656
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشرة  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 
امو 2  للنشرة  املوا ي  )15)  وما 

والثانية.
النشرة الثانية 

عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 129346
حساب رقم )718
بيع أصل تجاري

 باعت شركة S-L MENAGE مسجلة
 3(8(7 بفاس  التجاري  بالسجل 
 لثلها لحلو محلد رقم بطاقة تعريفه 
رقم  السقاط  ومحلد   C614837

بطاقة تعريفه C149567 لفائدة :
 HABIBA MENAGE شركة 
بالدار  التجاري  بالسجل  ومسجلة 

البيضاء 7)))32
رقم  لحلو  شكيب  محلد  السيد 

.C52482 البطاقة الوطنية
لبيع  املعد  التجاري  امصل  بيع 
اآلالت املنزلية الكائن بالدار البيضاء 
 RUE DU 5 زنقة السفير عالل سابقا
 48/19 املتجر  علر  RHONE  رب 
بالدار  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

البيضاء 268941.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

 وما املوا ي للنشرة امو 2 والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

14 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : )12934
حساب رقم 7118

هبة حقوق مشاعة في أصل تجاري
العا ي لحلو رقم  السيد عبد  باع 
لفائدة   D127953 البطاقة الوطنية 
رقم  العلمي  فيصل  محلد  السيد 

.B7(491 البطاقة الوطنية
في  املشاعة  حقوقه  جليع  هبة 
امصل التجاري الكائن بالدار 6 زنقة 
 (EX NOLLY) ابراهيم  العلراوي 

والغير مسجلة بالسجل التجاري.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

 وما املوا ي للنشرة امو 2 والثانية.
النشرة امو 2

عن رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129358

حساب رقم 7189
هبة حقوق مشاعة في أصل تجاري

باع السيد فؤا  لحلو رقم البطاقة 

السيد  لفائدة   B636322 الوطنية 

الوطنية  البطاقة  رقم  العلمي  خالد 

.B448375

في  املشاعة  حقوقه  جليع  هبة 

امصل التجاري الكائن بالدار 6 زنقة 

 (EX NOLLY) ابراهيم  العلراوي 

والغير مسجلة بالسجل التجاري.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

 وما املوا ي للنشرة امو 2 والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 129366

حساب رقم 7221
بيع أصل تجاري

رقم  صالح  بوزمان  السيد  باع 

لفائدة   J122413 الوطنية  البطاقة 

السيد بوزمان املحفوظ رقم البطاقة 

.B241535 الوطنية

 58% بيع جليع حقوقه املشاعة 

في امصل التجاري املكون من محل 

بالدار  الكائن  الغذائية  املوا   لبيع 

الحي  الفوارات  شارع   69 البيضاء 
املحلدي واملسجل بالسجل التجاري 

تحت رقم 375578.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خلسة  أجل  البيضاء  اخل 

 وما املوا ي للنشرة امو 2 والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

17  مكرر
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املحكلة التجارية بالدارالبيضاء
 ملف رقم : 129374
حساب رقم : 7232

  بيع عناصر تجارية في أصل تجاري
 باع :

 UNILEVER MAGHREB الشركة
 Mr. ويلثلهــا  البائعــة  S.Aبصفتهــا 
 RANA SENGUPTA EN SA
 QUALITE DE PRESIDENT
واملســجل   DIRECTEUR GENERAL
بالســجل التجــاري تحــت عــد  435)2 

: لفائــدة 
 DR. OETKER MAROC الشــركة
 SARL Mr. MOHIEDDINE EL
 AMARI EN SA QUALITE DE
واملســجلة    CONSEIL JURIDIQUE
عــد   تحــت  التجــاري  بالســجل 
7))434 امصــول املعنويــة ( أو الغيــر 
الزبنــاء  مــن  تتكــون  والتــي  املللوســة) 
والســلعة والتجاريــة والتــي تتجلــ2 فــي :
املتعلقــة  التجاريــة  املعلومــات 
باملغــرب.  فاتــر وســجالت زبنــاء امصــل 
باملغــرب  حصريــا  املتعلقــة  التجــاري 
تحــت  التجــاري  بالســجل  واملســجل 

.2(435 عــد  
تســجل  التعرضــات  فــإن  وبذلــك 
الســجل  مكتــب  التجاريــة  باملحكلــة 
التجــاري بالدارالبيضــاء  اخــل أجــل 
للنشــرة  املوا ــي  عشــرا  ومــا  خلســة 

والثانيــة. امو ــ2 
النشرة الثانية 

 عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف بيع عد  1274/2819

حساب خاص : 1557
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ذة.وفاء  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
بفاس  مؤرخ  بفاس  موثقة  جقاوة 
ومسجل   2819 نوفلبر   14 بتاريخ 
بفاس بتاريخ 25 نوفلبر 2819 باعت 
ملثلها  شخص  في   BEFAL شركة 
مساعد فاطلة  السيدة  القانوني 

 C28334( رقم بطاقتها الوطنية رقم 
والساكنة بفاس رقم 1 شارع  وسف 
ابن تاشفين حي وا  فاس بلقت�سى 
الغرض  لهذا  لها  املخولة  السلطات 

إ 2 السا ة : 
بطاقته  رقم  جليد،  هشام 
الوطنية رقم )CD 31846 والساكن 

بفاس تعاونية النهضة سبع روا�سي.
بطاقته  رقم  جليد،  بوشتى 
الوطنية رقم CD 155421 والساكن 

بفاس تعاونية النهضة سبع روا�سي.
أنوار جليد، رقم بطاقته الوطنية 
بفاس  والساكن   C 77((1( رقم 

تعاونية النهضة سبع روا�سي.
بفاس  املستغل  التجاري  امصل 
تجزئة هبة القطعة س 3 متجر رقم 3 
و4 شارع  وسف بن تاشفين واملسجل 
رقم  تحت  بفاس  التجاري  بالسجل 
88.888)  رهم  بثلن قدره   55563
عليها  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد البيع.
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط 
باملحكلة التجارية بفاس  اخل أجل 
ال  تعدى خلسة عشر  وما ابتداء من 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط
سعيد ابن سليلان

20 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع حق الكراء التجاري
ملف رقم : 292/2819

حساب رقم : 1464
الكراء  حق  بيع  عقد  بلقت�سى 
التجاري، تلقاه امستاذ علي أيعقوب، 
موثق بلراكش، مؤرخ في 26 سبتلبر 
بتاريخ  بلراكش  واملسجل   ،2819
اإل داع  سجل   ،2819 أكتوبر   23
أمر   ،11071-0042628-2019

باالستخالص رقم )2819/3742.
ش.م.م،   QUEPIC شركة  باعت 
الكائنة  188.888  رهم،  رأسلالها 
مكرر تجزئة   4 متجر رقم  بلراكش، 
تحت  مسجلة  املسار،  فاطنة  مبرور 
التعريف الضريبي رقم : 949)4844،

 ،498(3  : رقم  التجاري  والسجل   

 ICE لللقاولة  التعريف املوحد  ذات 

رقم 888817)8888614، لحساب :

ش.م.م،   I-TECH-JOINT شركة 

الحاملة  اإلنجاز،  طور  في  شركة 

رقم   ICE لللقاولة  املوحد  للتعريف 

.882279(6988882(
التجاري  الكراء  حق  مجلوع 

املرتبط بامصل التجاري الذي تللكه 

الكائنة  ش.ذ.م.م،   QUEPIC شركة 

بلراكش، تجزئة تيسير رقم 26 مكرر 4 

 QUEPIC املسار، املعد كفرع للشركة

بالسجالت  واملسجل  ش.ذ.م.م، 

التجارية باملحكلة التجارية بلراكش 

تحت السجل التحليلي رقم 3)498، 

املسجل تحت التعريف الجبائي رقم:  

ونهائي  إجلا ي  بثلن   ،64898127

قدره 248.888  رهم.

البائعة  الشركة  فعل2  ائني 

أن  تقدموا  أعاله  املذكورة 
بتعرضاتهم إ 2 قسم السجل التجاري 

بلراكش  اخل  التجارية  باملحكلة 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  أجل  بتدئ 

امول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2819/593

حساب رقم : 3))

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

محلد  ذ  تلقاه   2819 نوفلبر   12

السيد  باع  بلكناس  موثق  االمراني 

الحامل ب ت و رقم   : حدة الهاشمي 

 17( ) رقم  D 55(78 الساكن زنقة 

السا س  محلد  شارع   1 النصر 

الحامل  املوح  للسيد  ونس  مكناس 

الساكن   D 536572 رقم  و  ت  ب 

العربية  املللكة  جدة  مشريفة  حي 

السعو  ة.

جليع امصل التجاري الكائن رقم 
)32 مرجان 2 طريق أكوراي مكناس 
488.888  رهم  قدره  إجلا ي  بثلن 
رقم  التجاري  بالسجل  واملسجل 

.7246(
أن  التعرضات  جب  فإن  لذلك 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  توضع 
التجارية بلكناس  اخل أجل خلسة 
صدور  تاريخ  من  (15)  وما  عشر 

النشرة الثانية.
النشرة امو 2

رئيس كتابة الضبط
املحكلة التجارية بلكناس

14 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد بيع أصل تجاري
ملف البيع رقم : 2819/1883

حساب رقم : 952
تجاري  أصل  بيع  عقد  بلقت�سى 
املحام  حجيج  علر  امستاذ  حرره 
 ،2819 ماي   2( بتاريخ  بهيئة وجدة، 
مؤشر عليه من طرف السيد رئيس 
 2( بتاريخ  الصبط  كتابة  مصلحة 
بوجدة  مسجل   ،2819 أغسطس 
بتاريخ 9  يسلبر 2819 سجل اإل داع 
باع   ،26653 بالقبض  أمر   29363

السيد :
ولد  بحي  الساكن   : املكي  محلد 
وجدة   ،53 رقم   7 زنقة  الشريف 
للسيدة كريلة غولة : الساكنة بزنقة 
املد نة املنورة علارة بوخريص رقم 

6، وجدة.
الكائن  التجاري  امصل  جليع 
بزنقة الغزوات رقم 21 وجدة، املقيد 
23  يسلبر  بالسجل التجاري بتاريخ 
تحليلي،   17264 رقم  تحت   19(3

بثلن إجلا ي قدره 188.888  رهم.
املحكلة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوجدة  اخل أجل أقصاه 
للنشرة  املوالية  عشر  وما  خلسة 
4) من مدونة  الثانية تطبيقا لللا ة 

التجارة.
النشرة امو 2

رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر
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املحكلة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2819/1537

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 
شركة  باعت   ،2819 نوفلبر   7 في 
واملسجل   PALMARES MODA
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
القانوني  ملثلها  بواسطة   63933
السيد طالبي محلد الحامل لبطاقة 
 ،LF2(122 رقم  الوطنية  التعريف 
الكائن  التجاري  امصل  مجلوع 
العاص  ابن  علر  زنقة   29 بطنجة 
الطابق امر�سي املحل رقم 2، لفائدة 
الحاملة  اللغليش  كوثر  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الخليع  حنان  والسيدة   K512598
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم )K3((28 والسيدة منية فتيان 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم L455912 وحد ت قيلة امصل 
التجاري موضوع البيع في مبلغ إجلا ي 

قدره 2.288.888  رهم.
وعليه فإن جليع التعرضات تقدم 
بكتابة الضبط بهذه املحكلة  اخل 
(15)  وما ابتداء  أجل خلسة عشر 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

4) وما  ليه من مدونة التجارة.
النشرة امو 2

عن رئيس كتابة الضبط

بديعة املغراوي

154 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : )2819/153

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 
19 نوفلبر 2819، باع السيد لحسن 
التعريف  لبطاقة  الحامل  امسعو  
والساكن   A689266 رقم  الوطنية 
 21 رقم   1 زنقة   3 بطنجة حي الهناء 
بطنجة التجاري  بالسجل  واملسجل 

مجلوع امصل   ،(7498 تحت رقم   
التجاري الكائن بطنجة تجزئة نجل 
321 واملخصص لبيع املوا   لينا رقم 
السيد  لفائدة  العامة،  الغدائية 
لبطاقة  الحامل  مدا   ابراهيم 
 .W1(2425 رقم  الوطنية  التعريف 
التجاري  امصل  قيلة  وحد ت 
في مبلغ إجلا ي قدره  البيع  موضوع 

128.888  رهم.
وعليه فإن جليع التعرضات تقدم 
بكتابة الضبط بهذه املحكلة  اخل 
(15)  وما ابتداء  أجل خلسة عشر 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

4) وما  ليه من مدونة التجارة.
النشرة امو 2

عن رئيس كتابة الضبط

بديعة املغراوي

155 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2819/1539

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  أنه 
12 نوفلبر 2819، باع السيد بوعلر 
التعريف  لبطاقة  الحامل  احلد 
والساكن   K7386 رقم  الوطنية 
مبروك  علارة  فاس  شارع  بطنجة 
واملسجل   4 الشقة   3 الطابق   77
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
التجاري  امصل  مجلوع   ،3912
 الكائن بطنجة شارع منصور الدهبي
رقم 2 واملخصص لالتجار في املأكوالت 
عين  في  مستهلكة  الصلبة  السريعة 
اتوهالتن  السيدة  لفائدة  املكان، 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  فريدة 
L28(4. وحد ت قيلة  الوطنية رقم 
امصل التجاري موضوع البيع في مبلغ 

إجلا ي قدره 688.888  رهم.
وعليه فإن جليع التعرضات تقدم 
بكتابة الضبط بهذه املحكلة  اخل 
(15)  وما ابتداء  أجل خلسة عشر 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

4) وما  ليه من مدونة التجارة.
النشرة امو 2

عن رئيس كتابة الضبط

بديعة املغراوي

156 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

البيع
ملف رقم :  1551 / 2819

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 
املسمى  ورثة  باع   281( 25  ونيو 
رضا  محلد  السيد  حياته  قيد 
السيد مازن محلد   : الشكرجي وهم 
رضا الشكرجي الحامل لجواز السفر 
مريم  والسيدة   A9638467 رقم 
الحاملة  الشكرجي  رضا  محلد 
 A5619649 رقم  السفر  لجواز 
مهدي  صالح  محلد  رجاء  والسيدة 
الشكرجي الحاملة لجواز السفر رقم 
A5725412 مجلوع امصل التجاري 
الكائن بطنجة شارع الحريري رقم 87 
بطنجة  التجاري  بالسجل  واملسجل 
السيد  لفائدة   5347( رقم  تحت 
الحامل  الشكرجي  غني  رضا  نجاح 
 A11156(68 رقم  السفر  لجواز 
التجاري  امصل  قيلة  وحد ت 
في مبلغ إجلا ي قدره  البيع  موضوع 

18888  رهم.
التعرضات  جليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 
تاريخ  من  ابتداء  15  وما   اخل 
(4 للفصل  طبقا  الثانية   النشرة 

وما  ليه من مدونة التجارة.
النشرة امو 2

عن رئيس كتابة الضبط

157 مكرر

املحكلة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

البيع
ملف رقم :  1551/1624

الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
أنه  بطنجة  التجارية  باملحكلة 
 19 في   مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
نوفلبر 2819 باع السيد محلد غلبو 
الوطنية   التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم S(1184 والساكن بطنجة تجزئة 
بالسجل  واملسجل   92 رقم  اممل 
 38864 رقم  تحت  بطنجة  التجاري 
امصل التجاري الكائن بطنجة زنقة

6 وهو عبارة عن مقهى   الفييط رقم 
فازي  غزالن  السيدة  لفائدة  شعبي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
قيلة  وحد ت   BK226718 رقم 
امصل التجاري موضوع البيع في مبلغ 

إجلا ي قدره 1.888.888  رهم.
التعرضات  جليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 
تاريخ  من  ابتداء  15  وما   اخل 
 (4 للفصل  طبقا  الثانية   النشرة 

وما  ليه من مدونة التجارة.
النشرة امو 2

عن رئيس كتابة الضبط

158 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2819/365
بتاريخ توثيقي  عقد   بلقت�سى 
25 أكتوبر 2819 باع السيد بدر الد ن 
البوعزاوي الحامل للبطاقة الوطنية 
A368569 للسيد  حيى ا ري�سي  رقم 
توزاني ولعا ي الحامل ل ب.ت.و رقم 
الكائن  التجاري  امصل   ،A664425
34-32 شارع الهال ي العربي بن علر 
املستغل مجل صيدلية  الخليسات، 
واملسجل تحت رقم )4871 باملحكلة 
بجليع  بالخليسات،  االبتدائية 
بثلن  واملعنوية  املا  ة  عناصرهلا 

قدره 788.888  رهم.
لذلك فإن جليع التعرضات  جب 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
أجل  بالخليسات  اخل  االبتدائية 
صدور  تاريخ  من  عشر  وما  خلسة 

النشرة الثانية.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

تقد م أصل تجاري حصة في شركة
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية بتطوان تطبيقا 
من  و184   (3 الفصل   ملقتضيات 
،19.95 مدونة التجارة القانون رقم 
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مراقب  تقرير  بلقت�سى  أنه  يعلن 
الحسابات للشركة في طور التأسيس 
املسلاة PROMADPRO SARL قدم 
السيدان مطيع اجحا، الحامل لبطاقة 
 L144298 رقم  الوطنية   التعريف 
لبطاقة  الحامل  البغدا ي،  ومحلد 
 L19657 رقم  الوطنية   التعريف 
عناصره  بكافة  التجاري  أصلهلا 
بالصوالح  الكائن  واملعنوية،  املا  ة 
كحصة في الشركة  وا ي لو مرتيل، 
قيلته  قدرت  والذي  املذكورة 
حسب  6.848.888  رهم  ب 
لشركة  الحصص  مراقب  تقرير 

.FIDUCIAIRE POLY CONSEILS
بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 
بتطوان وذلك إ 2 غا ة خلسة عشر 

)15)  وما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة امو 2

رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد السالم قا قاي

183 مكرر

املحكلة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

اعالن بتفويت أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكلة االبتدائية بتطوان.
تطبيقا ملقتضيات الفصل 3) من 

مدونة التجارة القانون رقم 19-95.
تفويت  عقد  بلقت�سى  أنه  يعلن 
عا ل املنظري   : الذي تلقاه االستاذ 
38  يسلبر   : بتاريخ  بتطوان  موثق 
سعيد  السيدان  قوت   2819
التعريف  لبطاقة  الحامل  بنجلون 
الد ن  وعز   B39671 رقم  الوطنية 
بلقبيل الحامل لبطاقة الوطنية رقم 
الشركة  مسيرا  بصفتها   ،B478442
 STE DE DISTRIBUTION املسلاة 
 DE CHAUSSURES ET
االصل  جليع   ،ACCESSOIRES
الكائنة  املذكورة  للشركة  التجاري 
تطوان،  مكرر   3 الوحدة  بشارع 

املسجلة بالسجل التجاري باملحكلة

فرع  شكل  عل2  بتطوان  االبتدائية   
وذلك تحت رقم 539)1، واملخصصة 
وذلك لفائدة السيدة  لبيع االحذ ة، 
لبطاقة  الحاملة  الرابحي  فطيلة 

.L29548 التعريف الوطنية رقم
بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 
15  وما من  بتطوان وذلك ا 2 غا ة 

صدور االعالن الثاني.
النشرة امو 2

توقيع رئيس املصلحة

184 مكرر

املحكلة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري
اعالن بهبة أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتطوان.
تطبيقا ملقتضيات الفصل 3) من 

مدونة التجارة القانون رقم 19-95.
أنه بلقت�سى رسم هبة الذي تلقاه 
بتاريخ 5 مارس 2814 العدالن امحلد 
املنتصبان  العساتي  ومحلد  اشتتو 
باملحكلة  التوثيق  بقسم  لالشها  
املضلن بكناش  االبتدائية بتطوان، 
261 رقم  374 صحيفة  االمالك رقم 

)27 بتاريخ 11  ونيو 2814.
املختاري  املهدي  السيد  وهب 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
عل2 ولد ه ا ريس املولو    ،L43185
 2884 سبتلبر   21 بتاريخ  املولو  
ومهدي املولو  بتاريخ 4 فبرا ر 2889، 
جليع االصل التجاري الذي هو عبارة 
بالتقسيط  الغذائية  املوا   بيع  عن 
بن  الحسن  موالي  بشارع  الواقع 
افريقيا  محطة  قرب   4 كلم  املهدي 
التجاري  بالسجل  املسجل  تطوان، 
تحت  بتطوان  االبتدائية  باملحكلة 
رقم 12312، وذلك بلاله من املنافع 
فحازته  الحقوق،  وكافة  واملرافق 
عنهلا والدتهلا السيدة لطيفة اوال  
التعريف  لبطاقة  الحاملة  الصالح 
لصغر   ،L32(186 رقم  الوطنية 

سنهلا حيازة تامة.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 
15  وما من  بتطوان وذلك ا 2 غا ة 

صدور االعالن الثاني.
النشرة امو 2

رئيس مصلحة كتابة الضبط

185 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

 إعالن بتحويل الحق من كراء 
محل تجاري

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكلة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل 3) من 
مدونة التجارة القانون رقم 19.95.

يعلن أنه بلقت�سى العقد العرفي 
املصا ق عليه بتاريخ 38 أكتوبر 2819 
بويباون،  خدوجة  السيدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بكراء  االنتفاع  حق   ،L14139( رقم 
املحل التجاري الكائن بساحة املشور 

السعيد رقم )1، تطوان.
حفيظ  السا ة  من  كل  وذلك 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املجدر، 
HA11(959 وبوجلعة  الوطنية رقم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املجدر، 
وبذلك   HA59446 رقم  الوطنية 
مكتر ين  املذكوران  املكتر ان   صير 
ومسؤولين  التجاري  املحل  لهذا 

متضامنين إزاء الطرف امول.
بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 
15  وما من  بتطوان وذلك إ 2 غا ة 

صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة كتابة الضبط

23 مكرر

املحكلة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

إعالن تنازل عن حظ في أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكلة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل 3) من 

مدونة التجارة القانون رقم 19.95.

يعلن أنه بلقت�سى العقد العرفي 

املصا ق عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2819 

تنازل السيد حليد الوهابي، مغربي، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

احلد  للسيد   L298758 رقم 

للبطاقة  الحامل  مغربي،  الوهابي، 

عن امصل   L2(4432 الوطنية رقم 
التجاري  بالسجل  املسجل  التجاري 

تحت  بتطوان  االبتدائية  املحكلة 

محلد  بشارع  والكائن   12442 رقم 

وذلك  تطوان،   ،9 رقم  احسا ن  بن 

بجليع منافعه وكافة حقوقه املا  ة 

واملعنوية املخولة له.

بلصلحة  التعرضات  وستقبل 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 

15  وما من  بتطوان وذلك إ 2 غا ة 

صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بقصبة تادلة
قدم السيد هشام طالح،والحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الذي  التجاري  امصل   BH58129(

هو عبارة عن صيدلية الكائن بدوار 

قصبة  الوا   سعيد  أوال   بوطيب 

تا لة، واملسجل باملحكلة االبتدائية 

 584 عد   تحت  تا لة  بقصبة 

بالسجل التحليلي،

 STE) املسلاة  بالشركة  كحصة 

 ،(PERLE SANTE -SARL -AU

اإلنشاء،  طور  في  مغربية،  جنسيتها 

وقد قوم امصل التجاري املذكور في 

مبلغ 88)453  رهم. 

بلصلحة  التعرضات  ستقبل 

السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 

بقصبة تا لة وذلك إ 2 غا ة خلسة 

عشر  وما من صدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

33 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف البيع : 2819/95

إشهار عقد معاوضة أصل تجاري
يشهد املنتدب القضائي املكلف 

بالسجل التجاري بابتدائية بنسليلان 
واملوقع أسفله :

تلقته  توثيقي  عقد  عل2  بناء  أنه 
املوثقة  مرسلي  السعد ة  امستاذة 
و3   2819 نوفلبر   5 بتاريخ  ببوزنيقة 
ببنسليلان  واملسجل   2819  يسلبر 
بتاريخ 4  يسلبر 2819 بلوجبه فوت 
السيد أحلد الغراري ابن محلد بطاقته 
الوطنية رقم T13855 والساكن بعين 
بنسليلان  غربية  بسابس  تيزغة  وار 
العربي  للسيد  املعاوضة  سبيل  عل2 
 TA1(884 العلري ابن صالح بطاقته
والساكن بوا  شراط  وار حرار بوزنيقة 
جليع االصل التجاري الكائن بحي سليم 
بوزنيقة واملعد كلقهى تحت   55 رقم 
واملقيد بالسجل   CAFE RAHAL اسم 
التجاري بابتدائية بنسليلان تحت رقم 
تحليلي عد  18196 قوم بثلن إجلا ي 

قدره 688.888  رهم.
بابتدائية  التعرضات  تقبل  وعليه 
التجاري  السجل  شعبة  بنسليلان 
للنشرة  املوالية  15  وما  أجل   اخل 

الثانية.
النشرة امو 2

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري
ملف رقم :  1551/647

حساب رقم 3762
إعالن عن تفويت أصل تجاري

بلقت�سى عقد مؤرخ في )1 سبتلبر 
املحامي  طرف  من  املنجز   2819
بكتابة  واملو ع  رسلوكي  محلد  ذ. 
ضبط هذه املحكلة بتاريخ 5  يسلبر 
رقم  قضائي  أمر  بلوحب   2819
2819/1189/4165 بتاريخ )2 أكتوبر 
شكري  الحسن  السيد  باع   2819
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 
كللا�سي  محلد  للسيد   JC 299211
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 
J3(2846 امصل التجاري املنصب عل2

 املحل الكائن بشارع القا�سي عياض 
واملسجل  انزكان  الدشيرة   237 رقم 
 44326 بالسجل التجاري تحت رقم 
في السجل التحليلي بجليع عناصره 
بثلن إجلا ي قدره  املا  ة واملعنوية 

38.888  رهم.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 
ذي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع  عل2  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه  ضبط  بكتابة  تو ع  املذكور 
15  وما  املحكلة  اخل أجل أقصاه 
لللا ة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

4) من مدونة التجارة.
النشرة امو 2

رئيس مصلحة كتابة الضبط

159 مكرر

املحكلة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري
ملف رقم :  )1551/66

حساب رقم 3791
إعالن عن تقد م  أصل تجاري

كحصة في شركة
بلقت�سى تقرير مراقب الحسابات  
قدم   2819 نوفلبر   16 في  املؤرخ 
السيد حسان سليم الحامل لبطاقة 
 JM22513 رقم  الوطنية  التعريف 
ملول  بآ ت  الكائن  التجاري  امصل 
ملول  آ ت  أزرو  لعرب  حي   6 بلوك 
لدى  التجاري  بالسجل  واملسجل 
تحت  بانزكان  االبتدائية  املحكلة 
الشركة  في  كحصة   4237( رقم 
 STE INSTITUTION SABIL املدعوة
شركة   ALHOUDA PRIVE SARL
مقرها  والكائن  املسولية  محدو ة 
االجتلاعي بنفس العنوان املشار إليه 
 6(8.888 قدره  إجلا ي  بثلن  أعاله 
املحلف  الخبير  تقرير  حسب   رهم 
السيد الحسني  وسف واملؤرخ في 16 

نوفلبر 2819.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 
ذي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع  عل2  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه  ضبط  بكتابة  تو ع  املذكور 
15  وما  املحكلة  اخل أجل أقصاه 
لللا ة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

4) من مدونة التجارة.
النشرة امو 2

رئيس مصلحة كتابة الضبط

160 مكرر

محكمة االستئناف بتازة
 ملف التحقيق : 111 / 2819

رقم امللف :  52/ 2819
ملخص القرار الغيابي في اطار 

املسطرة الغيابية
االسم العائلي : ا وجيل.

االسم الشخ�سي : بوجلعة.
ابــن : معلــر بــن علــي وامــه رقيــة بنــت 

محلد.
املولو  بتاريخ 5)19.

الســاكن :  وار الفيضــة الخضــراء 
جلاعــة وقيــا ة و ائــرة تــا رت اقليــم 

جرســيف.
فبرا ــر   4  : بتاريــخ  عليــه  حكــم 

.2 8 1 9
بلؤخــذة املتهــم مــن أجــل املنســوب 
اليــه ومعاقبتــه بســنة واحــدة حبســا 
نافــذا مــع تحليلــه الصائــر واإلجبــار فــي 

الحــد اال نــى.
مجل : السرقة بظرف الليل.

ملثل النيابة العامة 

 كاتب الضبط

17

محكلة االستئناف بتازة
ملف جنائي ابتدائي

رقم 2819/16
رشداء

ملف التحقيق : 63/)281
ملخص القرار في إطار املسطرة 

الغيابية
االسم العائلي : لعنا ة.

االسم الشخ�سي : عبد املنعم ابن 
رقية بنت   : محلد بن الطاهر وأمه   :

محلد املولو  بتاريخ 1979.
الساكن :  وار املسارة  وار القليع 

جلاعة وقيا ة بوحلو وا  امليل تازة.
حكيم عليه بتاريخ 22 أبريل 2819
بلؤاخذة املتهم من أجل ما نسب 
حبسا  اثنين  بسنتين  وعاقتبه  إليه 
نافذا مع تحليلهلا الصائر بالتضامن 

واإلجبار في ام نى.
الجل : السرقة املوضوفة بظروف 

التعد  والليل والكسر.
ملثل النيابة العامة

الرئيس

كاتب الضبط

18

محكلة االستئناف بتازة
ملف جنائي ابتدائي رقم : 2819/16

ملف التحقيق : 63/)281.
ملخص القرار في إطار املسطرة 

الغيابية.
اإلسم العائلي : لعنا ة.

 : ابن  أناس   : الشخ�سي  اإلسم 
حليد بن محلد.

وأمه : مليكة بنت عبد السالم.

املولو  بتاريخ : 82/26/)199.
الساكن :  وار املسارة  وار القليع 
جلاعة وقيا ة بوحلو وا  امليل - تازة.
حكم عليه بتاريخ : 2819/84/22.
 بلؤاخذة املتهم من أجل ما نسب
اثنين  بسنتين  ومعاقبته  إليه 
الصائر  تحليلهلا  مع  نافذا،  حبسا 

بالتضامن واإلجبار في ام نى.
مجل : السرقة املوصوفة بظروف 

التعد  والليل والكسر.
ملثل النيابة العامة

الرئيس

كاتب الضبط

19

محكلة اإلستئناف بتازة
 ملف جنائي ابتدائي

رقم : )1/281) 
ملخص القرار بعد إجراء املسطرة 

الغيابية
اإلسم العائلي : صد ق.

اإلسم الشخ�سي : ا لن.
ابن محلد بن محلد .

وأمه : اسلهان بنت مزيان.
املولو  بتاريخ 12  ونيو 2888.

امعلــ2  الشــهداء  حــي   : الســكان 
. اكنــول  باشــوية 

بلؤاخــذة املتهــم مــن أجــل املنســوب 
إليــه ومعاقبتــه بســنتين اثنتيــن حســبا 
موقــوف التنفيــذ مــع الصائــر تضامنــا 

مجبــرا فــي ام نــى.
مجل : السرقة املوصوفة بالتعد  

والتسلق.
ملثل النيابة العامة 

الرئيس

 كاتب الضبط 

20



((7 الجريدة الرسميةعد  5593 - 12 جلا ى امو 2 1441 ))  نا ر 2828) 

محكلة االستئناف بتازة
ملف جنائي ابتدائي

رقم 1)/)281
رشداء

ملف التحقيق : 
إحالة مباشرة

ملخص القرار بعد إجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي : تلزارت.
ابن  أ وب   : الشخ�سي  االسم 
بنت  فتيحة  وأمه  احلد  بن  بوعزة 
سبتلبر   25 بتاريخ  املولو   احلد 
العربي  املغرب  بحي  الساكن   1999
 1( باشوية اكنول حكم عليه بتاريخ 
من  املتهم  بلؤاخذة   281(  يسلبر 
أجل املنسوب اليه ومعاقبته بسنتين 
مع  التنفيذ  موقوف  حبسا  اثنتين 
الصائر تضامنا مجبرا في اال نى مجل 
السرقة املوصوفة بالتعد  والتسلق.

ملثل النيابة العامة

الرئيس

كاتب الضبط

21

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم 2819/2639/46

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي : صريح.

االسم الشخ�سي : عبد الرزاق.
ابن : حسن وأمه : صباح.

املولو  بتاريخ : 1995بفاس.
3 ظهر الخليس،  بلوك   : الساكن 

فاس.

حكم عليه بتاريخ 4 نوفلبر 2819 
من طرف غرفة الجنا ات بفاس.

من جنا ة التغرير بقاصرة وهتك 
عنه  الناتج  عنف  بدون  عرضها 
 ،475 للفصول  طبقا  االفتضاض 
))4 من القانون الجنائي بعد   ،4(4
إعا ة التكييف طبقا لللا ة 432 من 

قانون املسطرة الجنائية.
ومعاقبته عن ذلك بسنتين اثنتين 
الصائر  وتحليله  نافذا  حبسا   (2(

واالجبار في ام نى.
الرئيس  ملثل النيابة العامة  

كاتب الضبط

161

محكلة االستئناف بفاس
 ملف جنائي 

رقم : 2689/212/)281
ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : زكيري.
االسم الشخ�سي : عبد الرحيم.

: خد جــة  وأمــه  : محلــد        ابــن 
احلــد. بنــت 

املولو  بتاريخ : 23  ونيو 1966.
الســاكن :  بالرقم 145 بلوك 5 حي 

الرشا  صفرو.
24  ونيــو   : بتاريــخ  عليــه  حكــم 
الجنا ــات  غرقــة  طــرف  مــن   2819

. س بفــا
مــن أجــل جنا ــة التزويــر فــي محــرر 

رســمي.

 5 بخلــس  ذلــك  عــن  ومعاقبتــه 

نافــذا. حبســا  ســنوات 

وتحليلــه الصائــر تضامنــا واالجبــار 

فــي اال نــى.
الرئيس  ملثل النيابة العامة  

كاتب الضبط

186

محكلة االستئناف بفاس

 ملف جنائي 

رقم : 2819/2689/328

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : الشرقي.

االسم الشخ�سي :  سفيان.

ابــن : محلــد       وأمــه : فاطلــة بنــت 

قاسم

 199( 3  ونيــو   : بتاريــخ  املولــو  

. س بفــا

الســاكن :  زنقــة 19 رقــم 7 بلخيــاط 

بن  باب فاس.

اكتوبــر   17  : بتاريــخ  عليــه  حكــم 

الجنا ــات  غرفــة  طــرف  مــن   2819

. س بفــا

باكثــر  الســرقة  جنا ــة  أجــل  مــن 

مــن ظــرف تشــد د وجنحــة اســتهالك 

املخــدرات.

 2 بســنتين  ذلــك  عــن  ومعاقبتــه 

نافــذا. حبســا  ســنتين 

وبتحليلــه الصائــر وبتحد ــد مــدة 

اإلجبــار فــي الحــد اال نــى.
الرئيس  ملثل النيابة العامة  

كاتب الضبط

187

محكلة االستئناف بفاس

 ملف جنائي 

رقم : )212/2689/281

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي : طالب.

االسم الشخ�سي : عبد الحق.

ابن : أحلد وأمه : فاطلة.

املولو  بتاريخ : 1965.

الساكن :  بالرقم 6 زنقة الضويات 

علارة كنينو الشقة رقم 16 فاس.

24  ونيــو   : بتاريــخ  عليــه  حكــم 

الجنا ــات  غرفــة  طــرف  مــن   2819

. س بفــا

مــن أجــل جنا ــة التزويــر فــي محــرر 

رســمي.

 5 بخلــس  ذلــك  عــن  ومعاقبتــه 

نافــذا. حبســا  ســنوات 

وتحليلــه الصائــر تضامنــا واالجبــار 

فــي اال نــى.
الرئيس  ملثل النيابة العامة  

كاتب الضبط

188
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
مالل  ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 
سيجري بلقر قيا ة بني علير الشرقية 
غا ة  إ 2   2828 )  نا ر  من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 17  نا ر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العنوان  الرياني  محلد   السيد 
الخلفية  هللا  عبد  اوال   زيان  أوال  
الفقيه بن صالح، املتعلق بحفر وجلب 
املدعو  بامللك  السقي  أجل  من  املاء 
هكتار   3 البالغة مساحته  »العوا «، 
بجلاعة  الكائن  سنتيار   98 آر   ((
خليفة قيا ة بني علير الشرقية  ائرة 
بن  الفقيه  اقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   
خلفية قيا ة بني علير الشرقية  ائرة 
بن  الفقيه  إقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.
24

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
مالل  ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 
سيجري بلقر بلد ة ابتداء من 7  نا ر 
2828 بحث  16  نا ر  إ 2 غا ة   2828
في مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
 لفائدة السيد اسعيد رواح العنوان :
خريبكة،  زنقة الناضور م.ش.ف.   ،5
املتعلق بحفر وجلب املاء من أجل سقي 
»فوس  املدعو  بامللك  املنزل  حد قة 
خريبكة غربا 155«، البالغة مساحته 
) آر 17 سنتيار الكائن ببلد ة خريبكة 

باشوية خريبكة علالة خريبكة.
بلد ة  بلقر  امللف  وضع  تم  لقد 
علالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
25

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 
تساوت  قيا ة  بلقر  سيجري  مالل 
غا ة  إ 2   2828 7  نا ر  من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العنوان  الحسن  حلان   السيد 
قلعة  الشطيبة  حسون  اوال    وار 
املتعلق بحفر وجلب املاء  السراغنة، 
من أجل السقي بامللك املدعو »سارو 
 (5 آر   29 البالغة مساحته  جلعة«، 
الشطيبة  بجلاعة  الكائن  سنتيار 
قيا ة تساوت  ائرة القلعة - بني عامر 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
الشطيبة قيا ة تساوت  ائرة القلعة - 

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
26

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
الربع  آ ت  قيا ة  بلقر  سيجري 
غا ة  إ 2   2828 7  نا ر  من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العنوان  اكوجيل  محلد   السيد 
بني   3(5 رقم  الثاني  الحسن  شارع 
من  املتعلق بحفر وجلب املاء  مالل، 
أجل السقي بامللك املدعو »الربح س 
4 «، البالغة مساحته 4 هكتار الكائن 
الربع  آ ت  قيا ة  سلكت  بجلاعة 

 ائرة قصبة تا لة إقليم بني مالل.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
سلكت قيا ة آ ت الربع  ائرة قصبة 

تا لة إقليم بني مالل.
27

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
مالل  ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 
زرا   أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
غا ة  إ 2   2828 7  نا ر  من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العنوان  بنجد ة  البوعزاوي   السيد 
قلعة  الهيا نة  بوخليق  اوال    وار 
املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  السراغنة، 
من أجل السقي بامللك املدعو »الغد رة 
«، البالغة مساحته 4 هكتار  2) ار 52 
سنتيار الكائن بجلاعة الهيا نة قيا ة أوال  
زرا   ائرة القلعة - أهل الغابة إقليم قلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
الهيا نة قيا ة أوال  زرا   ائرة القلعة - أهل 

الغابة إقليم قلعة السراغنة.
28

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
مالل  ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 
أوال    - لوناسدة  قيا ة  بلقر  سيجري 
 2828 )  نا ر  من  ابتداء  يعكوب 
في  بحث   2828 17  نا ر  غا ة  إ 2 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 
:  لفائدة السيد خالد محلو  العنوان 
 وار اوال  �سي عي�سى لوناسدة القلعة، 
املتعلق بحفر وجلب املاء من أجل السقي 
بامللك املدعو »الغابة«، البالغة مساحته 
2 هكتار )4 ار 63 سنتيار الكائن بجلاعة 
لوناسدة - أوال  يعكوب  ائرة القلعة - 

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
أوال  يعكوب    - الهيا نة قيا ة لوناسدة 
أهل الغابة إقليم قلعة   -  ائرة القلعة 

السراغنة.
29

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
 - نيفري  إ مي  قيا ة  بلقر  سيجري 
غا ة  إ 2   2828 )  نا ر  من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 17  نا ر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيد الحسن تاغية العنوان : حي ا ت 
بحفر  املتعلق  ازيالل،  اعلر  منات 
االستعلاالت  أجل  من  املاء  وجلب 
املدعو  بامللك  املنفر ة  املنزلية 
»الشعاب«، البالغة مساحته 1 هكتار 
بجلاعة  الكائن  سنتيار   67 ار   19
امليل قيا ة إ مي نيفري   ائرة ولتانة 

إقليم أزيالل.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
امليل قيا ة إ مي نيفري  ائرة ولتانة 

إقليم أزيالل.
30

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
ابتداء   - سيجري بلقر قيا ة أفورار 
17  نا ر  إ 2 غا ة   2828 )  نا ر  من 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2828
السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 
صالح نجيب العنوان :  وار ا ت سري 
تلوليلت افورار أزيالل، املتعلق بحفر 
االستعلاالت  أجل  من  املاء  وجلب 
املنزلية املنفر ة وارواء املاشية بامللك 
املدعو »اريزي P1«، البالغة مساحته 
بجلاعة  الكائن  مربع  متر   1417
تيلوليلت قيا ة أفورار  ائرة أفورار 

إقليم أزيالل.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
تيلوليلت قيا ة أفورار  ائرة أفورار 

إقليم أزيالل.
31
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

 2828 )  نا ر  من  ابتداء  سيجري 

في  بحث   2828 17  نا ر  غا ة  إ 2 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  املعتلد  ربيع  السيد  لفائدة 

حي البيطا وا ي زم خريبكة،   134  :

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعلاالت املنزلية املنفر ة بامللك 

البالغة   ،»28 »السعا ة  املدعو 

الكائن  سنتيار   12 ار   1 مساحته 

زم  وا ي  باشوية  زم  وا ي  بجلاعة 

علالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

علالة  زم  وا ي  باشوية  زم  وا ي 

خريبكة.

32

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري  ابتداء من 7  نا ر 2828 إ 2 

غا ة 16  نا ر 2828 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد حدو العزوي العنوان : حي الرجا 

بحفر  املتعلق  خنيفرة،  فارة  فاهلل 

هكتار   1 من أجل سقي  وجلب املاء 

البالغة  »بولكوشات«،  بامللك املدعو 

سنتيار   5 ار   5 هكتار   5 مساحته 

خنيفرة  وباشوية  بجلاعة  الكائن 

علالة خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وباشوية خنيفرة علالة خنيفرة.

33

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

تيغسالين  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 7  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

 : العنوان  سليلاني  الحسين  السيد 

الحي اال اري مركز تغسالين القباب 

خنيفرة، املتعلق بحفر وجلب املاء من 

أجل السقي بامللك املدعو »تيوزي + 

هكتار   6 البالغة مساحته  احلري«، 

تيغسالين  وقيا ة  بجلاعة  الكائن 

 ائرة القباب إقليم الخنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وقيا ة تيغسالين  ائرة القباب إقليم 

الخنيفرة.

34

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء  تساوت  قيا ة  بلقر  سيجري 

16  نا ر  إ 2 غا ة   2828 7  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد ن  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

الدوحاني  ورحال  الدوحاني  خليفة 

:  وار أوال  مصور الشطيبة  العنوان 

املتعلق  السراغنة،  قلعة  تساوت 

 5 سقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

هكتارات فقط بامللك املدعو »سارو 

هكتار   ( البالغة مساحته  التكلفة«، 

بجلاعة  الكائن  سنتيار   48 ار   56

الشطيبة قيا ة تساوت  ائرة القلعة - 

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الشطيبة قيا ة تساوت  ائرة القلعة - 

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

اسحاق  آ ت  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 7  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

حي   : العنوان  بجات  امحلد  السيد 

إقليم  القباب  اسحاق  ا ت  املسيرة 

املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  خنيفرة، 

من أجل السقي بامللك املدعو أزمور 

 38 ار   12 3 هكتار  البالغة مساحته 

آ ت  وقيا ة  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

اسحاق  ائرة القباب إقليم خنيفرة. 

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

القباب  اسحاق  ائرة  آ ت  وقيا ة 

إقليم خنيفرة.

36

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

من  ابتداء  بزو  قيا ة  بلقر  سيجري 

16  نا ر  غا ة  إ 2   2828 7  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

اسباتة  حي   : العنوان  البرهمي  مجيد 

املتعلق  حطان خريبكة،   1345 رقم 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو فدان �سي صالح البالغة 

الكائن  سنتيار   9 ار   99 مساحته 

بزو  و ائرة  قيا ة  ارفالة  بجلاعة 

إقليم أزيالل. 

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

ارفالة قيا ة و ائرة بزو إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بوزيري  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 7  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد أحلد بلحيلو ي العنوان :  وار 

رحال  بن  محلد  سيدي  العواوشة 

املتعلق بحفر  أوال  بوزيري سطات، 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

 27 مساحته  البالغة  الحطة  املدعو 

محلد  سيدي  بجلاعة  الكائن  ار 

بوزيري  ائرة  أوال   قيا ة  رحال  بن 

سطات الجنوبية إقليم سطات. 

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

سيدي محلد بن رحال قيا ة أوال  

بوزيري  ائرة سطات الجنوبية إقليم 

سطات.

38

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

إسحاق   آ ت  قيا ة  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 7  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 16  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

حي  العنوان  بجات  امحلد  السيد 

إقليم  القباب  إسحاق  آ ت  املسيرة 

املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  خنيفرة، 

من أجل السقي بامللك املدعو تغزوت 

البالغة مساحته 2 هكتار 13 آر  8) 

آ ت  وقيا ة  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

إسحاق  ائرة القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

القباب  إسحاق  ائرة  آ ت  وقيا ة 

إقليم خنيفرة.

 39
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سعيد  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 7  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد الحاج موافق العنوان انا�سي 

البرنو�سي   115 رقم   18 مدخل   11

وجلب  بحفر  املتعلق  الدارالبيضاء 

بامللك  هكتار   3 من أجل سقي  املاء 

املدعو أرض  ويلية البالغة مساحته 

الكائن  سنتيار   23 آر   ( هكتار   18

سعيد  ائرة  أوال   وقيا ة  بجلاعة 

سطات الشلالية إقليم سطات.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

سطات  سعيد  ائرة  أوال   وقيا ة 

الشلالية إقليم سطات.

40

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

الجلعة  فم  قيا ة  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 7  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 

لفائدة    املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد علر ا ت املعطي العنوان  وار 

املتعلق  اكرامن فم الجلعة أزيالل، 

السقي  أجل   من  املاء  بحفر وجلب 

البالغة مساحته  بامللك املدعو اشو 

الكائن  سنتيار   (5 آر   69 هكتار   1

فم  قيا ة   الجلعة  فم  بجلاعة 

الجلعة  ائرة بزو إقليم أزيالل .

بلقرجلاعة  امللف  تم وضع  لقد 

فم الجلعة قيا ة  فم الجلعة  ائرة 

بزو إقليم أزيالل .
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

لهري-أكللام  قيا ة  بلقر  سيجري  

 2828 7  نا ر  من  ابتداء  أزكزا 

في  بحث   2828 16   نا ر  غا ة  إ 2 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

لفائدة   السيد سعيد جبور العنوان 

املتعلق بحفر وجلب   وار مزكوشن، 

السقي بامللك املدعو  من أجل   املاء 

هكتار   2 مساحته  البالغة  تومليلين 

3 سنتيار الكائن بجلاعة  4 آر الكائن 

لهري قيا ة  لهري-أكللام أزكزا   ائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة .

بلقرجلاعة  امللف  تم وضع  لقد 

لهري قيا ة  لهري-أكللام أزكزا   ائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة .

42

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

أوال   وسف  قيا ة  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 7  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

 22 العنوان  الدقاقي  صالح  السيد 

الجعد،املتعلق  أبي   3 الفتح  تجزئة 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  املعا  ن  املدعو  بامللك 

77 سنتيار  آر   56 1 هكتار  مساحته 

الكائن بجلاعة بني بتاو قيا ة أوال  

إقليم  الجعد  أبي   وسف  ائرة 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بني بتاو قيا ة أوال   وسف  ائرة أبي 

الجعد إقليم خريبكة.

43 

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

بلقر قيا ة تساوت ابتداء  سيجري  

من  7  نا ر 2828 إ 2 غا ة 16   نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

أوال   العنوان  وار  يسع2  العلري 

القلعة  تساوت  الشطيبة  الشويخ 

املتعلق بحفر وجلب املاء من السقي 

بامللك املدعو فدان العوجة البالغة 

72سنتيار  آر   1( هكتار   3 مساحته 

قيا ة  الشطيبة  بجلاعة  الكائن 

تساوت  ائرة القلعة بني عامر إقليم 

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الشطيبة قيا ة تساوت  ائرة القلعة 

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.

44

 وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري  بلقر قيا ة تيغسالين ابتداء 

من  7  نا ر 2828 إ 2 غا ة 16   نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

لفائدة السيد علي  بحفر وجلب املاء 

 14 الشقة   3 علارة  العنوان  طالبي 

حي الرشيد ة خنيفرة املتعلق بحفر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة  +تلهد ت  تحفراوين  املدعو 

بجلاعة  الكائن  هكتار   4 مساحته 

تيغسالين  ائرة  قيا ة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

تيغسالين  ائرة  قيا ة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري  بلقر قيا ة الشكران ابتداء 

من  7  نا ر 2828 إ 2 غا ة 16     نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

ا ت  العنوان  وار  منصور  الذهبي 

خريبكة  قيشر  عين  جلاعة  امبارك 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو الحلرية البالغة 

الكائن  سنتيار   66 آر   4 مساحته 

الشكران  بجلاعة عين قيشر قيا ة  

 ائرة أبي الجعد إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

عين قيشر قيا ة  الشكران  ائرة أبي 

الجعد إقليم خريبكة.

46

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري  بلقر قيا ة آ ت ويرة ابتداء 

من  7  نا ر 2828 إ 2 غا ة 16   نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

موالي الساعيد وعلي بوش العنوان 

بني   34 رقم   3 الزنقة  اال ارسة  حي 

من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  مالل 

ثالث  املدعو  بامللك  السقي  أجل 

5 عبرات من  نوامن البالغة مساحته 

القلح الكائن بجلاعة   ر القصيبة 

قيا ة  آ ت ويرة  ائرة القصيبة إقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقرجلاعة   

آ ت ويرة  ائرة    ر القصيبة قيا ة  

القصيبة إقليم بني مالل.

47
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

مالل  بني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

نيسلي  تيزي  قيا ة  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 7  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  وار  محلد  وختار  السيد 

بني  اغبالة  نسلي  ويد ر  آ ت  تيلونة 

من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  مالل 

سيدي  املدعو  بامللك  السقي  أجل 

عبرات   5 مساحته  البالغة  حسن 

قلحا الكائن تيزي نيسلي  ائرة أغبالة 

إقليم بني مالل.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

تيزي نيسلي قيا ة تيزي نيسلي  ائرة 

أغبالة إقليم بني مالل.

48

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

مالل  بني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

نيسلي  تيزي  قيا ة  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 7  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 16  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

تغرمت  العنوان  رفيع  حدو  السيد 

املتعلق  مالل  بني  القصيبة  أغبالة 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  تححوت  املدعو  بامللك 

32 سنتيار  آر   34 2 هكتار  مساحته 

قيا ة  نيسلي  تيزي  بجلاعة  الكائن 

بني  إقليم  أغبالة  نيسلي  ائرة  تيزي 

مالل.

  لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

تيزي نيسلي قيا ة تيزي نيسلي  ائرة 

أغبالة  إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

مالل  بني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

بلقر قيا ة أكو  د ابتداء  سيجري  

 16 غا ة  إ 2   2828 7  نا ر  من  

الترخيص  مشروع  في  بحث   نا ر 

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

تامدة  العنوان  وار  بوجنوي  محلد 

نومرصيد أزيالل املتعلق بحفر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

تاغدة نزرو البالغة مساحته 6 عبرات 

تامدة  بجلاعة  الكائن  الشعير  من 

نومرصيد قيا ة أكو  د  ائرة أزيالل 

إقليم أزيالل.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

تامدة نومرصيد قيا ة أكو  د  ائرة 

أزيالل إقليم أزيالل.

50

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

مالل  بني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

لهري-أكللام  قيا ة  بلقر  سيجري  

 2828 7  نا ر  من  ابتداء  أزكزا 

في  بحث   2828 16   نا ر  غا ة  إ 2 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

السيد حليد بشار العنوان  لفائدة   

لهري  بويعقوب  أ ت  عكوجان  أ ت 

املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  خنيفرة، 

السقي بامللك املدعو تيزي  من أجل  

نورار + مزغوشن البالغة مساحته 4 

هكتار 79 آر الكائن 2) سنتيار الكائن 

لهري-أكللام  قيا ة   لهري  بجلاعة 

أزكزا   ائرة خنيفرة إقليم خنيفرة .

بلقرجلاعة  امللف  تم وضع  لقد 

لهري قيا ة  لهري-أكللام أزكزا   ائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة . 

51

 وكالة الحوض املائي مم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
مالل  بني  الربيع  مم  املائي  الحوض 
بلقر قيا ة سيدي حجاج  سيجري  
غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 15   نا ر 
لفائدة    املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان  وار  كاتم  فاطلة  السيدة 
أوال  اجبالة أوال  ابراهيم لبسابس 
املتعلق  سطات،  احلد  بن  امنيع 
 5 سقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
بال   املدعو  بامللك  فقط  هكتارات 
خدام    72 مساحته  البالغة  حلا ي 
سيدي  قيا ة  منيع  بجلاعة  الكائن 
حجاج   ائرة بن احلد إقليم سطات .

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
منيع قيا ة سيدي حجاج   ائرة بن 

احلد إقليم سطات  . 
52

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
سعيد  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري  
إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من   ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
شارع  العنوان  سلير  محلد  السيد 
الجنرال الكناني مدرسة وا  املخازن 
املاء  وجلب  بحفر  سطات،املتعلق 
من أجل السقي بامللك املدعو ملك 
 53 هكتار   1 سعد البالغة مساحته 
سنتيار تقريبا الكائن بجلاعة   74 آر 
أوال   قيا ة   الشاوية  اخليسات 
سعيد  ائرة سطات الشلالية إقليم 

سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
أوال   قيا ة   الشاوية  اخليسات 
سعيد  ائرة سطات الشلالية إقليم 

سطات.
53

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بوزيري  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العنوان  البراق  الكبير   السيد 
 وار الهواورة سيدي محلد بن رحال 
املتعلق بحفر  أوال  بوزيري سطات، 
بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 
مساحته  البالغة  »الحطة«،  املدعو 
بجلاعة  الكائن  سنتيار   (4 آر   52
سيدي محلد بن رحال قيا ة أوال  
بوزيري  ائرة سطات الجنوبية إقليم 

سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   
سيدي محلد بن رحال قيا ة أوال  
بوزيري  ائرة سطات الجنوبية إقليم 

سطات.
54

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
سعيد  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العنوان  هاب  فاطنة   السيدة 
زنقة جبل توبقال حي مبروكة   143
املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  سطات، 
من أجل السقي بامللك املدعو »أرض 
 92 آر   93 البالغة مساحته  الضو«، 
اخليسات  بجلاعة  الكائن  سنتيار 
سيعيد  ائرة  أوال   قيا ة  الشاوية 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   
اخليسات الشاوية قيا ة أوال  سعيد 
 ائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.
55
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بوزيري  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 السيد عبد هللا بلحيلو ي العنوان :

املتعلق  سطات،  العواوشة   وار 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو »أرض الحطة«، البالغة 

الكائن  سنتيار   (8 آر   17 مساحته 

رحال  بن  محلد  سيدي  بجلاعة 

سطات  بوزيري  ائرة  أوال   قيا ة 

الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

سيدي محلد بن رحال قيا ة أوال  

بوزيري  ائرة سطات الجنوبية إقليم 

سطات.

56

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

الشكران  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  احبا ي  العربي   السيد 

لفراتيت  العسكرية  التكنة 

وجلب  بحفر  املتعلق  الصخيرات، 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

 ( مساحته  البالغة  »الكرامة«، 

خدا  م الكائن بجلاعة عين قيشر 

الجعد  أبي  الشكران  ائرة  قيا ة 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

عين قيشر قيا ة الشكران  ائرة أبي 

الجعد إقليم خريبكة.

57

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

وكيل  بني  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  الفضا ي  حلا ي   السيد 

تجزئة بدر رقم )23 الفقيه بن صالح، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»تقيد واتقا د  السقي بامللك املدعو 

مساحته  البالغة  الدوار«،  وقرب 

الكائن  سنتيار   57 آر   99 هكتار   4

بجلاعة بني شكدال قيا ة بني وكيل 

 ائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه 

بن صالح.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

وكيل  ائرة  بني  قيا ة  شكدال  بني 

بن  الفقيه  إقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.

58

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

واو ي  قيا ة  بلقر  سيجري  مالل 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  خنشير  محلد   السيد 

 وار واريد واو 2 ولتانة أزيالل، املتعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

واسقاق«،  »نيك  املدعو  بامللك 

سنتيار   41 آر   3( مساحته  البالغة 

قيا ة  ماجدن  آ ت  بجلاعة  الكائن 

واو 2  ائرة ولتانة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

آ ت ماجدن قيا ة واو 2  ائرة ولتانة 

إقليم أزيالل.

59

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

زرا   أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  تويجر  الحق  عبد   السيد 

تجزئة املتوكل  ار بوعزة الدار   328

وجلب  بحفر  املتعلق  البيضاء، 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

هكتار   1 البالغة مساحته  »النجم«، 

56 آر 67 سنتيار الكائن بجلاعة أوال  

قلعة  زرا   ائرة  أوال   قيا ة  صبيح 

السراغنة إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

زرا   أوال   قيا ة  صبيح  أوال  

قلعة  إقليم  السراغنة  قلعة   ائرة 

السراغنة.

60

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

تساوت  قيا ة  بلقر  سيجري  مالل 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  الصبار  صالح   السيد 

قلعة  تساوت  الشطيبة  عامر   وار 

وجلب  بحفر  املتعلق  السراغنة، 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

آر   79 مساحته  البالغة  »العويني«، 

34 سنتيار الكائن بجلاعة الشطيبة 

قيا ة تساوت  ائرة القلعة - بني عامر 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

 الشطيبة قيا ة تساوت  ائرة القلعة -

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.

61

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سعيد  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  كصاص  حسن   السيد 

 وار البعازة أوال  عتو الشرقية أوال  

اسعيد سطات، املتعلق بحفر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

مساحته  البالغة  الدويلية«،  »أرض 

5 هكتار الكائن بجلاعة أوال  سعيد 

سطات  سعيد  ائرة  أوال   قيا ة 

الشلالية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

أوال  سعيد قيا ة أوال  سعيد  ائرة 

سطات الشلالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

عتاب  آ ت  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  حنيوي  محلد   السيد 

زنقة   2 حي أوال  سيدي شنان بلوك 

امندلس الرقم 15 الفقيه بن صالح، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»تا  رت«،  املدعو  بامللك  السقي 

 71 آر   34 هكتار   1 البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة تاونزة قيا ة 

آ ت عتاب  ائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

آ ت عتاب  ائرة بزو إقليم أزيالل.

63
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الربيع  مم  املائي  الحوض  وكالة 

قيا ة  ار  بلقر  سيجري  مالل  ببني 

 2828 6  نا ر  من  ابتداء  الشافعي 

في  بحث   2828 15  نا ر  غا ة  إ 2 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

الكريم  عبد  السيد  لفائدة  املاء 

: العنوان  معطي  ومحلد   معطي 

 وار  ار الشافعي جلاعة  ار الشافعي 

البروج سطات، املتعلق بحفر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

»الكاعة«، البالغة مساحته 2) آر 27 

سنتيار الكائن بجلاعة  ار الشافعي 

البروج  الشافعي  ائرة  قيا ة  ار 

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

 ار الشافعي قيا ة  ار الشافعي  ائرة 

البروج إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سلير  بني  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  هوانية   السيدة  زة 

زم  وا   الخامس  محلد  شارع   36

خريبكة، املتعلق بحفر وجلب املاء من 

املنفر ة  املنزلية  االستعلاالت  أجل 

البالغة  »الفرينة«،  املدعو  بامللك 

بجلاعة  الكائن  خدام   23 مساحته 

بني سلير قيا ة بني سلير  ائرة وا  زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

بني سلير قيا ة بني سلير  ائرة وا  زم 

إقليم خريبكة.

65

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سلير  بني  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  فقري  رضوان   السيد 

زم  وا   سلير  بني  الدحامنة   وار 

خريبكة، املتعلق بحفر وجلب املاء من 

- »املرس   أجل السقي بامللك املدعو 

5 هكتار  البالغة مساحته  مقيجية«، 

الكائن بجلاعة بني سلير قيا ة بني 

سلير  ائرة وا  زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

بني سلير قيا ة بني سلير  ائرة وا  زم 

إقليم خريبكة.

66

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الربيع  مم  املائي  الحوض  وكالة 

جلاعة  بلقر  سيجري  مالل  ببني 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  الهينوني  الشريف   السيد 

من  املتعلق بحفر وجلب املاء  أملانيا، 

املنفر ة  املنزلية  االستعلاالت  أجل 

بامللك املدعو »السالم - )2«، البالغة 

الكائن  سنتيار   28 آ   1 مساحته 

بجلاعة وا  زم باشوية وا  زم علالة 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

وا  زم باشوية وا  زم علالة خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

موح2  قيا ة  بلقر  سيجري  مالل 

6  نا ر  من  ابتداء  الزياني  أوحلو 

 2828 15  نا ر  غا ة  إ 2   2828

بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

عدنان  السيد  لفائدة  املاء  وجلب 

: العنوان  العي�سي  وبديعة   غو اف 
زنقة اوكا لدن رقم 27) حي االنبعاث 

من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  سال، 

»أفوذ«،  املدعو  بامللك  السقي  أجل 

سنتيار   27 آر   (9 مساحته  البالغة 

موح2  قيا ة  البرج  بجلاعة  الكائن 

إقليم  خنيفرة  الزياني  ائرة  أوحلو 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

البرج قيا ة موح2 أوحلو الزياني  ائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.

68

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا ة تيغسالين ابتداء 

15  نا ر  إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

ناصر  أ ت  العنوان  ناصيري  محند 

خنيفرة،  تيغسالين  سليلان  أ ت 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

تزروالت،  املدعو  بامللك  السقي 

 69 ار   16 1 هكتار  البالغة مساحته 

تيغسالين،  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

قيا ة تيغسالين  ائرة القباب،إقليم 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

تيغسالين،  ائرة  قيا ة  تيغسالين 

القباب، إقليم خنيفرة.

69

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

ابتداء  الحلام  قيا ة  بلقر  سيجري 

15  نا ر  إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

العنوان  معه  ومن  عبيد  محلد 
حي بوشفار مريرت   3(2 رقم   ( زنقة 

املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  خنيفرة، 

من أجل السقي بامللك املدعو تفزا، 

 (9 ار   95 3 هكتار  البالغة مساحته 

الربيع  أم  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

قيا ة الحلام،  ائرة اكللوس،إقليم 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الحلام،  ائرة  قيا ة  الربيع  أم 

اكللوس، إقليم خنيفرة.

70

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا ة فطواكة ابتداء 

15  نا ر  إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

العنوان  غالب  وعلر  غالب  هشام 

قلعة  الصهريج  بوحبوس  أوال    وار 

وجلب  بحفر  املتعلق  السراغنة، 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

البالغة مساحته عبرة من  تزكورت، 

الكائن بجلاعة تد ي  زريعة الشعير، 

فطواكة،  ائرة  قيا ة  فطواكة، 

فطواكة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

تد ي فطواكة، قيا ة فطواكة،  ائرة 

فطواكة إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا ة بزو ابتداء من 6 

 نا ر 2828 إ 2 غا ة 15  نا ر 2828 

بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

وجلب املاء، لفائدة السيد موالي عبد 

العزبان  العنوان  وار  اإل ري�سي  هللا 

وجلب  بحفر  املتعلق  أزيالل،  اغبالو 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

مساحته  البالغة  الرجاء،  بو  سيدي 

18 عبرات من زريعة الشعير، الكائن 

بزو،  بزو  ائرة  قيا ة  بزو  بجلاعة 

إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

إقليم  بزو  بزو،  ائرة  قيا ة  بزو، 

أزيالل.

72

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

لوناسدة-أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2   2828 6  نا ر  يعكوب ابتداء من 

غا ة 15  نا ر 2828 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد املهدي الحفيظي العنوان  وار 

الر  نات لوناسدة قلعة أهل الغابة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو البالن اللوراني، 

سنتيار   22 ار   57 البالغة مساحته 

قيا ة  لوناسدة  بجلاعة  الكائن 

قلعة  يعكوب،  ائرة  لوناسدة-أوال  

أهل الغابة،إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

لوناسدة-أوال   قيا ة  لوناسدة 

الغابة،  أهل  قلعة  يعكوب،  ائرة 

إقليم قلعة السراغنة.

73

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

لوناسدة-أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2   2828 6  نا ر  يعكوب ابتداء من 

غا ة 15  نا ر 2828 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  الكوري،  املصطفى  السيد 

 وار أوال  حسون لوناسدة القلعة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

البالغة  السقي بامللك املدعو الغابة، 

الكائن  سنتيار   39 ار   33 مساحته 

لوناسدة- قيا ة  لوناسدة  بجلاعة 

أوال  يعكوب  ائرة قلعة أهل الغابة، 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

لوناسدة-أوال   قيا ة  لوناسدة، 

الغابة،  أهل  قلعة  يعكوب،  ائرة 

إقليم السراغنة.

74

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر بلد ة خريبكة باشوية 

 2828 6  نا ر  من  ابتداء  خريبكة 

في  بحث   2828 15  نا ر  غا ة  إ 2 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

الحفيظ  عبد  السيد  لفائدة  املاء، 
زنقة افني   85 شافيعي العنوان زنقة 

املتعلق بحفر  حي م ش ق خريبكة، 

حد قة  سقي  أجل  من  املاء  وجلب 

خريبكة  فوس  املدعو  بامللك  الفيال 

 51 ار   9 البالغة مساحته   ،92 غربا 

سنتيار الكائن ببلد ة خريبكة باشوية 

خريبكة علالة خريبكة.

بلد ة  بلقر  امللف  وضع  تم  لقد 

علالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

75

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
سيجري بلقر قيا ة أ ت ويرة ابتداء 
13  نا ر  إ 2 غا ة   2828 2  نا ر  من 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2828
السيدة  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 
العنوان حي �سي سالم  نا  ة كريم، 
املتعلق  مالل،  بني   35 رقم   2 زنقة 
السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
البالغة  بوتشيط،  املدعو  بامللك 
42 سنتيار  ار   66 2 هكتار  مساحته 
إقليم  الكائن بجلاعة   ر القصيبة، 
بني  إقليم  القضيبة  ويرة  ائرة  أ ت 

مالل.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
  ر القصيبة، قيا ة آ ت ويرة،  ائرة 

القصيبة، إقليم بني مالل.
76

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 
مالل، سيجري بلقر قيا ة بني علير 
الشرقية ابتداء من 6  نا ر 2828 إ 2 
غا ة 15  نا ر 2828 بحث في مشروع 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيد عبد الواحد حلدي العنوان 
الرقم   3 بلوك  الرباط  شارع  أناس 
وجلب  بحفر  املتعلق  مالل،  بني   39
من أجل تزويد تربية الدواجن  املاء 
سيدي فدان  املدعو  بامللك   باملاء  
مساحته  البالغة  القا ر،   عبد 
1 هكتار  الكائن بجلاعة خلفية قيا ة 
الفقيه الشرقية،  ائرة  علير   بني 

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
الشرقية،  علير  بني  قيا ة  خليفة 
 ائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه 

بن صالح.
77

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا ة بني  كرين ابتداء 

15  نا ر  إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

الجيال ي مرزاق العنوان  وار السلان 

بنداو   سيدي  أوال   بني  كرين 

املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  سطات، 

من أجل السقي بامللك املدعو أرض 

حفرة رغاي، البالغة مساحته  هكتار 

بني  كرين،  الكائن بجلاعة  ونصف 

سطات  بني  كرين،  ائرة  قيا ة 

الجنوبية،إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بني  كرين  ائرة  قيا ة  بني  كرين 

سطات الجنوبية،إقليم سطات.

78

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

الغابة  أهل  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

حي  العنوان  لشهب  رشيدة  السيدة 
النخلة 1 رقم 1197 قلعة السراغنة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

املدعو سيدي عالل،  بامللك  السقي 

 55 ار   94 1 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة أوال  الشرقي، 

قيا ة أهل الغابة،  ائرة القلعة، أهل 

الغابة، إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الغابة،  أهل  قيا ة  الشرقي،  أوال  

إقليم  الغابة،  أهل   - القلعة   ائرة 

قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 
مسكين  بني  قيا ة  بلقر  سيجري 
إ 2   2828 6  نا ر  الغربية ابتداء من 
غا ة 15  نا ر 2828 بحث في مشروع 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
العنوان،  بشري  مباركة  السيدة 
خلوق  بن  جلاعة  سالم  أوال    وار 
البروج سطات، املتعلق بحفر وجلب 
بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 
خدام   1 مساحته  البالغة  الدويدة، 
الكائن بجلاعة بني خلوك، قيا ة بني 
مسكين الغربية،  ائرة البروج،إقليم 

سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
بني خلوك قيا ة بني مسكين الغربية، 

 ائرة البروج، إقليم سطات.
80

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
سعيد  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 
غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
: العنوان  مخلص  الكبير   السيد 
 وار الزمامرة أوال  اجليل خليسات 
الشاوية سطات، املتعلق بحفر وجلب 
بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 
مساحته  البالغة  الجنان«،  »أرض 
خدامين اثنين كبير ن ونصف خدام 
كبير الكائن بجلاعة اخليسات قيا ة 
سطات  سعيد  ائرة  أوال   الشاوية 

الشلالية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   
أوال   قيا ة  الشاوية  اخليسات 
سعيد  ائرة سطات الشلالية إقليم 

سطات.
81

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

بني  كرين  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

: العنوان  جرموني  محلد   السيد 

 وار أوال  احليدة بني  كرين سطات، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»الحفاري«،  املدعو  بامللك  السقي 

الكائن  خدا  م   5 مساحته  البالغة 

بجلاعة بني  كرين قيا ة بني  كرين 

 ائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

بني  كرين  ائرة  قيا ة  بني  كرين 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

82

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة تيزي نيسلي ابتداء 

15  نا ر  إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

:  سعيد والخوف ومن معه العنوان 

تيزي نسلي املركز جلاعة وقيا ة تيزي 

نسلي  ائرة اغبالة بني مالل، املتعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  »امجون«،  املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار   21 آر   57 مساحته 

تيزي  قيا ة  نيسلي  تيزي  بجلاعة 

نيسلي  ائرة أغبالة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة   

تيزي نيسلي قيا ة تيزي نيسلي  ائرة 

أغبالة إقليم بني مالل.

83

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بوزيري   اوال   قيا ة  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث    2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  وار  براق  محلد  السيد 

بحفر  املتعلق  سطات،  الهواورة 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

 25 مساحته  البالغة  الحطة  املدعو 

63 سنتيار الكائن بجلاعة سيدي  آر 
محلد بن رحال قيا ة أوال  بوزيري 

 ائرة سطات الجنوبية اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

سيدي محلد بن رحال قيا ة أوال  

بوزيري  ائرة سطات الجنوبية اقليم 

سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

مسكين  بني  قيا ة  بلقر  سيجري  

الشرقية  ابتداء من  6  نا ر 2828 إ 2 

غا ة 15  نا ر 2828 بحث في مشروع 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد محلد الحامدي العنوان  حي 

البروج  الشهداء  زنقة  البكاكشة 

سطات، املتعلق بحفر وجلب املاء من 

أجل السقي  بامللك املدعو جدر القبر 

البالغة مساحته 4 هكتار  19 آر 98 

سنتيار الكائن بجلاعة لقراقرة قيا ة 

البروج  الشرقية  ائرة  مسكين  بني 

اقليم سطات.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

لقراقرة قيا ة بني مسكين الشرقية 

 ائرة البروج اقليم سطات.

85

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

أكللام  لهري  قيا ة  بلقر  سيجري  

 2828 6  نا ر  من  ابتداء  ازكزا 

في  بحث    2828 15  نا ر  غا ة  ا 2 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 

لفائدة   السيد مبارك بوشعيب ومن 
مكرر   11 رقم   4 العنوان زنقة  معه  

الحي الفالحي خنيفرة، املتعلق بحفر 

السقي بامللك  من أجل   وجلب املاء 

البالغة  احبوش  تافروت  املدعو 

الكائن  سنتيار   38 آر   48 مساحته 

لهري،  قيا ة  ازكزا  اكللام  بجلاعة 

أكللام ازكزا  ائرة واقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

اكللام ازكزا قيا ة لهري، أكللام ازكزا 

 ائرة واقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

الغابة  أهل  قيا ة  بلقر  سيجري  

غا ة  إ 2   2828 6  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة    املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد العزيز لشهب العنوان حي 

النخلة 1 رقم 1174 قلعة السراغنة، 

أجل   من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو كعيدة السكوم 

 21 آر   75 3 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة أوال  الشرقي 

قيا ة  أهل الغابة  ائرة القلعة إقليم 

قلعة السراغنية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

أوال  الشرقي قيا ة  أهل الغابة  ائرة 

القلعة إقليم قلعة السراغنية.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بوزيري  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري  
ا 2 غا ة   2828 6  نا ر  من   ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 
املاء،  وجلب  بحفر  الترخيص 
بنزواغية  محلد  السيد  لفائدة 
البرنو�سي  2( 3) رقم   العنوان بلوك 
املتعلق بحفر وجلب  الدار البيضاء،   
املنزلية  االستعلاالت  أجل  من  املاء 
املنفر ة والسقي  بامللك املدعو أرض 
 49 آر   74 السانية البالغة مساحته 
سنتيار الكائن بجلاعة سيدي محلد 
بوزيري  ائرة  أوال   قيا ة  رحال  بن 

سطات الجنوبية  إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
سيدي محلد بن رحال قيا ة أوال  
بوزيري  ائرة سطات الجنوبية  إقليم 

سطات.
88 

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة أوال   سيجري  
يعكوب  ابتداء من 6  نا ر 2828  ا 2 
غا ة 15  نا ر 2828 بحث في مشروع 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان  وار  الرا�سي  السيد أحلد 
القلعة،  الوناسدة  عي�سى  �سي  أوال  
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 
البالغة  الغابة  بامللك املدعو  السقي 
الكائن   سنتيار   42 آر   52 مساحته 
لوناسدة  قيا ة  لوناسدة  بجلاعة 
أوال  يعكوب  ائرة أهل الغابة اقليم 

قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
أوال   لوناسدة  قيا ة  لوساندة 
يعكوب  ائرة أهل الغابة اقليم قلعة 

السراغنة.
89

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

بلقر قيا ة لوناسدة أوال   سيجري  

يعكوب  ابتداء من 6  نا ر 2828  ا 2 

غا ة 15  نا ر 2828 بحث في مشروع 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد هشام اعويدات العنوان  وار 

أوال   غانم الوناسدة القلعة، املتعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو الغابة البالغة مساحته 

الكائن   سنتيار   34 آر   13 هكتار   1

لوناسدة  قيا ة  لوساندة  بجلاعة 

أوال  يعكوب  ائرة أهل الغابة اقليم 

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

أوال   لوناسدة  قيا ة  لوساندة 

يعكوب  ائرة أهل الغابة اقليم قلعة 

السراغنة.

90

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

 2828 6  نا ر  من  ابتداء  سيجري 

بحث    ،2828 15  نا ر  غا ة  ا 2 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع  في 

رحلاوي  محلد  السيد  لفائدة  املاء 

وا ي  بلبصير  تجزئة   2 العنوان 

وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة،   زم 

املنزلية  االستعلاالت  أجل  من  املاء 

ارضية   بقعة  املدعو  بامللك  املنفر ة 

البالغة مساحته 113 متر مربع الكائن 

علالة  زم  وا ي  وباشوية  بجلاعة 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وباشوية وا ي زم علالة خريبكة.

91

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء  كيسر  قيا ة  بلقر  سيجري  

من  6  نا ر 2828 إ 2 غا ة 15  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

قيصر  سعيد اجد ر العنوان مركز  

أوال  سيدي بنداوو  سطات، املتعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  بياض  أرض  املدعو  بامللك 

متر  2 خدا  م ونف و232  مساحته 

قيا ة  كيسر  بجلاعة  الكائن  مربع  

كيسر  ائرة سطات الجنوبية اقليم 

سطات.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

سطات  كيسر  ائرة  قيا ة  كيسر 

الجنوبية اقليم سطات.

92

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

مالل  بني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري  بلقر قيا ة بني سلير ابتداء 

15  نا ر  إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

السيد   لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

موالي  حي  العنوان  عينان  محلد 

عبد هللا زنقة 78 رقم 43 عين الشق 

وجلب  بحفر  املتعلق  الدارالبيضاء، 

املنزلية  أجالالستعلاالت  من  املاء 

املنفر ة والسقي بامللك املدعو املرس  

 22 آر   94 4 هكتار  البالغة مساحته 

بني  وقيا ة  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

سلير  ائرة وا  زم اقليم خريبكة.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وقيا ة بني سلير  ائرة وا  زم اقليم 

خريبكة.

93

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

مالل  بني  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري  ابتداء من 6  نا ر 2828 إ 2 

غا ة 15  نا ر 2828 بحث في مشروع 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد    وسف حوت العنوان  تيزي 

بني  اقليم  اغبالة  املركز  ائرة  نسلي 

من  املتعلق بحفر وجلب املاء  مالل، 

اشعبو  املدعو  بامللك  السقي  أجل 

 61 5 هكتار  البالغة مساحته  نيفار  

93 سنتيار الكائن بجلاعة وقيا ة  آر 

اقليم  أغبالة  نيسلي  ائرة  تيزي  بني 

بني مالل.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

أغبالة  نيسلي  ائرة  تيزي  وقيا ة 

اقليم بني مالل.

94

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

الشافعي  قيا ة  ار  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد محلد طوبي العنوان  وار  ار 

الشافعي جلاعة  ار الشافعي البروج 

سطات، املتعلق بحفر وجلب املاء من 

الكاعة  املدعو   بامللك  السقي  أجل 

سنتار   94 آر   65 مساحته  البالغة 

الكائن بجلاعة وقيا ة  ار الشافعي 

 ائرة البروج اقليم سطات.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

البروج  الشافعي  ائرة  وقيا ة  ار 

اقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بوزيري  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 6  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 15  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد العا ي بهاء الد ن العنوان  

سطات،   ( رقم   1 زنقة  االمل  حي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

الشيخ  بال   املدعو   بامللك  السقي 

املعطي 2  البالغة مساحته 1288 متر 

سيدي  مربع تقريبا الكائن بجلاعة  
محلد بن رحال قيا ة أوال  بوزيري 

 ائرة سطات الجنوبية اقليم سطات.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

جلاعة  سيدي محلد بن رحال قيا ة 

أوال  بوزيري  ائرة سطات الجنوبية 

اقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري  بلقر قيا ة بني  كرين ابتداء 

من  6  نا ر 2828 إ 2 غا ة 15  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد محلد 

عبد اللوي العنوان  حي  الشيخ الزنقة 

املتعلق بحفر  سطات،    23 الرقم   1

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

مساحته  البالغة  الطويلع   املدعو  

الكائن  سنتيار،   68 9)آر  هكتار   1

بني  كرين  قيا ة  الثوالت  بجلاعة  

 ائرة سطات الجنوبية اقليم سطات.

 لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بني  كرين  ائرة  قيا ة  الثوالت 

سطات الجنوبية اقليم سطات.

97

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

بلقر قيا ة لوناسدة أوال   سيجري  

يعكوب  ابتداء من 6  نا ر 2828  ا 2 

غا ة 15  نا ر 2828 بحث في مشروع 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد الرحلان لصفر العنوان 

 وار أوال  مسعو  الوناسدة القلعة 

اهل الغابة، املتعلق بحفر وجلب املاء 

من أجل السقي بامللك املدعو اقنينبة  

سنتيار   65 آر   54 البالغة مساحته 

قيا ة  لوساندة  بجلاعة  الكائن 

قلعة  يعكوب  ائرة   أوال   لوناسدة 

اهل الغابة اقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

لوساندة قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب 

قلعة اهل الغابة اقليم قلعة   ائرة  

السراغنة.

98

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

لوناسدة  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة إ 2   2819 6  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2819 15  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد البدا ي عويدات العنوان  وار 

الغابة،  املزا دة لوناسدة قلعة اهل 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

البالغة  الغابة  بامللك املدعو  السقي 

23 سنتيار  آر   82 1 هكتار  مساحته 

أوال    - لوناسدة  بجلاعة  الكائن 

يعكوب  ائرة قلعة اهل الغابة إقليم 

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

أوال  يعكوب  ائرة قلعة   - لوناسدة 

اهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

99

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
الربيع  مم  املائي  الحوض  وكالة 
قيا ة  بلقر  سيجري  مالل  ببني 
ابتداء  الغربية  مسكين  بني 
غا ة إ 2   2819 )  نا ر   من 
مشروع  في  بحث   2819 17  نا ر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
ومصطفى  حاريس  علر  السيد ن 
الصبح  اوال   العنوان  وار  حاريس 
املتعلق  البروج،  خلوق  بني  جلاعة 
 5 سقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
هكتارات فقط وتزويد الدواجن باملاء 
البالغة  الحرش  بال   املدعو  بامللك 
خدام  ونصف  خدام   26 مساحته 
الكائن بجلاعة بني خلوك قيا ة بني 
إقليم  الغربية  ائرةالبروج  مسكين 

سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
بني خلوك قيا ة بني مسكين الغربية 

 ائرةالبروج إقليم سطات.
100

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني  الربيع  مم  املائي  الحوض 
الحلام  قيا ة  بلقر  سيجري  مالل 
غا ة إ 2   2819 )  نا ر  من   ابتداء 
مشروع  في  بحث   2819 17  نا ر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
أ ت  العنوان  الغازي ناصري  السيد 
خنيفرة،  الحلام  تاتفنيت  بلحاج 
أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو سيدي مسعو  
 81 آر   72 والغازي البالغة مساحته 
الربيع  أم  بجلاعة  الكائن  سنتيار 
إقليم  اكللوس  الحلام  ائرة  قيا ة 

خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
أم الربيع قيا ة الحلام  ائرة اكللوس 

إقليم خنيفرة.
101

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سعيد  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة إ 2   2819 )  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2819 17  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  مو ب  حسن  السيد 
ج  ق   1( رقم   32 زنقة   81 جليلة 

وجلب  بحفر  املتعلق  الدار البيضاء، 

املنزلية  االستعلاالت  أجل  من  املاء 

املنفر ة والسقي بامللك املدعو أرض 

 95 آر   43 العويجة البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة وقيا ة أوال  

سعيد  ائرة سطات الشلالية إقليم 

سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

سطات  سعيد  ائرة  أوال   وقيا ة 

الشلالية إقليم سطات.

102

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

أوحلو  موح2  قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2   2819 )  نا ر  من  الزياني ابتداء 

غا ة 17  نا ر 2819 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

زنقة  العنوان  غزالن  محلد  السيد 
خنيفرة،  النجاح  حي   14 رقم   82

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو الحرش البالغة 

مساحته 83 هكتار 96 آر 23 سنتيار 

موح2  قيا ة  البرج  بجلاعة  الكائن 

إقليم  خنيفرة  الزياني  ائرة  أوحلو 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

البرج قيا ة موح2 أوحلو الزياني  ائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.

103
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة تيغسالين ابتداء 

17  نا ر  إ 2 غا ة   2819 )  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2819

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

محلد أخرفي  نوب عنه عا�سي أخرفي 

العنوان حي املسيرة تيغسالين  ائرة 

القباب إقليم خنيفرة، املتعلق بحفر 

االستعلاالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املنفر ة والسقي بامللك املدعو 

مساحته  البالغة  اعيش  احروق 

الكائن  سنتيار   28 آر   75 هكتار   1

تيغسالين  قيا ة  تيغسالين  بجلاعة 

 ائرة القباب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

تيغسالين  ائرة  قيا ة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيفرة.

104

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

 ( من  ابتداء  بلد ة  بلقر  سيجري 

 نا ر 2819 إ 2 غا ة 17  نا ر 2819 

بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

الحاج  السيد  لفائدة  املاء،  وجلب 

تجزئة رباب اوال    32 ناصير العنوان 

عبو برشيد، املتعلق بحفر وجلب املاء 

من أجل السقي بامللك املدعو البعجة 

سنتيار   32 آر   71 البالغة مساحته 

عبو  أوال   وباشوية  بجلاعة  الكائن 

علالة برشيد.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وباشوية أوال  عبو علالة برشيد.

105

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة بني سلير ابتداء 

17  نا ر  إ 2 غا ة   2819 )  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2819

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

سوق  زنقة  العنوان  علر  بلعساوي 

7)2 وا ي زم، املتعلق  اإلثنين الرقم 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو ملك بلعساوي البالغة 

الكائن  سنتيار   64 آر   43 مساحته 

بجلاعة قيا ة بني سلير  ائرة وا  زم 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

وقيا ة بني سلير  ائرة وا  زم إقليم 

خريبكة.

106

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سلير  بني  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 )  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2819 17  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  املصطفى  السيد  حلاني 

زم،  وا ي  سلير  بني  الرحامنة   وار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعلاالت املنزلية والسقي بامللك 

مساحته  البالغة  الحلرية  املدعو 

سنتيار الكائن   68 آر   26 هكتار   81

سلير  بني  قيا ة  سلير  بني  بجلاعة 

 ائرة وا  زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بني سلير قيا ة بني سلير  ائرة وا  زم 

إقليم خريبكة.

107

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

أوحلو  موح2  قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2   2819 )  نا ر  من  الزياني ابتداء 

غا ة 17  نا ر 2819 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد و يع بني العنوان زنقة )8 رقم 

197 حي متشفسان خنيفرة، املتعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

بامللك املدعو البرج البالغة مساحته 

سنتيار الكائن   34 آر   2( هكتار   85

أوحلو  موح2  قيا ة  البرج  بجلاعة 

الزياني  ائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

البرج قيا ة موح2 أوحلو الزياني  ائرة 

خنيفرة إقليم خنيفرة.

108

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

جابر  سيدي  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 )  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2819 17  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد عبد الحق الناصري العنوان 

جابر  سيدي  الحافظية  التعاونية 

املتعلق بحفر وجلب املاء  بني مالل، 

من أجل السقي بامللك املدعو أرض 

 13 آر   99 مساحته  البالغة  فالحية 

سنتيار الكائن بجلاعة سيدي جابر 

مالل  بني  جابر  ائرة  سيدي  قيا ة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

سيدي جابر قيا ة سيدي جابر  ائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

109

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء  القباب  قيا ة  بلقر  سيجري 

17  نا ر  إ 2 غا ة   2819 )  نا ر  من 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2819

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

لندةا  العنوان  وار  اهروش  مو�سى 

خنيفرة،  القباب  يعقوب  أ ت 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو امزاورو البالغة 

بجلاعة  الكائن  آر   68 مساحته 

القباب  القباب  ائرة  قيا ة  القباب 

إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

القباب  القباب  ائرة  قيا ة  القباب 

إقليم خنيفرة.

110

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة بني هالل ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر  من 

مشروع  في  بحث   2828 فاتح  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  الكوتاري  هللا  عبد  السيد 

 وار الجغاتة بني هالل سيدي بنور، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

العربي  بال   املدعو  بامللك  السقي 

آر   87 هكتار   82 مساحته  البالغة 

68 سنتيار الكائن بجلاعة بني هالل 

بنور  سيدي  هالل  ائرة  بني  قيا ة 

إقليم سيدي سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بني هالل قيا ة بني هالل  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي سيدي بنور.

111
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة بني هالل ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر  من 

مشروع  في  بحث   2828 فاتح  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد محلد الحوزي العنوان  وار 

بنور،  سيدي  هالل  بني  مالك  اوال  

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو بوصلعة البالغة 

الكائن  سنتيار   29 آر   24 مساحته 

هالل  بني  قيا ة  لعامرية  بجلاعة 

 ائرة سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

لعامرية قيا ة بني هالل  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي بنور.

112

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة بني هالل ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر  من 

مشروع  في  بحث   2828 فاتح  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  امها درة  بوشعيب  السيد 

سيدي  هالل  بني  الدوميين   وار 

من  املاء  املتعلق بحفر وجلب  بنور، 

أجل السقي بامللك املدعو بير البالغة 

مساحته 82 هكتار 56 آر 38 سنتيار 

هالل  ائرة  بني  بجلاعة  الكائن 

سيدي بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

إقليم  بنور  سيدي  هالل  ائرة  بني 

سيدي بنور.

113

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة بني هالل ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 1  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  الفندي  املصطفى  السيد 

هالل  بني  مو�سى  الحاج  أوال    وار 

وجلب  بحفر  املتعلق  بنور،  سيدي 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

آر   27 البالغة مساحته  » الفيض «، 

98 سنتيار الكائن بجلاعة لعلامرية 

بنور  سيدي  هالل  ائرة  بني  قيا ة 

إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

لعامرية قيا ة بني هالل  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي بنور.

114

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء  بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 1  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد عبد الواحد السبطي العنوان 

 وار مسناوة بو حلام سيدي بنور، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

 السقي بامللك املدعو » مرس بطين «،

البالغة مساحته 4 هكتار 68 آر الكائن 

بجلاعة بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة 

سيديى بنور إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي بنور.

115

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 
بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 
ابتداء  بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 
غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 
مشروع  في  بحث   2828 1  نا ر 
املاء،  وجلب  بحفر  الترخيص 
معتر ف  الحبيب  السيد  لفائدة 
حلام  بو  املساخنة  العنوان  وار 
وجلب  بحفر  املتعلق  بنور،  سيدي 
بامللك  السقي  أجل  من  املاء 
العبدي«، بن  »جنان   املدعو 
سنتيار   47 آر   9 مساحته  البالغة 
قيا ة  لعطاطرة  بجلاعة  الكائن 
إقليم  بنور  سيديى  بوحلام  ائرة 

سيدي بنور.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  
لعطاطرة قيا ة بوحلام  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي بنور.
116

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 
بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 
ابتداء  بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 
غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 
مشروع  في  بحث   2828 1  نا ر 
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
العنوان  ورا ي  فاطلة  السيدة 
احلد  أوال   فخدة  املاريد   وار 
املتعلق  بنور،  سيدي  بوحلام 
السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
لفحل«، »ملك  املدعو   بامللك 
سنتيار   71 آر   23 البالغة مساحته 
قيا ة  لعطاطرة  بجلاعة  الكائن 
إقليم  بنور  سيديى  بوحلام  ائرة 

سيدي بنور.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  
لعطاطرة قيا ة بوحلام  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي بنور.
117

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء  بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 1  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  بوشعيب  اسين  السيد 

بنور،  سيدي  بوحلام  مسناوة   وار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»جنان«، املدعو  بامللك   السقي 

 22 آر   1( 2 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة بوحلام قيا ة 

إقليم  بنور  سيدي  بوحلام  ائرة 

سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي بنور.

118

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء  بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 1  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد عبد الرحيم الطويلب العنوان 

سيدي  بوحلام  لحسن  أوال    وار 

من  املاء  املتعلق بحفر وجلب  بنور، 

»حفرة«،  أجل السقي بامللك املدعو 

 18 آر   72 2 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة بوحلام قيا ة 

إقليم  بنور  سيدي  بوحلام  ائرة 

سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيديى بنور.

119
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء  بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 1  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  خلقي  الهاشمي  السيد 

بنور،  سيدي  بوحلام  لوطي   وار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»جنان«، املدعو  بامللك   السقي 

 28 آر   98 3 هكتار  البالغة مساحته 

لعطاطرة  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

بنور  سيدي  بوحلام  ائرة  قيا ة 

إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي بنور.

120

مندوبية وكالة  الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء  بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 1  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد محلد هاشمي العنوان  وار 

بنور،  سيدي  بوحلام  املجولين 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»الكوا د«، املدعو  بامللك   السقي 

 31 آر   21 3 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة بوحلام قيا ة 

إقليم  بنور  سيدي  بوحلام  ائرة 

سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي بنور.

121

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء  بلقر قيا ة بوحلام  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 1  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  وار  ملرين  اللتهم  السيد 

بنور،  سيدي  بوحلام  املنابهة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»تيرس«، املدعو  بامللك   السقي 

سنتيار   65 آر   79 البالغة مساحته 

قيا ة  بوحلام  بجلاعة  الكائن 

إقليم  بنور  سيدي  بوحلام  ائرة 

سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

بوحلام قيا ة بوحلام  ائرة سيدي 

بنور إقليم سيدي بنور.

122

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة الوليد ة ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 25  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 3  نا ر 

املاء،  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  كا و  سعيد  السيد  لفائدة 

آسفي،  انس  حي   46 زنقة   36

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»املرس«، املدعو  بامللك   السقي 

 74 آر   1( 2 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة الغريبة قيا ة 

الوليد ة  ائرة زمامرة إقليم سيدي 

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

الغريبة قيا ة الوليد ة  ائرة زمامرة 

إقليم سيدي بنور.

123

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة الوليد ة ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 25  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 3  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  وار  املؤ ن  محلد  السيد 

الغربية  عروص  اوال   الحساسنة 

املتعلق  بنور،  سيدي  الزمامرة 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

»الحساسنة«، املدعو   بامللك 

 45 آر   41 2 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة الغريبة قيا ة 

الوليد ة  ائرة زمامرة إقليم سيدي 

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

الغريبة قيا ة الوليد ة  ائرة زمامرة 

إقليم سيدي بنور.

124

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة الوليد ة ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 25  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 3  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد عبد اإلله العقلي العنوان 34 

تجزئة هبة الطابق الثاني الجد دة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

 السقي بامللك املدعو »ارض صقر«،

البالغة مساحته 1 هكتار 65 آر الكائن 

بجلاعة الغريبة قيا ة الوليد ة  ائرة 

زمامرة إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

الغريبة قيا ة الوليد ة  ائرة زمامرة 

إقليم سيدي بنور.

125

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة الوليد ة ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 25  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 3  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

 1 العنوان  حسن  هاج  السيد 

املتعلق  الجد دة،  الخليسات  زنقة 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

الزيتون«، »جنان  املدعو   بامللك 

 55 آر   36 2 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة الغريبة قيا ة 

الوليد ة  ائرة زمامرة إقليم سيدي 

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

الغريبة قيا ة الوليد ة  ائرة زمامرة 

إقليم سيدي بنور.

126

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة الوليد ة ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 25  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 3  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

معه  ومن  كلال  مصطفى  السيد 

العنوان 4 زنقة سليم حي املستشفبات 

املتعلق بحفر وجلب املاء من  آسفي، 

 أجل السقي بامللك املدعو »املرس«،

 6 آر   2( هكتار   2 البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة الغريبة قيا ة 

الوليد ة  ائرة زمامرة إقليم سيدي 

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

الغريبة قيا ة الوليد ة  ائرة زمامرة 

إقليم سيدي بنور.

127
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة الوليد ة ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 25  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 3  نا ر 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد محلد ند ر العنوان حي البركة 
املتعلق  البيضاء،   6 رقم   5 زنقة 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

الزيتونة«، »عزر  املدعو   بامللك 

 27 آر   67 4 هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجلاعة الغريبة قيا ة 

الوليد ة  ائرة زمامرة إقليم سيدي 

بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

الغريبة قيا ة الوليد ة  ائرة زمامرة 

إقليم سيدي بنور.

128

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة الوليد ة ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 25  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 3  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

معه  ومن  لبداوي  عباس  السيد 

العنوان  وار زرك الغربية الزمامرة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

�سي  »ضا ة  املدعو  بامللك  السقي 

 3 مساحته  البالغة  املشاوري«، 

الكائن  سنتيار   7( آر   64 هكتار 

بجلاعة الغربية قيا ة الوليد ة  ائرة 

زمامرة إقليم سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الغربية قيا ة الوليد ة  ائرة زمامرة 

إقليم سيدي بنور.

129

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مندوب  أصدره  قرار  بلوجب 

مم  املائي  الحوض  وكالة  وكالة 

بلقر  سيجري  بالجد دة  الربيع 

ابتداء  الغنا رة  عامر  أوال   قيا ة 

غا ة  إ 2   2819 25  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 3  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  شعبان  ابو  سعيد  السيد 

الزمامرة،  الغنا رة  العلال   وار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو »ضا ة البير«، 

سنتيار   27 آر   57 البالغة مساحته 

الكائن بجلاعة الغنا رة قيا ة اوال  

إقليم  زمامرة  الغنا رة  ائرة  عامر 

سيدي بنور.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الغنا رة  عامر  اوال   قيا ة  الغنا رة 

 ائرة زمامرة إقليم سيدي بنور.

130

مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء  الكنتور  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 فاتح  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  وار  السيد محلد كشاف 

اليوسفية،  السبيعات  البالعدة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»اغفو ة«،  املدعو  بامللك  السقي 

 17 آر   45 4 هكتار  البالغة مساحته 

السبيعات  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

إقليم  الكنتور  الكنتور  ائرة  قيا ة 

اليوسفية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الكنتور  ائرة  قيا ة  السبيعات 

الكنتور إقليم اليوسفية.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

ابتداء  الكنتور  قيا ة  بلقر  سيجري 

غا ة  إ 2   2819 23  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 فاتح  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

 13( السيد عز الد ن زواق العنوان 
خريبكة،  الكرم  حي  ناميبيا  زنقة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»الرمل«،  املدعو  بامللك  السقي 

 3( آر   44 4 هكتار  البالغة مساحته 

السبيعات  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

إقليم  الكنتور  الكنتور  ائرة  قيا ة 

اليوسفية.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الكنتور  ائرة  قيا ة  السبيعات 

الكنتور إقليم اليوسفية.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة الحوزية ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 31  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 9  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  حرجام  محلد  السيد 

تجزئة جنان السبيت علارة أو شقة 

الدار  مليل  تيط  السفلي  الطابق   5

املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  البيضاء، 

من أجل السقي بامللك املدعو »حيط 

 79 آر   56 مساحته  البالغة  البير«، 

الحوزية  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

قيا ة الحوزية  ائرة الحوزية إقليم 

الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الحوزية  ائرة  قيا ة  الحوزية 

الحوزية إقليم الجد دة.
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مندوبية وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
بلوجب قرار أصدره مندوب وكالة 

بالجد دة  الربيع  مم  املائي  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة الحوزية ابتداء 

غا ة  إ 2   2819 31  يسلبر   من 

مشروع  في  بحث   2828 9  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد عبد الرحلان افنين العنوان 

املستقبل  تجزئة  اللؤلؤة  زنقة   2

املاء  املتعلق بحفر وجلب  الجد دة، 

من أجل السقي بامللك املدعو »بقعة 

آر   41 مساحته  البالغة  الجيال ي«، 

سنتيار الكائن بجلاعة الحوزية   32

قيا ة الحوزية  ائرة الحوزية إقليم 

الجد دة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

الحوزية  ائرة  قيا ة  الحوزية 

الحوزية إقليم الجد دة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

 2828 13  نا ر  من  سيجري ابتداء 

في  بحث   2828 22  نا ر  غا ة  إ 2 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 

لفائدة السيد محلد املهاجير العنوان 

بني   41 رقم   51 بلوك   2 حي املسيرة 

املتعلق بحفر وجلب املاء من  مالل،  

املنفر ة   املنزلية  االستعلاالت  أجل 

 6(4 امطلس  منزه  املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار   98 مساحته  البالغة 

بجلاعة بني مالل باشوية بني مالل 

علالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بني مالل باشوية بني مالل علالة بني 

مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

 2828 13  نا ر  من  سيجري ابتداء 

في  بحث   2828 22  نا ر  غا ة  إ 2 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 

لفائدة السيد توفيق وحداني ملثل 

 EXPERT RAPID SERVICE شركة 

تا لة،  زنقة   45 العنوان    AUTO

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

املدعو  بامللك  السيارات     غسل 

آر   2 مساحته  البالغة  هنر ات  فيال 

سنتيار الكائن بجلاعة وباشوية   94

خريبكة  علالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وباشوية خريبكة  علالة خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

 2828 13  نا ر  من  سيجري ابتداء 

في  بحث   2828 22  نا ر  غا ة  إ 2 

وجلب  بحفر  الترخيص  مشروع 

املاء، لفائدة السيد الشرقي خلريش  

حي الداخلة الكريان أبي   4 العنوان 

الجعد خريبكة، املتعلق بحفر وجلب 

املنزلية  االستعلاالت  أجل  من  املاء 

املنفر ة    بامللك املدعو  حيى  البالغة 

الكائن  سنتيار   91 آر   1 مساحته 

ببلد ة أبي الجعد باشوية أبي الجعد   

علالة خريبكة.

بلد ة  بلقر  امللف  وضع  تم  لقد 

أبي الجعد باشوية أبي الجعد   علالة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابتداء من 13  نا ر 2828 إ 2 

غا ة 22  نا ر 2828 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد محلد خياري وحورية وزهرو  

 73 بلوك أ رقم   1 العنوان حي نزهة 

بحفر  املتعلق  صالح،  بن  الفقيه 

االستعلاالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املنفر ة    بامللك املدعو جنان 

آر   2 البالغة مساحته    35-1 أوربيع 

سنتيار الكائن بجلاعة بني مالل   47

باشوية بني مالل علالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بني مالل باشوية بني مالل علالة بني 

مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابتداء من 13  نا ر 2828 إ 2 

غا ة 22  نا ر 2828 بحث في مشروع 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  مشتكير  املصطفى  السيد 

تجزئة الكوثر العلارة 2، املتعلق بحفر 

حد قة  سقي  أجل  من  املاء  وجلب 

الجليل  املنظر  املدعو  بامللك  فيال  

82  البالغة مساحته 1 آر 76 سنتيار 

خريبكة  وباشوية  بجلاعة  الكائن 

علالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وباشوية خريبكة علالة خريبكة.

166

وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

الحوض املائي مم الربيع ببني مالل، 

 2828 13  نا ر  من  سيجري ابتداء 

في  بحث   2828 22  نا ر  غا ة  إ 2 

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 

لفائدة السيد أحلد عريط العنوان 

83 سوق السبت أوال   حي الياسلين 

النلة الفقيه بن صالح، املتعلق بحفر 

بامللك  وجلب املاء من أجل السقي   

مساحته  البالغة  تويرس  املدعو 

الكائن  سنتيار   73 آر   24 هكتار   1

بني  قيا ة  بورحلون  أوال   بجلاعة 

الشرقية  مو�سى  بني  مو�سى  ائرة 

إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

مو�سى  بني  قيا ة  بورحلون  أوال  

إقليم  الشرقية  مو�سى  بني   ائرة 

الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء  القباب  قيا ة  بلقر  سيجري 

من 13  نا ر 2828 إ 2 غا ة 22  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد عزيز 

فالوي العنوان تجزئة قصبة مهد ة 

بحفر  املتعلق  القنيطرة،   783 رقم 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة  عروس«،  »سبع  املدعو 

س الكائن   66 آر   99 ه   2 مساحته 

بجلاعة وقيا ة و ائرة القباب، إقليم 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وقيا ة و ائرة القباب، إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سعيد  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2 غا ة   2828 13  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 22  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

تجزئة  العنوان  البوج  سعيد  السيد 

)1 سطات،  2 بلوك الف رقم  كلال 

من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

»أرض  املدعو  بامللك  السقي  أجل 

 54 آر   5 البالغة مساحته  الحطة«، 

س الكائن بجلاعة أوال  سعيد قيا ة 

أوال  سعيد  ائرة سطات الشلالية، 

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

أوال  سعيد قيا ة أوال  سعيد  ائرة 

سطات الشلالية، إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
عبدون  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2 غا ة   2828 13  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 22  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

معه  ومن  السكتاني  نزار  السيد 
العنوان  وار الهلامدة اوال  عبدون 

وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة، 

املنزلية  االستعلاالت  أجل  من  املاء 

املنفر ة وارواء املاشية بامللك املدعو 

»الحرش«، البالغة مساحته 2 ه 5 آر 

س الكائن بجلاعة وقيا ة أوال    13

عبدون  ائرة وإقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وإقليم  عبدون  ائرة  أوال   وقيا ة 

خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري بلقر قيا ة آ ت عتاب ابتداء 

من 13  نا ر 2828 إ 2 غا ة 22  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

لفائدة السيد عبد  بحفر وجلب املاء 

البازوني  والحسين  معلري  الرحيم 

العنوان حي النخيل اوال  عيا  سوق 

بحفر  املتعلق  النلة،  أوال   السبت 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

الكبيرة«،  ا ريزان  »ترس  املدعو 

س   72 آر   5 ه   6 مساحته  البالغة 

الكائن بجلاعة تسقي قيا ة آ ت عتاب 

 ائرة بزو، إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بزو،  عتاب  ائرة  آ ت  قيا ة  تسقي 

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

امبارك  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري 

إ 2 غا ة   2828 13  نا ر  من  ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 22  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

ومعها  ومن  أمين  خد جة  السيدة 

العنوان حي الرجاء سوق السبت بني 

من  املتعلق بحفر وجلب املاء  مالل، 

أجل السقي بامللك املدعو »لكترات«، 

البالغة مساحته 5 ه الكائن بجلاعة 

أوال  كناو قيا ة أوال  امبارك  ائرة 

بني مالل، إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

أوال  كناو قيا ة أوال  امبارك  ائرة 

بني مالل، إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

ابتداء  تنانت  قيا ة  بلقر  سيجري 

من 13  نا ر 2828 إ 2 غا ة 22  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد سلير 

العباس العنوان  وار تزروت جلاعة 

أ ت تكال أزيالل، املتعلق بحفر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

مساحته  البالغة  اورير«،   »نيك 

15 آر 34 س الكائن بجلاعة آ ت تكال 

قيا ة تنانت  ائرة بزو، إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بزو،  تنانت  ائرة  قيا ة  تكال  آ ت 

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري  بلقر قيا ة بني وكيل ابتداء 

من  13  نا ر 2828 إ 2 غا ة 22  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

لفائدة السيد نور  بحفر وجلب املاء 

أوال   العنوان  وار  الحساني  الد ن 

عي�سى اوال  علي الدهيرات بني وكيل 

الفقيه بن صالح،املتعلق بحفر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

 61 2 هكتار  وزيف البالغة مساحته 

بني  بجلاعة  الكائن  سنتيار   4( آر 

شكدال قيا ة بني وكيل  ائرة واقليم 

الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وكيل  ائرة  بني  قيا ة  شكدال  بني 

واقليم الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري  بلقر قيا ة بني سلير ابتداء 

من  13  نا ر 2828 إ 2 غا ة 22  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد أحلد 

احلد  زنقة   111 العنوان  العاميري 

خريبكة،املتعلق  زم  وا ي  الراشدي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

االستعلاالت املنزلية املنفر ة بامللك 

آر    95 املدعو مها ة البالغة مساحته 

الكائن بجلاعة بني سلير قيا ة بني 

سلير  ائرة وا ي زم اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بني سلير قيا ة بني سلير  ائرة وا ي 

زم اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

من   ابتداء  بلد ة  بلقر  سيجري  

22  نا ر  غا ة  إ 2   2828 13  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

لفائدة السيد عبد  بحفر وجلب املاء 

تجزئة  العنوان  لعوي�سي  الكريم 

بني   91 الرقم   7 بلوك   1 املحرك 

من  املاء  وجلب  بحفر  مالل،املتعلق 

املنفر ة  املنزلية  االستعلاالت  أجل 

بامللك املدعو  اي الكرمة 9V  البالغة 

الكائن  سنتيار   78 آر   2 مساحته 

بجلاعة وباشوية بني مالل علالة بني 

مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

وباشوية بني مالل علالة بني مالل.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

عبدون  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري  

إ 2 غا ة   2828 13  نا ر  من   ابتداء 

مشروع  في  بحث   2828 22  نا ر 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان  وار  رزقاني  السيد  اسين 

خريبكة،  عزوز  أوال   اعلر  أوال  

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

املدعو  بامللك  منزل   حد قة  سقي 

آر     1 مساحته  البالغة   13 الصفاء 

وقيا ة  بجلاعة  الكائن  سنتيار   (8

أوال  عبدون  ائرة واقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة  

واقليم  عبدون  ائرة  أوال   وقيا ة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 

ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 

سيجري  بلقر قيا ة بني سلير ابتداء 

من  13  نا ر 2828 إ 2 غا ة 22  نا ر 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2828

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد منير 

الرقم   2 جبران العنوان حي املقاومة 

397 وا ي زم خريبكة،املتعلق بحفر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

مساحته  البالغة  املرس  املدعو 

بني  بجلاعة  الكائن  اثنان  خدامان 

سلير قيا ة بني سلير  ائرة وا ي زم 

اقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 

بني سلير قيا ة بني سلير  ائرة وا ي 

زم اقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
بلقر قيا ة لوناسدة أوال   سيجري  
  2828 13  نا ر  من  ابتداء  يعكوب  
في  بحث   2828 22  نا ر  غا ة  ا 2 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء 
رفيق  اللطيف  عبد  السا ة  لفائدة 
الحفيظ  وعبد  رفيق  املجيد  عبد  و 
رفيق العنوان  وار أوال   اوو  أوال  
الكرن قلعة السراغنة، املتعلق بحفر 
بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 
 1 مساحته  البالغة  ارحيح  املدعو 
الكائن   سنتيار   41 آر   66 هكتار 
لوناسدة  قيا ة  لوناسدة  بجلاعة 
أوال  يعكوب  ائرة القلعة أهل الغابة  

اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
لوناسدة قيا ة لوناسدة أوال  يعكوب 
 ائرة القلعة أهل الغابة  اقليم قلعة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي مم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مد ر  أصدره  قرار  بلوجب 
ببني مالل  الربيع  املائي مم  الحوض 
ايعيش  أوال   قيا ة  بلقر  سيجري  
إ 2 غا ة   2828 13  نا ر  من   ابتداء 
مشروع  في  بحث   2828 22  نا ر 
لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان   حنيني  سفيان  السيد 
امغيلة سيدي رحو بني مالل،املتعلق 
السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
البالغة  أرضية  املدعو قطعة  بامللك 
مساحته 9465 متر مربع و 18 سنتلتر 
قيا ة  ايعيش  أوال   بجلاعة  الكائن 
أوال  ايعيش  ائرة بني مالل اقليم بني 

مالل.
لقد تم وضع امللف بلقر جلاعة 
أوال  ايعيش قيا ة أوال  ايعيش  ائرة 

بني مالل اقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 17 بتاريخ  ح.ج/2819/1974 

عل2  سيجرى  الذي   2819  يسلبر 

ب  اوبوعزي«  »موح2  املسمى  العقار 

 228 بعد   ض  كراء  عقد  ذي   14

املتواجد بالجلاعة الترابية   172 ص 

تزكيت، باشوية افران، إقليم افران، 

إ 2   2828 7  نا ر  تاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2828 14  نا ر  غا ة 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

لفائدة  هكتارا   4,6784 مساحة 

لبطاقة  الحامل  رشيد  االم  السيد 

.M357747 التعريف الوطنية رقم

135

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 17 بتاريخ  ح.ج/2819/1973 

عل2  سيجرى  الذي   2819  يسلبر 

1« ذي شها ة  العقار املسمى »اوبري 

املتواجد   59/13234 رقم  امللكية 

جحجوح،  سبت  الترابية  بالجلاعة 

 ائرة أكوراي، إقليم الحاجب، ابتداء 

غا ة  إ 2   2828 7  نا ر  تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2828 14  نا ر 

وجلب  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

 5 مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

عبد  اوبري  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الكريم 

.D339356 الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 1( بتاريخ  ح.ج/2819/1977 

عل2  سيجرى  الذي   2819  يسلبر 

ذي   »9 »او  نت  املسمى  العقار 

مشروع  الدولة  مع  شراكة  اتفاقية 

بالجلاعة  املتواجد   525( رقم 

الترابية خيلس سيدي  حيى،  ائرة 

ابتداء  الخليسات،  إقليم  تيفلت، 

غا ة  إ 2   2828 )  نا ر  تاريخ  من 

بحث علني في شأن   2828 28  نا ر 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه من أجل سقي مساحة 8,68 

هكتارا لفائدة السيد قبطان عبد هللا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X28234 رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 17 بتاريخ  ح.ج/2819/1976 

عل2  سيجرى  الذي   2819  يسلبر 

ذي  علوي«  »هاشمي  املسمى  العقار 

عقد شراء ضلن بعد  146 صحيفة 

الترابية  بالجلاعة  املتواجد   136

تزكيت، باشوية افران، إقليم افران، 

إ 2   2828 7  نا ر  تاريخ  من  ابتداء 

علني  بحث   2828 17  نا ر  غا ة 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي  ثقب وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتارات   5 مساحة 

لبطاقة  الحامل  اللطيف  عبد  أمين 

.D475328 التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 17 بتاريخ  ح.ج/2819/1975 

عل2  سيجرى  الذي   2819  يسلبر 

العقار املسمى »حريكة بن احلد« ذي 

تسليم بين اخوة بدون مقابل ضلن 

 32 رقم  اممالك  كناش   34 بعد  

املتواجد بالجلاعة الترابية كلدمان، 

من  ابتداء  تازة،  إقليم  تازة،   ائرة 

تاريخ 7  نا ر 2828 إ 2 غا ة 17  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2828

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 8,5698 منه من أجل سقي مساحة 

هكتارا لفائدة السيد الشين خد جة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z698(7 رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 بتاريخ  ح.ج/)2819/197 

عل2  سيجرى  الذي   2819  يسلبر 

الرسم  ذي  »الزناتة«  املسمى  العقار 

وشها ة   F/24424 رقم  العقاري 

املتواجد   2819/(61 رقم  إ ارية 

سيدي  او ،  الترابية  بالجلاعة 

إقليم موالي   ائرة اوال  جامع ملطة، 

9  نا ر  تاريخ  من  ابتداء  يعقوب، 

2828 إ 2 غا ة 28  نا ر 2828 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بجلب املاء من وا  سبو لفائدة السيد 

 5 برقم  الساكن  النبي  الطالب عبد 

زنقة 6 تجزئة الفر وس جنان موالي 

الكامل فاس.
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وكالة الحوض املائي لسبو

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم   لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بتاريخ  ح.ج/2819/1978 

سيجري عل2 العقار   2819  يسلبر 

امللكية  ذي شها ة   2 املسمى فراجي 

املتواجدة   85/1684(( عد  

بالجلاعة الترابية املها ة،  ائرة احواز 

6  نا ر  تاريخ  من  ابتداء  مكناس، 

2828 إ 2 غا ة 16  نا ر 2819 بحث 

الترخيص  مشروع   شأن  في  علني 

أجل  من  منه،  املاء  وجلب  بإنجاز 

سقي مساحة 4.3483 هكتارا لفائدة 

نورية  تو ي  بنشقرون  السيد(ة) 

الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية 

.C111366
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وكالة الحوض املائي لسبو

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم   لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بتاريخ  ح.ج/2819/1965 

سيجري عل2 العقار   2819  يسلبر 

رسم  ذي  شواري  سيدي  املسمى 

ص   515 بعد   أصله  ض  شراء 

الترابية  بالجلاعة  املتواجد   467

تيفلت،  الرزاق،  ائرة  عبد  سيدي 

تاريخ  من  ابتداء  الخليسات،  إقليم 

16  نا ر  غا ة  إ 2   2828 6  نا ر 

مشروع   شأن  في  علني  بحث   2828

املاء  وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 1 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

هكتارا لفائدة السيد(ة) طهري مريم 

الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية 

.A354646
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وكالة الحوض املائي لسبو

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم   لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بتاريخ  ح.ج/2819/1967 

سيجري عل2 العقار   2819  يسلبر 

ذي  الحسين  فدان  سيدي  املسمى 

 127 موجب تصرف ض أصله بعد  

املتواجد بالجلاعة الترابية   121 ص 

الخليسات،  الغندور،  ائرة  سيدي 

تاريخ  من  ابتداء  الخليسات،  إقليم 

16  نا ر  غا ة  إ 2   2828 6  نا ر 

مشروع   شأن  في  علني  بحث   2828

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 3.5462 

بنحلاتي  السيد(ة)  لفائدة  هكتارا 

الحسين الحامل(ة) لبطاقة التعريف 

.X99(1 الوطنية

143

وكالة الحوض املائي لسبو

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم   لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بتاريخ  ح.ج/2819/1966 

سيجري عل2 العقار   2819  يسلبر 

املسمى النجيشة ذي شها ة امللكية 

عد  16/39456 ذي عقد كراء بتاريخ 

املتواجد بالجلاعة   2819 6 سبتلبر 

تيفلت  الطلبة،  ائرة  مقام  الترابية 

إقليم الخليسات، ابتداء من تاريخ 6 

 نا ر 2828 إ 2 غا ة 16  نا ر 2828 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من أجل  منه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 

 ste سقي مساحة 3 هكتارات لفائدة

rouidate ملثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم   لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 16 بتاريخ  ح.ج/)2819/196 

سيجري عل2 العقار   2819  يسلبر 

املسمى بطالة ذي شها ة االستغالل 

بالجلاعة  املتواجد   85/281( رقم 

الترابية سبت االو ا ة،  ائرة موالي 

6  نا ر  تاريخ  من  ابتداء  يعقوب، 

2828 إ 2 غا ة 16  نا ر 2828 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من أجل  منه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 

هكتارات   2.(675 مساحة  سقي 

الد ن  عز  حبابو  السيد(ة)  لفائدة 

لبطاقة  الحامل(ة)  حبابو  والخلار 

ورقم   C17(231 الوطنية  التعريف 

.C11269(
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وكالة الحوض املائي لسبو

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم   لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2819/1969 بتاريخ 16  يسلبر 

املسمى  العقار  عل2  سيجري   2819

بوحليد ذي شها ة االستغالل رقم 

بالجلاعة  املتواجد   337/2819

الترابية عين الشكاك،  ائرة ا لوزار 

كندر إقليم صفرو، ابتداء من تاريخ 6 

 نا ر 2828 إ 2 غا ة 16  نا ر 2828 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارات   4.98 مساحة  سقي  أجل 

محلد  عبا ي  السيد(ة)  لفائدة 

الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية 

.CB999((
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وكالة الحوض املائي لسبو

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

رقم   لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2819/1971 بتاريخ 16  يسلبر 

املسمى  العقار  عل2  سيجري   2819

تسكوست ذي عقد شراء حرر بتاريخ 

املتواجد بالجلاعة   281( أكتوبر   4

ا لوزار  املرس،  ائرة  الترابية 

من  ابتداء  بوملان،  إقليم  مرموشة، 

تاريخ 6  نا ر 2828 إ 2 غا ة 16  نا ر 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2828

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 

 8.8538 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيد إ وجيل لحسن 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB2854(5
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

13  يسلبر  بتاريخ   2819/1961

العقار  عل2  سيجري  الذي   2819

للجلاعتين  املللوك  الجلاعي 

السالليتين بني ثور وعبابدة ذي عقد 

إ جار بتاريخ 12 أبريل 2819 املتواجد 

قيا ة  القصيبية  الترابية  بالجلاعة 

إقليم  القصيبية،  القصيبية،  ائرة 

 2 من تاريخ  ابتداء  سيدي سليلان، 

 نا ر 2828 إ 2 غا ة 12  نا ر 2828 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز 6 أثقاب وجلب املاء منها، من 

أجل سقي مساحة 395 هكتارا لفائدة 

شركة ORBIS BERRIES SA ملثلة في 

شخص ملثلها القانوني السيد طلحة 

عبد اإلله الحامل لبطاقة التعريف 

.MC91(19 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
نوفلبر   13 بتاريخ   2819/1968
امرض  عل2  سيجري  الذي   281(
الجلاعية التابعة للجلاعة الساللية 
اوال   ليم بدوار احلينات �سي عالل 
بتاريخ   675 ذات شها ة إ ارية رقم 
املتواجد بالجلاعة   2819 أبريل   16
قيا ة زكوطة،  ائرة  الترابية زكوطة، 
قاسم،  سيدي  إقليم  الشرار ة، 
ابتداء من تاريخ 2  نا ر 2828 إ 2 غا ة 
بحث علني في شأن   2828 12  نا ر 
وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
مساحة سقي  أجل  من  منه،   املاء 
برجراجي  السيد  لفائدة  هكتارات   7
عبد الحق الحامل لبطاقة التعريف 

.G1868(8 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
16  يسلبر  بتاريخ   2819/1964
العقار  عل2  سيجري  الذي   2819
 I امحلد  الحاج  واجب  املسمى 
 الكائن بقبيلة الصفافعة فرقة اوال 

 13/22(32 الرسم  ذي  هللا  عبد 
الترابية  بالجلاعة  املتواجد 
الصفافعة، قيا ة الصفافعة،  ائرة 
سليلان،  سيدي  إقليم  القصيبية، 
إ 2   2828 6  نا ر  تاريخ  من  ابتداء 
بحث علني في   2828 16  نا ر  غا ة 
شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقبين 
سقي  أجل  من  منهلا،  املاء  وجلب 
السيد  لفائدة  هكتارا   68 مساحة 
حلزة حكم الحامل لبطاقة التعريف 

.A14(648 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

16  يسلبر  بتاريخ   2819/1963

2819 الذي سيجري باملسبح املغطى 

امربعاء،  سوق  بجلاعة  الكائن 

إقليم  امربعاء،  سوق  باشوية 

6  نا ر  تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة، 

2828 إ 2 غا ة 16  نا ر 2828 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

امربعاء  بسوق  املغطى  املسبح  مأل 

لوزارة  اإلقليلية  املد رية  لفائدة 

الشباب والرياضة.

151

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مد رة  أصدرته  قرار  بلوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

16  يسلبر  بتاريخ   2819/1962

2819 الذي سيجري باملسبح املغطى 

الكائن بدائرة اوال  اوجيه زنقة لوفالو 

القنيطرة املتواجد بالجلاعة الترابية 

القنيطرة،  ائرة أوال  اوجيه امللحقة 

القنيطرة،  إقليم   ،13 اإل ارية 

إ 2   2828 6  نا ر  تاريخ  من  ابتداء 

بحث علني في   2828 16  نا ر  غا ة 

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء منه، من أجل مأل املسبح 

املغطى بأوال  اوجيه، لفائدة املد رية 

اإلقليلية لوزارة الشباب والرياضة.
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